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Transcriptie van het rolregister van de schepenbank Houthem onder toevoeging van
een lijst van moeilijke woorden
en
persoonsnamenindex

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 paginanummering 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 overblijven, is onvermijdelijk. De secretaris van de bank bezigt overigens ook velerlei schrijfwijzen voor bijvoorbeeld 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
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[001] N 4
Rolle van Houtem
Beginnende den 25 mey 1685 ende
eijndigende den 5 9ber 1692.
o
N 4
[002] De h[eer] Lieut[enant] Vooght
J van Slijpe
G. Boshouwers, schepen
A. Croon, schepen
W. van der Roer, schepen
D. de Meijer, schepen
Hermannus Vrijthoff
J. Philippens, schepen

worden gemoveert als synde res inter alias
haar houdende bij haar diffinitieve recht
alhier in iudicie geobtineert, ende, ingevolge versoekt als nu de keertse aangesteeken te worden tot absolute vercoopinge, der geproclameerde panden huijden
ingevolge U[we] E[dele] leste brieven proclamatoriael dienende.
De h[ee]r oud schepen Petrus Matthias
van Steen, brenght in tot laste der
panden van Matthijs Knubben onder
Houttem ter proclamatie staande een
capitaal van hondert vyfftigh g[u]l[den]
Maastrichter cours mette verloopen
van dien naders te specificeren bij
[005] overlevering des bescheijts daar van synde.
Den h[ee]r Petrus Onsel pastoor tot Houttem
breght in tot laste thien g[u]l[den] van begraffenisse soo van myne als custers
kerkelyke rechten.
Den collecteur Croon brenght in tot laste
deser geproclameerde panden van verachterde schattinge de somme van 3
gulden 12 stuyvers holl[an]ts.
Jacob Sleijpen als gewesenen scheper bij
wylen Matthys Knubben, brenght in tot laste
van de voors[eyde] goederen ende desselven
erffg[ename]n
28 gulden licht gelt van verdienden loon,
als mede de costen ten dien eynde bij
communicatoire procedure gedaan tot
justificatie van ’t welke leght neder 3
distincte requesten metten appoinctementen bij den officij vergunt, waar aff ‘t
leste tot executie inclusyff etc.
Willem Stassen leght neder voor juffrouw
Angelina van Hukkelhoven copie van
obligatie tot laste van de erffg[ename]n Matthys
Knubben bedragende 300 g[u]l[den].
Item den selven brenght in noch een obligatie
van hondert guldens.
[006] Den boode relateert de 3 ende leste brieven
proclamatoriael behoorlyk te hebben geaffigeert.

J. Valkenborgh, secretaris
[003] Genachtinge gehouden den
23 Mey 1685
t
Coram den h[eer] Lieu[tenan] Vooght
Boshouwers, Croon, D. De Meijer
ende Philippens schepenen.
[in marge: s[olvi]t en verdeelt]
Willem Stassen ende consorten verstaande dat
de weduwe Jan Parcielis is voertsvarende
met de proclamatie van de huijsinge off
erven tot Strabagh, niettegenstaande de
schriftelijke protestatie ende presentatie
bij hun van den beginnen aff gedaan,
verclaren nochmaals te protisteren van
nulliteijt schaeden ende interessen, soo om
deswillen dat sij nu verstaan de pretense
realisatie van d’obligatie der proclamante
eerst soude gedaan sijn, naar de doodt van
hunne moedere door ’t affsterven van d’welk
is comen te verdwijnen de procuratie, die
sij daar toe souden mogen gegeven hebben
dat sij van den beginne aff, gepresenteert
hebben, gelyk alnoch presenteren op te leggen
ende te betaelen offte wel te consigneren
voor soo veele sy in eenigh part ende deel
der selver obligatie, soude kunnen gehouden
wesen in prejudicie van ’t welke hunne
erven niet en kan vercocht wesen, noch
sy kunnen vallen in eenige costen van
proclamtaie, dan moet alles comen tot
[004] ten laste vande erffg[ename]n Matthys Knubben
die deselve obligatie moeten coelen, immers
ende voor ’t meestendeel ende daar aff
sumigh blyven, oversulkx protesterende
andermaal, als voor dat hunne huijsinge
ende erve niet en magh vercocht worden
in preiudicie van hunne presentatie
voor d’ achterheyd van deselve erffg[ename]n
Knubben.
[in marge: s[olvi]t en verdeelt]
De proclamante debatterende ’t voor
geproponeerde by inpertinentie als haar
niet rakende watt tusschen de erffgenamen
van wylen Matthys Knubben mochten
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Schepenen gesien het geproponeerde ende
gealterceerde van parthyen, accorderen dat
de keersse als nu sal worden aangesteeken
tot absolute vercooping van de geproclameerde panden.
Ende is dienvolgens de keersse ontsteeken,
en by de proclamante huys en hoff mette
bouwplaatse groot synde ses groot roeden,
de erfflasten daar op staande, sullen op den
gront blyven geaffecteert, sonder aan de
cooppenningen affgetrokken te worden te
weeten eenen cop roggen aan de kerk van
Houttem met eenen capuyn aan[de] Souverain
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alles volgens bekentenisse van[de] selve
erffg[ename]n.
Yde hooghsel sal geschieden met thien g[u]l[den].
Ende sal den cooper de cooppenningen
overbrengen tusschen dit ende een maand, off
by faulte van dien, de keersse de novo
tot synen laste sal worden ontsteeken.
Is by de proclamante ingestelt.
[007] voor de somme van
gl
400 – 0
–
Willem Stassen biet meer
gl
10 – 0
–
gl
410 – 0
–
Ende is Willem Stassen en Jan Roebroek
by ’t uijtgaan der brandende keersse als
hooghste bieders verbleven voor de
somme van vierhondertenthien
g[u]l[den].

Word aan de gedaeghdens nochmaals te
m
antwoorden ad p peremptorie et
inthi[mati]e.
[009] De wed[uwe] Parcielis proclamante van panden
d’erffg[ename]n
wijlen Matthys Knubben exhibeert
libel van costen, versoekende daar over
taxaat, mede dat d’inbrengers magh
worden geordt hunne bescheyden verificatoir van hunne pretensien alhier
ad primam in judicio over te brengen
onder poene dat op der selver inbrengen
niet sal worden geleth, quo facto, versoekt liquidatie over de cooppenningen
ende in cas deselve volgens adstrictie
huijden pro omni termino dienende, van[de]
incoopers niet en worden overgetelt, versoekt
nieuwen dagh extraord[inair] gestelt te worden, ende
ingevolge naardere brieven van affixy ten
dien dage dienende, om totter selver last
de keertse de novo aangesteeken te
worden.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] verdeelt.]

Genachtinge gehouden den 6 Juny 1685
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght van
Slijpe, Croon,
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] verdeelt.]
Bormans als gevolmachtighde van[de] h[ere]n
rentm[eeste]rs van
St. Servaas gasthuijs binnen Maastricht
gelyk den selven soo noodigh doceren sal,
cum clausulis litis et actorum natificatione caventisque de indemnitate bij
requeste van het officij geobtineert
hebbende dagement, ende behoorlyk door
den schiiboode by absentie van den
gerichtsboode aan de erffg[ename]n Hendrik
Driessens aangejundight, gelyk by het
medgaande relace blykt; ende
vermits geene voldoeninge exhibeert
[008] aanspraek doende als by deselve, met
versoek dat aan[de] erffg[ename]n Driessens
poenalen termyn magh gestelt worden
m
ad respondendum ad p si velint etc.
Word aan de gedaeghdens gelast
tegens de geexhibeerde aanspraak
m
e
te antwoorden ad p et inth

Gesien het geproponeerde van de proclamante
Fiat taxaat ad statim, en word de
inbrengers gelast, hare originele bescheyden
m
over te geven ad p op poene van
rejectie, om sulkx gedaan sijnde te
treeden totte behoorlijke liquidatie ende
deur faulte van ’t overbrengen der volle
cooppenningen word den secretaris
t
[010] geord[onneer] nieuwe brieven te depescheren,
ende
behoorlijk doen affigeren, om de keertse
tegens den naasten de novo te werden
ontsteeken.
Weduwe Jan Eenmaal in bonis gearres[teer]de tegens
den h[ee]r ritm[eeste]r Mombrison pretensen
arrestant, gesien hebbende de redenen
van arrest den 17 aprilis lestleden
alhier in judicio ingedient, sal dienen
infra triduum ad manus secret[ar]y van
antwoord, met versoek te gelieven te
ordonneren aan de arrestante te dienen
van replijcqh, hier toe peremptoiren
termijn versoekende, ende alsoo U. E.
bekent, dat sij gearres[teer]de is ontsett ende
gefrustreert van haar te kunnen dienen
met de weerde van eenen leepel tot
haar defensie te kunnen gebruijken,
versoekt admissio pro Deo vel ad
finem cause.

Genachtinge gehouden den 20 Juny 1685
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght van
Slijpe, Boshouwers D. de Meijer
ende J. Philippens schepenen.
De H[ere]n rentm[eeste]rs van St. Servaes gasthuijs
binnen
Maastricht aanleggers tegens d’erffg[ename]n
Hendrik Driessens gedaeghdens,
versoeken in conformité van U E lest
gegeven decreet acquijt van antwoord,
peremptorie etc.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] verdeelt.]
Den boode relateert ’t leste decreet behoorlijk te hebben geinsinueert.

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Word aan de gearres[teer]de gelast hare
beloften te voldoen quo facto, ordonneren aan den h[ee]r arrestant daar
m
tegens te repliceren ad p et
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e

inth hinc inde.

teert van gelijken niet gehouden te
wesen van eenigh servituijt van
passagie, gelijk is blykende, bij mede
gaande judiciele acte, waar aff men
visie is doende, ende copie is neder
leggende, synde de Bembden van Andries
Daams de geene den h[ee]r Soons tegenwoordigh is besittende, ende uijtvaert
is versoekende, Ende in cas van
eenighe beswaeren, protesteert met
gedenken etc.

[011] Genachtinge gehouden den 4 julij 1685.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght
Schepenen Boshouwers, A. Croon,
Ovingh, ende J. Philippens.
De weduwe Jan Eenmaal q.q. in bonis garres[teer]de
tegens
den h[ee]r ritm[eeste]r Mombrison, arrestant,
voldoet van antwoord, ende bijgevoeghde
contre reekeninge ende betalinge,
met versoek te gelieven peremptoiren termijn
te stellen ad replicandum.
[in marge: s[olvi]t ende verdeelt 4 Schell[ingen]]
Word aan den h[ee]r arrestant gelast te
m
e
repliceren ad p peremptorie et inth
ende den boode gelast behoorlijke
inthimatie ende relais te doen.

Gesien het geproponeerde van den h[ee]r
van der Steen ende van S[ieu]r Bon Stokx
schepenen ordonneren aan den voors[eyde] h[ee]r
van den Steen ende S[ieu]r Bon Stokx tegens
de depositien alhier den ii july 1684
gedaan, hun belangh te seggen binnen
dry dagen naa d’insinuatie deses, ende
voorts als dan mede over te brengen
allen ’t geene waar mede hun gedenken
in desen te behelpen, op poene bij
gebreeke van dien op ’t nader aanhouden
[014] van den h[ee]r Soons, sal worden recht
gedaan, ordonnerende ten dien eynden
den secretaris te relaxseren copien
e
van ’t gedeponeerde voors[eyde] etc. et inth .

[in marge: s[olvi]t ende verdeelt]
De h[ee]r van den Steen verstaande dat den h[ee]r
Soons sonder
gedenken alhier aan te houden dat hem tot
last van de naaste erven soude worden
gedesigneert eenen toegank van de gemeene
straat tot seekeren nieuw gemaakten hoij
was heeft goet gevonden U. Ed. bekent
te maken, gelijk hij is doende mits
desen, dat hij geensints en gedenkt toe
[012] te staan dat dergelyken toegank sal
worden gedesigneert over syns h[ee]r declarants erve, soo wel omdat men niet
en vermeijnt dat bij iemanden sal
kunnen by gebracht worden, dat den
h[ee]r declarant daar toe soude sijn
gehouden, als om dat hij aan den voors[eyde]
nieuw gemaakten hoywasch ter
sijden van der straeten nievers aan en
raakt, protesterende derhalven tegens
alle ende iegelijke, welke hem declarant
in desen reguard in ’t minsten souden
denken te beswaren, met versoek dat
dese sijne protestatie ad perpetuam
memoriam sal worden geregistreert,
ende dat allen ’t geene dat in tegendeel
van iemanden magh wesen versocht offt
in toekomende, soude meugen versocht
worden, hem heere declarant eerst
en voor all sal worden gecommuniceert,
ende den selven in syne behoorlijke
defensie gehoort hier aff van U. Ed.
Acte versoekende met verboth aan alle
ende iegelijke van hier tegens feijtelijker wijse niet te attenteren op
alsulke groote poenen, als U. Ed. sullen
vinden te behooren.
[013] S[ieu]r Bon Stokx ende desselve schoonsustere
Juff[rouw]e
Maria Catharina Coenegracht, protes-
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Extraordinaris vergaderinge gehouden den
e
10 july 1685.
t
Coram de h[ee]r Lieu[tenan] Vooght en schepenen.
Den heere van den Steen hebbende laeten examineren
alsulken decreet als op seeckere syne declaratie
ende protestatie ter rollen van den 4 deses
gedaan, is worden gegeven, ende aan hem
geinsinueert op den 6 daar aan volgende,
neffens eenige pretense getuygenissen
welken souden syn verhoort geweest
op den 11 julij des voorleden jaars 1684
seght tot noch toe daarinne niet tot
sijnen naadeel te konnen ervinden als
dese ongemeene partialiteyt waarbij
aan den geins[inueer]de geordonneert word binnen
drij dagen sijn belangh te seggen tegens
de voors[eyde] pretense getuijgenissen, daar men
nochtans by de rolle niet kan vinden
[015] tot wiens last offte op wiens instantie
de selve syn worden verhoort, veel min
dat den heere Soons off iemand anders
eenige propositie tot last des geinsinueerdens soude hebben gedaan, versoekt
oversulkx dat U. E. in desen niet en
gelieven te excederen hare gewoonlijke
ende behoorlyke moderatie, latende
den voors[eyde] heer Soons ende alle andere
in geheel, ingevalle sy iets tot last
des geinsinueerdens weeten te voorderen
om hunne actien in te stellen, ende
soodanige conclusie te nemen, als
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hunnen raad sal gedraegen, welk den
geins[inueer]de sal affwachten, alleenlijk wilt
den selven wel verclaeren, aangesien
alle de voors[eyde] pretense getuijgenissen
eenparigh slaan op de permissie, die
den heere van Strucht, als besitter
van den hoff aan gen Ende, off desselffs
pachter voor sommige jaeren mogen
gegeven hebben aan S[ieu]r Guilliam
Thijssen, om over des hoffs erven eenigh
hoij uijt te vaeren, welk men als nu
tegens alle recht ende redenen schynt
te willen trekken in consequentie,
dat hij geinsinueerde deselve niet en
[016] gedenkt te vernieuwen, te meer om dat
hy aan gemelte h[ee]r Soons ter syden
van der straeten nieuvers aan en raakt,
ende dat allen ’t geene wes hem in
desen eenichsints dienlyk soude kunnen wesen
met mindere inconvenientie, schaede
offte andere interesse by de naast
gelegene erven kan worden toegestaen
het sij bij speciale permissie tolerantie
offte andere toelatinge negotiatie,
hoedanigh deselve ook soude mogen wesen
repeterende derhalven den geins[inueer]de syne
declaratie ende protestatie op den voors[eyde]
vierden deses alhier gedaan met heijsch
van costen in cas van nader vervolgh
ende met versoek dat tot precautie
van het toekomende twee heeren
moegen worden gedeputeert om ter
gelegener tijd sommige getuijgen te
verhooren over soodanige articulen, als
bij den geinsinueerden ten dage dienen[de]
sullen worden overgegeven,
t
[017] Gesien de requeste van den h[eer]e Adv Soons
alhier overgegeven, mitsgaders de informatien
ex officio op den ii julij 1684 genomen, mede de
propositien ende protestatien van den h[ee]r van
den Steen ende Bon Stokx den 4 julij deser
alhier ter rolle gedaan, ende ’t daar op
gevolghde decreet, als mede ’t bericht
protestatie ende declaratie van S[ieu]r Bon
Stokx op den 9 deses overgegeven, ende
naardere propositie van den voors[eyde] h[ee]r
van den Steen ten selven dage gedaan;
Schepenen der banke Houttem ter
manisse van den h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght ex
officio recht doende naar gedane visitatie
ende oculaire inspectie, ende by de
selve bevonden dat de uijtvaart van ‘t
hoij in de voors[eyde] requeste vermelt op ‘t
gevoeghlijkste ende met de minste schade
soude kunnen geschieden deur de weyde
van S[ieu]r Bon Stokx als naast gelegene
aan de Straat, permitterende dienvolgens
aan den voorn[oemde] h[ee]r Soons syn hoy deur
deselve
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jaarlykx uijt te varen op den hoek van[de]
voors[eyde] Bempt; mit den minsten schade
straatwarts uijt te komen, mits dat den
h[ee]r Soons sal gehouden wesen, de heggen
op ende wederom behoorlyk toe te maken op
[018] op sijne costen sonder nochtans dat de
voors[eyde] uijtvaart sal extenderen tot een
drift van eenige beesten door de weyde
van S[ieu]r Bonstokx ’t sij van watt nature
de selve soude mogen syn; actum in
judicio den 10 july 1685 coram de h[ee]r
Lieu[tenan]t Vooghd et omnibus scabinis
dempto W. van der Roer (onder stondt)
Ter ord[onnanti]e voors[eyd] (was geteekent) J.
Valkenborgh
Gerrit Otto de Ruijter gerichtsboode relateert op den
10 julij 1685 ter instantie van Catharina
Meijssen Wed[uwe] wylen Aussem Jans arrest
te hebben gedaan op de vruchten tegenwoordigh staande op ’t velt toebehooren[de]
de kinderen van wijlen Jan Janssen,
ende worden gelaboreert deur Jan Heunen
als pachter tot Velt.
Idem de Ruijter relateert op den 12 julij den
persoon van Jan Massingh alhier te hebben
gearresteert ter instantie van Mr Andries
Bormans chirurgijn.
[in marge: Desen arrest moet op de roll van[de] Stad
Valkenburgh komen.]
[019] Gerrit Otto de Ruijter gerichtsboode relateert
op den 25 julij arrest te hebben gedaan
op de vruchten van Anna Heuts, soo
sy onder Houttem is hebbende ter
instantie van[de] h[ee]r kanonik van
Meer.
[in marge: s[olvi]t de rechten].
Genachtinge gehouden den 5 september 1685.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght,
schepenen Croon.
Beltgens
De wed[uw]e Jan Eenmaal in bonis gearres[teer]de
tegens de
h[ee]r Mombrison arrestant, versoekt dat
den selven mits geene voldoeninge van
replijcqh als nu daar van sal worden
versteeken.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] ende verdeelt.]
Den boode relateert ’t leste decreet
aan mevrouw Ovink te hebben geins[inueer]t
die ’t selve aannam aan voorders te
behandigen.
Decreet.
Word aan[den] h[ee]r arrestant gelast te replicem
ren ad p op poene van verstek et
e
inth .
[020] Bormans
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De h[ere]n rentm[eeste]rs van St. Servaes Gasthuijs
binnen Maastricht aanleggeren tegens de
erffg[ename]n Hendr[icus] Dresens ged[aagde]ns, alsoo
dese
sake sub spe solutionis nu eenigen
tijd heeft aangestaan dogh ’t minste
effect daar op gevolght, versoeken
conform U. E. decreeten voldoeninge van
antwoord, op poene van absolut verstek.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] verdeelt.]

tegens de erffgenamen Hendrik
Driessens ged[aagde]ns communicatie bekomen
hebbende van U. E. leste decreet, waar
bij geordonneert is aan de h[ere]n aanl[egge]r[e]n
te dienen van proffyt, exhiberen hare
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] verdeelt.]
[022] wettige brieven van creatie, deselve
voor proffyt , employerende, versoekende
als nu absolut verstek, ende vervolgens in sake recht.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell. behalven 8 S[tuver]s die
den schepen Philippens op hem neempt.]
Den ged[aagde] inspectie gehad hebbende
van den eijsch des aanleggers, waarbij
hy voor hun ged[aagde] is presenterende
betalinge van seeker verloop van interesse sonder specificatie weegen een
capitael van hondert guldens, staande
geaffecteert op huijs en hoff gelegen tot
Brokem bij Valkenburgh, ende alsoo ‘t
voors[eyde] pand, hem ged[aagde] niet en is competerende, nochte de verloopen der selver
niet gecauseert en heeft, soo is hy ged[aagde]
hem aanleggere absolute ontkennende
iets schuldigh te syn, soo van capitale
als interesse; Maar vermeint hy
cooper des voors[eyde] pandts, offte iemand
anders, iets aan hem ged[aagde] dien aangaande pretenderen te hebben, magh
hem soeken, ontkennende oversulkx aan[de]
aanl[egger]e ietwes schuldigh te syn, gelijk
hy bij ligitime documenten ende
quitantien blyken sal, protesterende
oversulkx van dese onnutte costen
[023] schaden ende interessen, ende versoekt
dat hy meergemelte aanl[egge]re in synen
pretensen eysch verclaart sal worden
niet ontfankbaar, off dat andersints
etc. cum expensis.
Ex advs’ visie gehad hebbende van
alsulk protest, als ter syden van
Geurt Driessens op heden is overgebracht, voor en al eer de ged[aagde] by U. Ed.
in conformité van regl[emen]te sal worden
geadmitteert, versoeken eerst en vooral
refusie der costen, van retardatie
alias seclusie ende voortsgank van
saken als synde res inter alios etc.

Den boode relateert de leste inthimatie
behoorlyk te hebben gedaan.
Word de erffg[ename]n Hend[rik] Driessens gelast te
m
e
antwoorden ad p op poene van verstek et inth .
Genachtinge gehouden den 19 september 1685.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght,
en schepenen Croon en Philippens.
Bormans
De h[ere]n rentm[eeste]rs van St. Servaes Gasthuijs
binnen
Maastr[icht] aanl[egge]ren tegens de erffg[ename]n
Hendrik Driessens ged[aagde]ns, versoeken
comform U. E. lestgegeven decreet
absolut verstek van antwoord permitterende de h[ere]n aanleggers haar
proffijt tegens den naasten over te brengen.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] verdeelt.]
Den boode relateert ’t leste decreet den 18
deses aan Geurt Driessens geins[inueer]t te hebben.
[021]
Decreet.
Word aan de ged[aagde]ns nochmaals gelast te
m
antwoorden ad p op poene van absolut
verstek, ende de aanl[e]g[ge]rs geord[onneer]t hare
e
belofften te voldoen et inth .
De ritm[eeste]r Mombrison arrestant tegens de
wed[uw]e
Jan Eenmaal in bonis gearres[teer]de exhib[eer]t
replijcqh contenderende als by deselve
versoekt van de voors[eyde] weduwe
peremptoiren termijn gestelt te worden
om te dupliceren, cum expensis.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] verdeelt.]
Den boode relateert ’t leste decreet aan
t
mevrouw Mombrison geinth te hebben.
Decreet:
Word de gearres[teer]de in bonis gelast te
m
e
dienen van duplycqh ad p et inth .

Gesien het geproponeerde van parthyen
voor en aleer de erffg[ename]n Geurt Driesses
alhier in recht worden geadmitteert lasten
de selve de costen van retardatie
te voldoen, om sulkx gedaan synde,
lasten aan de selve tegens de geexhib[eer]de
m
aanspraak te antwoorden ad p et
e
inth .

Genachtinge gehouden 17 october 1685
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght schepenen.
Bormans voor de h[ere]n rentm[eeste]rs van St.
Servaas
Gasthuijs binnen Maastricht aanleg[gere]n
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[024] Genachtinge gehouden den 14 November 1685.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght,
schepenen Boshouwers, A. Croon, J. Philippens.

geerde cautie. Juratoir op poene etc.
Decreet
Word aan de wed[uw]e Dirk Smeets gelast
hare beloften naar te comen, ende dien
onvermindert lasten aan den gearres[teer]de
[026] het vonnis den 29 meij 1684 gegeven
te voldoen principalyken in ’t punct
van geoffereerde en by den interlocutoir geiniungeerde cautie, juratoir
alhier te presteren op poene dat op
d acten van de wed[uw]e Dirk Smeets
e
sal worden recht gedaan et inth hinc
inde.

De h[ee]r ritm[eeste]r Mombrison arrestant tegens de
wed[uw]e
Jan Eenmaal in bonis gearres[teerd]e versoekt
deselve van duplyq als nu te syn
ende blyven versteeken met permissie
om te dienen van proffijt cum expensis
[in marge: s[olvi]t 4 Schell; en verdeeelt.]
Decreet
Word de gearrest[eer]de nochmaals gelast te
dienen van duplycq ad primam pere
emptorie et inth .
De h[ere]n rentm[eeste]rs van St. Servaas Gasthuijs
binnen
Maastricht aanl[egger]e tegens de erffg[ename]n
Hendrik Driessens, vermits Geurt Driessens als erffg[e]n[aam] van Hendrik Driessens
conform U. E. leste decreet niet en refundeert de costen van retardatie
inhereren U. E. decreet van den 10 Septemb[er]
lestleden, versoekende, als nu absolut
effect van ’t selve alias protesterende
den ged[aagde] hem op huyden bevindende
t
alhier ged ontkent hem aanl[egger]e iets schuldigh te syn, maar by soo verre hy op
panden van de erffg[e]n[amen] Hend[rik] Driessens
vermeende eenige pretentie te hebben
kan syne panden soeken, protesterende
expresse van dese onnutte en moetwillige
kosten.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell; en verdeeelt.]

Genachtinge den 28 Novemb[er] 1685
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght, schepenen
G. Boshouwers, Croon ende J. Philippens.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell; ende verdeeelt.]
De h[ere]n rentm[eeste]rs van St. Servaas Gasthuijs
binnen Maastricht aanl[egger]e tegens
de erffg[ename]n Hendrik Driessens, ged[aagde]ns
repeteren hare leste geproponeerde
en U. E. daar op gevolghde decreet,
versoekende in conformité van[de] 29 art[iculen]
van den Reglemente als om[me] voorts
van dese geintendeerde proceduijre als
nu absolutelijk sullen worden versteeken van antwoord, permitterende
aan[de] h[ere]n aanleg[ge]ren te dienen van
prouffijt, alias protesterende de
[027] protracta justitia etc.
De boode relateert ’t leste decreet
geins[inueer]t te hebben.
Decreet.
Schepenen gesien het geproponeerde
inhereren hunne leste gegeven
decreeten, aan de welke de erffg[ename]n
Hendrik Driessens andermaal
blyven in faulte vandaar aan te
voldoen, houden deselve als nu
voor versteeken van antwoord
permitterende aan[de] h[ere]n aanl[eg]g[e]r[e]n te
e
dienen van proffijt et inth .

Den boode relateert voorgaande dagement
[025] aan de huijsvrouw van Geurt Driessens
te hebben gedaan.
Decreet
Schepenen gesien het geproponeerde van
parthyen, inhereren hun leste gegeven
decreet. Lasten alnoch aan de erffg[ename]n
Driessens de kosten van retardatie
tusschen dit en den naasten te hebben
voldaen, voor en al eer deselve alhier
verders in recht sullen geadmitteert
worden, quo facto lasten aan deselve
m
daar tegens te antwoorden ad p
e
peremptorie et inth .

[in marge: s[olvi]t 4 Schell; en verdeeelt.]
De weduwe Jan Eenmaal in bonis gearres[teer]de
tegens de h[ee]r Mombrison arrestant
exhibeert schrifture van duplycqh,
gelijk deselve sal dienen ad manus secr[etar]y
waar mede in sake sluijtende, versoekt
recht ex actis, ende want derselve
gearres[teer]de meubelkens, alnoch op den
hoff van Strabagh, hier en daar liggen[de]
komen te verliesen, versoekt dat
deselve meugen onder notitie worden
[028] geleyt ten huyse van den schepen
Croon: donec ad opus ius habentis.
Decreet
Word gepermitteert aan[de] weduwe Jan

Weduwe Dirk Smeets continuerende den
proces by haren man zal[ige]r bij arrest begonnen
repeteert U. E. lestgegeven vonnis interlocutoir van den 29 meij 1684, sullende
ingevolge van dien dienen van thoon,
versoekende dat den gearres[teer]de insgelyken
aan ’t selve sal hebben te voldoen,
principalijken in ’t punct van[de] geoffereerde
ende hun by den interlocutoir geiniun-
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De gearrest[eer]de debatterende ’t voorgeproponeerde, als niet alleen strijdende tegens
recht, maar ook tegens d’usantie dat
eenen arrestant soude mogen lichten
eenige gearres[teer]de effecten, waar voor
suffisante cautie word geoffereerd,
ook geene contradictie over de validiteijt
van Aard Wijers, ende want de gearrest[eerde]
vruchten liggen bederven, ende dagelyx
souden kunnen verliesbaer worden,
versoekt alnoch relaxatie onder verhaelde
redenen et sic ad ius, ende alsoo den
arrestant is buijten lants, alwaar
met groote onkosten van daeghsele
syn loopende, versoekt dat aan den
selven sal worden geordonneert, hier
in loco domicilium te eligeren, offte
bij faulte van dien verders in rechte
niet te worden geadmitteert.
Den arrestant debatterende het gepropo[031] geproponeerde van insufficientie , persisteert
by sijn voorgaande, sullende soodanige
peremptoire redenen gelijk voorseijt is,
deduceren tot verificatie van syn versoek, en des similiter ad ius.

Eijnmaal hare gearres[teer]de vruchten
ende meubilen te leggen ten huijse
van den schepen Croon, ende dat onder
behoorlijke notitie ende inventaris
van den gerichtsboode etc.
den

Genachtinge den 16 jannuary 1686
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Boshouwers, Croon ende Roer..
[in marge: s[olvi]t 4 Schell; en verdeeelt.]
De weduwe Jan Eenmaal permissie bekomen
hebbende, om hare gearres[teer]de vruchten
te meugen leggen ten huyse van[de]
schepen Croon, maar geene plaatse
aldaar vindende, versoekt lichtinge
onder cautie, waar onder alle arresten
naa rechten syn admovibel, ten
welken eijnde hem offereert te vercautioneren Arnold Wijers ingeseten deser
banke.
Decreet
Sy dit geproponeerde gecommuniceert
[029] aan mevrouw Mombrison om daar
tegens te doen aff seggen ad p etc.
op poene etc.
Genachtinge den 30 jannuary 1686
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght schepenen
[in marge: s[olvi]t 4 Schell; en verdeeelt.]
De h[ere]n rentm[eeste]rs van St. Servaas Gasthuijs
binnen
Maastricht aanl[eggere]n tegens de erffg[ename]n
Hend[rik] Driessens, gedaaghdens, exhiberen
proffijt, concluderende contendeeren als
bij deselve.
Videantur acta, en dien onvermindert lasten
de h[ere]n rentm[eeste]rs middelerwijl haar
geexhib[eer]de
e
proffijt behoorlyk te teekenen et inth .

De gearres[teer]de over al ter contrarie sustineert
als haar voorige, alsoo geene redenen
naa rechten en kunnen voorgebracht
worden tot beletsel van eenighe gearres[teer]de
effecten onder suffisante cautie, gelyk
alhier gepresenteert.
Den boode relateert het geverbaleerde,
ende gedecreteerde van den 16 jannuarij
lestleden aan de vrouwe arrestante
behoorlyk te hebben geinsinueert.
Decreet
Gesien het geproponeerde ende gealtereerde van parthijen te meer dat de vruchten
aldaar geexponeert liggen, tot grooten
schade voor en al eer de lichtinge derselver
t accorderen, lasten aan de selve gearresteerde dat den borge by haar geoffereert alhier in onse handen sal hebben
te doen behoorlijke stipulatie, ende
sulkx gedaan synde in sake verderes
[032] gedisponeert te worden naar behooren
e
et inth .

Den h[ee]r ritm[eester] Mombrison arrestant tegens de
weduwe Jan Eynmaal in bonis gearres[teer]de
hebbende communicatie gehad van ‘t
leste geproponeerde bij de gerres[teer]de
waar bij permissie is versocht lichtinge
van de gearres[teer]de vruchten onder cautie
’t selve versoek affslaande, seght
dat den h[ee]r arrestant meerder bevoeght
is nu deselve lichtinge onder cautie
{in marge: 4 Schell: en verdeelt;
tot hier toe is de Rolle beg[onste] mette 12 gl: die
van[de] wed[uwe] Eynmaal ontf[angen] hebbe voor
den h[ee]r arrestant}
[030] cautie te versoeken uijt peremptoire
redenen, die den selven naders bij
geschrifte sal deduceren, versoekt dien
volgens dat de voors[eyde] lichtinge aan de
gearres[teer]de sal worden ontseijt ende aan[de]
h[ee]r arrestant gepermitteert.
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S[ieu]r Hubert Crutser tegens panden Jan
Dousenburgh, hebbende
op den 21 november 1681, naa wettige voltrekkinge
van pandbetredinge deselve gerepeteert 2º ende
overmits geene voldoeninge, niettegenstaande soo
langh genotene termijn, versoekt als nu repetitie
m
3º ende permissie om te mogen ad p dienen van
proffijt, ende soo voorts te comen tot immissie met
last aan den boode, om parthyen daar toe behoorlijk
te bedagen alles cum expensis.
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Den boode relateert het dagement.
Decreet.
e
Fiat secundo repetitio et inth .

Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en Boshouwers,
(voor de
De Meijer ende Philippens, schepenen.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell. en verdeelt].
De h[ee]t ritm[eeste]r Mombrison arrestant tegens de
weduwe Jan Eynmaal in bonis gearres[teer]de
alhier gevaceert hebbende, om syne
vrouw gemalinnes saeken in staat ende
gerustigheyt te stellen, ende om te prevenieren die verre affgelegene reysen
niet sonder groote kosten konnen geschieden, soo versoekt men kort en
onvertogen recht als eenen h[ee]r militairen
competeert, dat de gearrest[eer]de vruchten, als
andere mobiliare effecten als nu absolute
overgebracht die gedorssene als andere
in handen van cautionaris onder die
gestipuleerde cautie qua facta versoekt
men lichtinge der gesequestreerde als
andere onder behoorlyke cautie van[de]
bankgoederen, alsoo alle arresten civijl
syn admovibel onder geoffereerde cautie
in cas van eenigh de minste debath
persisteert ut ante alles tot dechargie
van den cautionaris contra et sic
ad ius.

Genachtinge gehouden den 13 february 1686.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en G.
Boshouwers,
Croon en Philippens schepenen
De weduwe Jan Einmaal in bonis gearres[teer]de
tegens den
h[ee]r ritm[eeste]r Mombrison arrestant repeteert hare
leste gehoudene verbaal ende geproponeerde, versoekende als nu lichtinge van de selve gearres[teer]de
vruchten ende meubiliare effecten ende sulkx
onder de geoffereerde cautie, waar tegens den
arrestant in t minste geene redenen van insufficientie en heeft kunnen voorbrengen ook naa
rechten voorbrengen kan, ende want den arrestant
hun doorgaans in actis is beroepende, op eene pretense affreekeninge, soo daar soude wesen
geschiet, versoekt dat aan den selven sal worden
[033] geordonneert, de selve ad acta te voegen, quo
facto
ende inspectie van de selve bekomen hebbende
versoekt andermaal recht ex actis behoudelyk
dat den arrestant sal hebben te eligeren domicilie
gelijk mede ter vooriger rolle is worden versocht.

[in marge: s[olvi]t 2 gl; ende verdeelt].
De gearrest[eer]de debatterende ’t voorgeproponeerde bij impertinentie tegens recht
ende usantie deser landen procedure
strijdende; want noijt en kan worden
[035] geadmitteert eenige lichtinge van mobiliare effecten als aan den geenen in
mobilibus is worden gearresteert, welk
arrest ook by d’arrestante onder behoorlijke suffisante cautie is ontsett, ende
bij U. E. ook daar over de lichtinge is
geaccord[eer]t welk ook naa rechten niet
en kan worden gesircumduceert te
meer de selve alreijts in rem judicatam is verstreeken, ende om den arresta[n]t
de mate vol te meten, leght over die
alreets overlange ter griffie geexhib[eer]de
schrifture van duplycqh met sestien
stukken annex bestaande in contract
ende quitantien, soo van schattheffers
als andersints; ende want ook in
saake by U. E. is gedecreteert videantur
acta, versoekt de gearres[teer]de andermael
ex actis recht cum expensis.
Den gerichtsboode relateert ‘t leste decreet
van den 13 februarij lestleden den 21
dito behoorlyk geins[inueer]t te hebben.
Decreet
Reproducantur acta et fiat justitia.

Ingevolge van ons voorgaande decreet comp[areer]de
Arnold
Wijers ende heeft by desen gerichte stipulatie gedaan
van borge te blyven voor soodanige vruchten, als
op den hoff Strabagh deur den h[ee]r ritm[eeste]r
Mombrison
sijn gearresteerd ende sullen bevonden worden, ende
is
daar voor verobligerende sijn persoon ende alle
syne goederen, blijvende dien onvermindert de
andere gearres[teer]de meubilen op hare
tegenwoordige
plaatse tot tyd ende wylen de sake dat zyn gedecideert.
Decreet
Gesien het geproponeerde van de in bonis
gearres[teer]de
als mede de suffisante borge in onse handen gedaan,
ende gestipuleert, accorderen aan de in bonis
gearres[teer]de als nu de lichtinge der voors[eyde]
vruchten ten
welken eynde authoriseren den gerichtsboode, om
deselve over te meeten onder behoorlijken notitie
ende inventaris, als dan aan ons over te brengen,
t
daar toe parthyen sullen worden ged . lasten aan[de]
vrouwe arrestante alhier off hier omtrent domicilij
te eligeren, om de verdere dagementen te kunnen
e
worden gedaen et inth .
[034] Genachtinge gehouden den 27 february 1686.

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

[036] Den gerichtsboode Gerrit Otto de Ruyter
relateert op den 11 meert 1686 arrest te
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hebben gedaan op de vruchten berusten[de]
bij Willem Stassen toebehoorende den
h[ee]r Quintaen ter instantie van de
directeurs van ’t Catolyke Weeshuys
binnen Maastricht.

alle hare bescheyden, waar mede sij
haar eenichsints gedenken te behelpen
om als dan te liquideren ende te
effenen soo doenlijk, de costen tot
daar toe staterende. Aldus gedaan
in judicio den 18 meert 1686 coram
de h[ee]r lieu[tenan]t vooght en schepenen G.
Boshouwers, Ad[olf] Croon, de De Meijer
Vrijthoff ende Philippens ende
gepronuncieert den 23 dito Parthyen
t
deur den boode behoorlijk daar toe bed .

Genachtinge gehouden den 13 meert 1686.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en schepenen,
Boshouwers,
Croon, de Demeijer ende Vrijthoff.
Arnold Wyers triumphant tegens Matthhys
Caldenborgh succumb[an]t versoekt sommatie
ten fine om te geraeden tot voldoeninge van het voormelte vonnis
geraampt in iudicio den 9 aprilis 1685
ende gepronuncieert den 12 dito.
Decreet
Fiat sommatie

Joannes Philippens schepen deser banke hebben[de]
tegens heden doen bedaegen Loduwyk
Wijers, gelyk den boode sal relateren
exhibeert claght ende conclusie
contenderende als by deselve, versoekt
[039] dat den bekl[aag]de ende ged[aagde] daar tegens
sal hebben te antwoorden.
Den boode relateert het dagement.
Decreet
Word den bekl[aag]de gelast tegens de
geexhib[eer]de claghte te antwoorden
m
e
ad p et inth .

In saake
den rentm[eeste]r van St. Servaas
gasthuys binnen Maastricht
6 gl.
s[olvi]t
Bormans aanl[egge]r
tegens
voor beyde parde erffge[ename]n
Hend. Driessens
tyen ende verdeelt
ged[aagde]ns
6 gl
visus actis:
schepenen ter
manisse van
[037] van den h[ee]r lieu[tenan]t Vooght recht doende,
condemneren de erffg[ename]n Driessens yder
pro sua quota in den eysch des aanl[egge]rs
mitsgaders in de costen daaromme geresen
ter onser taxatie ende moderatie:
actum den 18 meert 1686 coram de
h[ee]r lieu[tenan]t vooght ende schepenen G.
Boshouwers, Croon, de Demeijer,
Vrijthoff ende Philippens, ende gepronuncieert eodem die parthyen behoorl[yk]
t
daar toe bed .
Den boode relateert parthyen op pronunciatie van vonnis behoorlijk gedaaght te hebben,
In saake
De heere Ritmeester Mombrison arrestant
tegens
de weduwe wijlen Jan Eynmaal in bonis gearres[teer]de
[in marge; s[olvi]t 6 gl [ende] s[olvi]t 6 gulden verdeelt]
gesien de redenen van arrest des
gearresteerdes d’antwoord van de
gearres[teerde]s replycq van den h[ee]r arrestant
[038] duplycqh van de gearrest[eer]de de verbalen
ende decreeten in sake gehouden ende
gegeven, ende op alles geleth waar op
eenichsints te letten stonde, schepenen
ter manisse van den h[ee]r lieu[tenan]t vooght
ordonneren aan parthyen hinc inde
alhier in iudicio den 27 meert 1686
te compareren, mede brengende
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Genachtinge den 8 meij 1686.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght van Slijpe,
schepenen Boshouwers,
Croon, de Demeijer W. van der Roer en[de] Philippens.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell: en verdeelt]
De h[ere]n rent[meeste]rs van St. Servaas gasthuys
binnen
de stad Maastricht triumphanten tegens
de erffg[ename]n wijlen Hendrik Driessens
succumb[an]t
exhiberen libel van costen, versoeken
diminutie ad primam, alias taxaat.
Decreet
Diminuat ad primam alias taxaat.
S[ieu]r Johan Philippens schepen deser banke
aanl[egge]re
tegens Loduwyk Wijers ged[aagd]e deur faulte
o
van antwoord, versoekt als nu default j
herdaeghsel.
[in marge: s[olvi]t 4 Schellingen en verdeelt.]
Beltgens voor Wijers versoekt copie van[de]
geexhibeerde claghte, om te doen naa rade.
Den boode relateert ’t leste decreet op den 5
dito te hebben geinsinueert.
Decreet
m
Habeat copiam et respondeat ad p .
[040] Genachtinge den 22 meij 1686.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght et omnibus
scabinis de[m]pto H. Ovink.
Den h[ee]r Jan Baptiste de Marcille voluntairen
proclamante ingevolge van de eerste
gaffigeerde brieven proclamatoriael
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versoekt als nu den eersten sittdagh magh
worden gehouden ende de tweede
brieven mogen worden geaccord[eer]t met
last aan den secretaris om de tweede te
te depescheren.
Decreet.
Word den eersten sittdagh gehouden
voor gecelebreerd, ende de tweede
brieven geaccord[eer]t, met last aan[den] secretaris deselve te depescheren.

succumbanten, versoeken als nu
sommatie tot voldoening van U. E.
vonnis ende daar op gevolghde
taxaat van costen.
Decreet.
Fiat sommatio.
Den h[ee]r Johan Baptista de Marchelle voluntairen
proclamant alsoo den boode relateert de tweede
brieven behoorlijk te hebben geaffigeert, versoekt
als nu dat U. E. gelieven te treden tot het
e
houden van den 2 sittdagh als mede de
3 brieven te worden geaccord[eer]t met last
aan den secr[e]t[ari]s deselve te depescheren en
behoorlyk te doen affigeren.
e
Den boode relateert de 2 brieven te
heben geaffigeert.
Decreet.
Word den tweeden sittdagh gehouden
voor gecelebreert ende de 3 brieven
geaccord[eer]t met last aan den secretaris,
om deselve te depescheren, ende door
e
den boode behoorlyk doen affigeren et inth .

Bormans voor de h[ere]n rentm[eeste]rs van St Servaas
gasthuijs
binnen Maastricht triumphanten
ende libellanten tegens de erffg[ename]n
Hendrik Driessens succumbenten
ende gelibelleerdens door faulte van
diminutie, versoeken taxaat.
[in marge: s[olvi]t 4 Schellingen en verdeelt.]
Den boode relateert het dagement.
Fiat taxaat.
Geurt Driessens sigh vindende gedaaght gisteren naarmiddagh, om te compareren
van dage aan desen gerichte sonder te
[041] te weeten waar voor off waaromme,
mits nauwelijjx watt herstelt is van
eene doodelyke siekte daar mede is
bevangen geweest, versoekende sonder
alle preiudicie copie, ende voor soo
veel ’t dagement soude mogen raeken
de pretensie van het gasthuys tot Maastr[icht]
mits deselve staat tot laste van sijne
suster die ’t pand besitt ende ook
eenichsints tot laste van Claas Knoops
die ’t selve eenige jaaren beseeten heeft,
soo versoekt hy sonder alle preiudicie
leer ende termyn, om de selve op te
roepen tot guarand ende indemniteijt.
Decreet.
Habeat copiam et terminum ten
fine van guarand,

[043] Genachtinge den 19 junij 1686.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Croon ende Philippens.
De heeren rentm[eeste]rs van St Servaas gasthuijs
binnen
Maastricht triumphanten ende libellanten
tegens de erffg[ename]n Hendrik Driessens
succu[mben]t[e]n
ende gelibelleerdens, hebbende in conformité
van U. E. lest gegeven decreet tot voldoeninge
van het vonnis ende taxaat der costen,
de voors[eyde] succumbenten doen sommeren dus
relaas tot den boode deselve versoekende
vervolgens executie met last op den bode
tot voltreks van dien etc.
[in marge: s[olvi]t 4 Schelling verdeelt.]
.a
Claas Savelbergh q.q als man ende momb[oir]
van sijne huysvrouwe hun bevinden gesommeert, wegens eenigh gewijsdomme ter syden
van voorgemelte gasthuys[meesters] voor desen
gerechte geobtineert, seght tot dese procedure
noijt te sijn gedaaght, dus relaes tot den
boode, ende ingevolge in geen condemnatie
en kan worden vervatt te meer desselve
swager Geurt Driessens deur hun inhouden
van seekere penningen tot betalinge van[de]
voors[eyde] gasthuys[meesters] in desselve handen
gestelt
dese proceduijre bij faulte van uijtreijkinge
ende misbetalinge dese proceduijre heeft
gecauseert, die ook in dese saake alleenlijk
is worden gedaaght, sonder aan hem opponente te kunnen soeken eenige guarand,
uijt redenen voors[eyd] sustineert daarom dat
dese executie ook behoord gedirigeert te

Johan Philippens aanl[egge]r tegens Loduwijk
Wijers ged[aagd]e vermits hy ged[aagd]e in
faulte blyft te antwoorden op sijne
geexhibeerde claghte, waar toe versoekt peremptoiren termyn magh
worden gestelt.
Decreet.
Word aan den gedaaghde nochmaals gelast te antwoorden ad
e
primam peremptorie et inth .
[042] Genachtinge den 5 juny 1686.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Boshouwers, Croon en Philippens.
De h[ere]n rentm[eeste]rs van St Servaas gasthuijs
binnen Maastricht triumphanten
tegens de erffg[ename]n Hendrik Driessens
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worden op den voors[eyde] Geurt Dresens ende
bij soo verre sedert misbetalinge van
[in marge: pro Deo]
[044] des voors[eyde] swager eenige achterstellige
pacht soude wesen, is wittigh pro quota
te voldoen, onder protestatie als vooren,
bij dese proceduijre in eenige costen
te kunnen worden vervatt.
De heere rentm[eeste]rs affslaande dese
dilaitoire exceptie, als haar in ’t minste
niet rakende, watt disputen tusschen de
erffg[ename]n Hendrik Driessens gemoveert
worden, als sijnde res inter alios, persisteren daaromme bij hun voorgaande geproponeerde ende noopende het protest
alhier ter syden van den h[ee]r Beltgens als
erffg[ename]n gedaan, ter instantie van Claas
Savelbergh noijt te sijn tot dese procedure
te syn ged[aag]t refererende hun overal tot
relaes van den boode alhier ter rolle
gedaan, etc.
Ex adverso persisteert by syn voorige hem
van gelijken refererende tot den relaece van
den boode; want off schoon in personalibus worden aangesprooken, erfffg[ename]n
bestaan[de]
in verscheydene persoonen, behoord ook
ellike particukierlijken ten rechten te
worden bed[aag]t ende soo ’t selve by hem
deponent niet en is geschiet, en kan
dese executie ook tot synen laste niet
worden gederigeert.
De rentm[eeste]rs versoeken dat U. Ed. op dese
uijtvluchte geene reflectie gelieven te
nemen, ende daarom persisteren als
vooren, ende refereren hun overal tot de
rolle ende relaas van den boode.
[045] Den boode relateert dese sommatie te hebben
gedaan aan Geurt Dresens ende Claas
Savelbergh.
Decreet
Schepenen gesien het geproponeerde van
ende gealtereerde van parthijen, daar
neffens naargesien het relaes vande
gedane sommatie, word het officie
van den h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght gerequireert
de versochte executie te doen voltrekken
e
et inth .

Den boode relateert de 3 ende leste brieven
behoorlijk te hebben geaffigeert.
Bartholomeus van Haaren brenght in tot
laste van dese geproclameerde erve eene
somme van drij hondert gl. met den
interesse van drij jaaren.
Decreet.
Fiat ’t aansteeken der keersse ad statim
ende word aan allen ende eenen
ijderen geimponeert een eeuwigh
geswijgh.
Ende is dienvolgens de keerse ontsteeken.
[046] over een stuk lants gelegen onder dese
banke groot elff groot roeden reyg[enoo]t ter
eenre het Convent van St. Geerlagh, ter
andere syde de Cromsteegh, ende word
by de proclamant ingestelt ijder groot
roede voor
s
19gl
Bartholomeus van Haeren
eenen gl meer
s
20 gl
Ende is den selven bij ’t uytgaan der
brandende keerse daar voor verbleven
en sulkx in name van S[ieu]r Matthijs
van Daelhem.
Den schepen Joannes Philippens clagere tegen
Loduw[ijk] Wyers bekl[aag]de, vermits den
selven in faulte blijft van het decreet
van den 22 meij lestleden te voldoen
’t welk hem deur den boode is geinsin[ueer]t
volgens relaas, versoekt als nu absolut
verstek met condemnatie van costen
volgens sijn overgegevene claghte
ende conclusie.
Den boode relateert ’t leste decreet behoorlyk te hebben geinthimeert.
Decreet
Word aan bekl[aag]de nochmaals gelast
op de geexhib[eer]de claght te antwoorden
m
e
ad p op poene van verstek et inth .
[047] Genachtinge gehouden den 3 july 1686.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en schepenen
G. Boshouwers en Croon.
Beltgens voor Loduwijk Wijers bekl[aag]de en
excipiente tegens J. Philippens
schepen deser banke pretensen clager
ende geexcipieerde, exhibeert schrifture
van exceptie, contendeert als by deselve
protesterende van costen etc.
Den geexcip[ieer]de versoekt copie van de
geexhib[eer]de exceptie.
Decreet.
Habeat copiam.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell ende verdeelt]

Den h[ee]r Johan Babtista de Marchelle voluntairen
proclamant van elff groot roeden akkerlants alsoo den boode sal relateren der 3
ende leste brieven te hebben geaffigeert,
versoekt als nu dat U. Ed. sullen gelieven te
treden tot het houden van den lesten sittdagh
ten eijnde van aansteekinge der keerses,
als mede alle inbrengers te worden versteeken, ende geimponeert een eeuwigh
geswygh etc.
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wijk Wijers gesien hebbende de voldoeninge van exceptie, ende gelijk ‘t
somwijlen mochte gebeuren deur de langhwijligh[ey]t van tijde aan sijne te producerene
getuijgen iets uijtte memorie mochte vallen
soo versoekt den selven dat U. E. gelieven
hem te limiteren dagh ende uure, om
deselve bij provisie te verhooren.
Decreet.
m
e
Fiat auditio ad p et inth .

Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght van Slijpe,
Boshouwers, Croon
W. van der Roer en Philippens, schepenen.
Beltgens voor de voormomboirs van het weeskint van
wijlen
Willem Meessen , bevindende dat daar ver[050] verscheydene crediteurs haar aangeeven
tot betalinge van de schulden tot laste
der goederen van ’t voors[eyde] wees, ook ten
dien eijnde hunne betalinge iudicielijken souden soeken tot grooten interest
van ’t voors[eyde] wees, hebben goet gevonden
’t selve U. Ed. bekent te maken, ende om
allen schaden voor te komen te versoeken,
voluntaire proclamatien van eenige
erven tot destinctie van de schulden tot
lasten van ’t voors[eyde] wees staande, ten
welken ten welken eijnde proclamatoriales versoekende.
Decreet.
Fiant littere, ende word den secret[aris]
geord[onneer]t deselve te depescheren, ende deur
den boode doen affigeren.

[048]
In saake
De h[ee]r Ritm[eester] Mombrison, arrestant,
tegens
de weduwe wijlen Jan Eenmaal in bonis gearres[teer]de
[in marge: quisque 12 gl licht, solvit door de in bonis
gearrest[eer]de; verdeelt]
Gesien de reedenen van arrest by den
arrestant alhier op den 17 april 1685
geexhib[eer]t, antwoord van de in bonis
gearres[teer]de, replijcqh van den h[ee]r arrestant
duplijcqh van de in bonis gearres[teer]de,
voorts alle de verbalen ende decreeten
in saake gehouden ende gegeven
daar beneffens de reekeningh ende
contre reekeninge van parthijen
geexamineert, ende parthijen in ‘t
lange ende breet mondelinge gehoort: schepenen der banke Houttem
ter manisse van den h[ee]r lieu[tenan]t vooght
recht doende, verklaren dat den gearres[teer]de wegens dese affreekeningh gehouden
sal syn promptelijken te voldoen ende
te betaelen aan den h[ee]r arrestant soo
van verseeten pacht als vervallen interest de somme van hondert ses en
veertigh gl. seventhien stuijvers behoudelijk nochtans dat den gearres[teer]de sal
valideren de quitantie van twintigh
[049] twintigh gulden, by soo verre hy de
selve kan verifieeren in minderinge
van de voors[eyde] somme. Waar mede als
dan parthijen worden gestelt buyten
verdere proces, den gemelten gearres[teer]de om
redenen in twee derde parten van costen condemneren ende d’ ander deel compenserende. Aldus geraampt in judicio den
22 maij 1686 coram de h[ee]r lieu[tenan]t
vooght en schepenen Boshouwers,
Ad. Croon, de Meijer ende
J. Philippens ende gepronuncieert den
19 october 1686 parthijen behoorlyk
door den gerichtsboode daar toe bed[aag]t.
Den boode relateert te hebben gedaan aan
mevrouw Ovink die ’t selven accepteeren[de]
om aan mevrouw Mombrison te laten
weeten.

Beltgens
voor den h[ee]r lieu[tenan]t vooght van Slijpe, versoekt
executie van de persoonen offte derselver
mobiliare effecten van S[ieu]r Arnold Wijers,
Jan Roebroek ende
tot voldoeninge van de amende van
3 gout guldens ende ’t maken van een
valderen mette materialen daartoe gedaan
ende costen, soo tot derselver laste
was staande.
[051] Den boode relateert de sommatie gedaan te
hebben.
Decreet:
Fiat executio.
Genachtinge den 11 december 1686.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght van Slype,
Boshouwers,
Croon en Philippens schepenen.
De momboirs van het Weeskind van wijlen Willem
Meessen, versoeken dat den eersten sittdagh
als nu magh worden gehouden tot voluntaire
vercoopinge, van seekere weijden, toebehoorende ’t voors[eyde] weeskind, soo als deselve bij
de proclamatoriales is gespecificeert, alsoo de
eerste brieven behoorlyk syn geaffigeert
gelijk den boode sal relateren, versoeken
dienvolgens de tweede brieven meugen
worden geaccord[eer]t met inhibitie etc.
Den boode relateert de eerste brieven behoorl[yk]
te hebben geaffigeert
Mevrouw de Quade brenght in, tot laste van[de]
geproclameerde weyde 400 gl. mette verloopene van
dien

Genachtinge den 27 november 1686.
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Decreet
Word den eersten sittdagh gehouden voor
e
gecelebreerd, ende de 2 brieven geaccord[eer]t
met last aan den secretaris om deselve
te depescheren, ende behoorlijk doen
affigeren.

[054] van wijlen Jan Meessen, brenght in
voor haren verdienden loon een somme
van achtien gulden licht gelt.
Den boode relateert de derde ende leste
brieven behoorlijk te hebben geaffigeert.
Decreet.
e
Word den 3 sittdagh gehouden voor
gecelebreert, ende dienvolgens de keertse
aangesteeken tot vercoopinge van weijde
voors[eyd] ende aan alle non comparanten
geimponeert een eeuwigh geswijgh
ende alle de geene die alreede
ingebracht hebben, hare pretentien behoorl[yk]
sullen hebben te verificeren tusschen dit
m
ende ad p .
Ende is deselve weijde by den
voorn[oemde] momboir Croon was
ingestelt voor
f 500 = 0 =
J. Philippens
f 5=0=
A. Croon
f 5=0=
J. Philippens
f 5=0=
Ad. Croon
f 10 = 0 =
J. Philippens
f 10 = 0 =
A. Wijers
f
5=0=
Ad. Croon
f 10 = 0 =
J. Philippens
f
5=0=
Ad. Croon
f 10 = 0 =
J. Philippens
f
5=0=
570 = 0 =
[055] Ad Croon noch
f 10 = 0 =
f 580 = 0 =
Alsoo bij ‘t uytgaan der brandende keertse niet
distinctelyk en is gebooden, waaruijt men
seekerlijk kan oordeelen, aan wyen de geproclameerde weijde is verbleven; schepenen
ter manisse van den h[ee]r lieu[tenan]t vooght
gehoord hebbende de getuijgenisse der
omstanders ordonneren dat de keertse
nochmaals sal worden ontsteeken om bij
’t uijtgaan aan de twee laetste bieders te
verblijven, onder reserve nochtans dat de
voors[eyde] leste bieders, als mede schepenen sijnde
twee in hare plaatse sullen authoriseren
om distinctelijk en op ieder syne beurte
te bieden, en sullen de voorn[oemde] schepenen
neffens andere schepenen cessie nemen,
ende word den schepene Dekkers hier toe
geassummeerd, om in cas van eenigh verder
dispuijt daar over mocht komen te ontstaan
hier over mede te voteren.
De post hebben parthyen verstaan dat ‘t
lott hier over sal worden getrokken, en is
dienvolgens ten overstaan van dese
justitie geschiet ende aan Jan
Philippens toe gevallen ter somme
van vijffhondert en tachentigh gulden.

[052] Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght van Slijpe,
Boshouwers,
A. Croon ende Philippens schepenen.
r
Den 7 jannuarij 1687 heeft M Simon
Vlekken man van wed[uwe] van Jan Eymaal
in handen van[de] h[eer] Roer (in qualiteijt als
gesubstitu[eer]de van[de] h[ee]r Vooght) geconsigneert
de somme van hondert ses en veertigh gl
17 St[uyvers] licht sijnde penningen die
geadiudiceert waren aan den h[ee]r ritm[eeste]r
Mombrison bij vonnis in dato den 19
october lestleden gegeven en gepronuncieert.
Genachtinge den 22 jannuarij 1687.
Beltgens in name van[de] momboirs van ’t weeskind
van wijlen Willem Meessen, versoekt
ingevolge van U. E. geaffigeerde brieven
proclamateriael de 2 sittdagh bij procl[am]atie
voluntair te worden gehouden voor
gecelebreert, ende de 3 geaccord[eer]t met
limitatie van dagh ten eynde van absolute
vercoopinge.
Den boode relateert de 2 brieven te hebben
geaffigeert.
Den heere oud schepen van den Steen
brenght in tot laste van de geproclameerde erve
[053] erve een capitaal van twee hondert gl
mette verloopen ende openstaande
interessen van dien, gelyk sulkx blykt
bij copie van gichte ende staat hier
mede over gegeven, wordende, om etc.
Decreet
Word den tweeden sittdagh gehouden
voor gecelebreert ende de 3 en leste
brieven geaccord[eer]t met last aan den secretaris om deselve te depescheren.
Genachtinge den 5 februarij 1687.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght van Slype,
Boshouwers,
Croon, W. van der Roer ende J. Philippens schepenen.
Beltgens voor de momboirs van ’t weeskint van
wijlen Willem Meessen, versoeken in
gevolge van die bij desen gerichte geaccordeert, voluntaire proclamatie, ingevolge
van U. E. lest geaffigeerde proclamatoriaeles huijden dienende de keertse aangesteeken te worden tot voluntaire vercoopinge, ende dat ingevolge der selver
brieven, aan de non inbrengers geimponeert
te worden een eeuwigh geswijgh.
Christina Driessens gewesene dienstmaaght van
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Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Boshouwers,
Croon, en de Meijer.
Den h[ee]r proost van St. Geerlagh tegens de heeren
regenten van het gereformeerde weeshuijs
binnen Maastricht, exhibeert verbaal
scripto contenderende als bij deselve.
Decreet
Word het geexhibeerde verbaal aan de
heeren regenten gecommuniceert,
om daar tegens te doen off seggen ad
m
p si velint.

Decreet
Word aan den bekl[aag]de nochmaals gelast te
m
dienen van antwoord ad p op poene van
e
absolut verstek et inth .
Gerrit Otto de Ruijter relateert ter instantie Matthijs
Frissen getrouwt met Hendryn Conjaarts, een
affverboth gedaan te hebben aan Geurt den
Driessens en Aart Wijers.
[058] Mevrouw Mombrison exhibeert libel van costen
tegens de weduwe Jan Eijnmaal,
versoekt taxaat ende sommatie
Decreet
Diminuat ad primam alias taxaat.

Den momboir des heeren clagere tegens Peter van
Aubel bekl[aag]de versoekt dagement om per
naasten te komen sien dienen van
soodanige claghte ende conclusie als ten
selven dage sal over gegeven worden.
Decreet
Fiat dagement.

Genachtinge den 2 julij 1687.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Croon ende Philippens.
De h[ee]r Mombrison libellant tegens de weduwe
Jan Eijnmaal gelibelleerde, mits geene
diminutie, versoekt copie omme etc.

Genachtinge den 7 meij 1687.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Croon ende Philippens.
Den momboir des heeren clagere tegens Peter
van Aubel bekl[aag]de exhibeert claghte ende
conclusie, contendeert als by deselve, versoekt
dat den bekl[aag]de daar tegens sal hebben te
antwoorden.
Decreet
Word aan Peter van Aubel gelast hier
m
tegens te seggen off te antwoorden ad p
e
op poene etc. et inth .

Sijmen Vlekken als man ende momboir
van de weduwe Jan Eynmaal voldoet
van diminutie
Decreet
Habeat copiam etc.
Den momboir des heeren clagere tegens Pieter van
Aubel bekl[aagd]de versoekt effect van U. E. lest
leden decreet vanden 18 junij dat parthij
absolutelijk magh worden versteeken,
ende permissie om per naasten te
mogen dienen van proffijt etc.
Decreet.
Aaangesien de non voldoeninge van
Peter van Aubel houden den selven (als nu)
[059] als nu voor versteeken, permitterende aan[de]
heere clagere syn proffijt neder te
m
leggen ad p .
Nelis Philippens schuttboode der banke Houttem
relateert op den 7 julij arrest te hebben
gedaan op de vruchten van Pieter
Vinken die Lens vander Hagen in labeurt
heeft[ ter instantie van de wed[uwe] Paulus
Grouwels, woonende binnen Wijk.

[057] Genachtinge den 4 junij 1687.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Croon ende Philippens.
Den momboir des heeren clagere tegens Peter van
Aubel
bekl[aag]de door faulte van antwoord versoekt
dat aan den selven peremptoiren termijn
magh worden gestelt te antwoorden.
Decreet
e
Respondeat ad primam peremptorie et inth .
Nelis Philippens schuttboode relateert op den 17 junij
het peert van Jan Heunen gearresteert te
hebben ter instantie van Catharina N.
dientmeijt van Juff van Meer.

Idem schuttboode relateert op den 23
julij 54 gerven roggen op ’t velt staan[de]
toebehoorende Nyst Vreen, in arrest
genomen te hebben ter instantie van[de]
h[ee]r Drost deses Lande.
Idem schuttboode relateert op den 23 dito
alle de somer vruchten van Nijst Vreen
in arrest te hebben genomen ter
instantie van den rentm[eeste]r Schuijl.
Dito Philippens relateert op den 1
augusti 7 hembden in arrest genomen
te hebben toebehooren[de] dito Vreen, die
in bewaar syn bij Claas Lenarts ten

Genachtinge den 18 junij 1687.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Croon ende Philippens.
Den momboir des heeren clagere tegens Peter van
Aubel
bekl[aag]de versoekt acquijt van antwoord op
poene van verstek, bed[aag]t per de Ruijter,
Den boode relateert ’t leste decreet behoorlijk
geinsinueert te hebben.
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versoek van dito rentm[eeste]r J. Schuijl.
Den gerichtsboode Gerrit Otto de Ruijter
relateert alle de vruchten op ’t velt van
Peter van Aubel in arrest genomen te
hebben, ter instantie van[de] h[ee]r Drossard
deses Landes.

Wilh. van der Roer.
Jan Schroers supl[ian]t tegens
Gerrit Odekirken geinsinueerde reproduceert dry
[062] drij distincte requesten met appoinctem[en]t
en insinuatie van den boode mede
naardere requeste, ende vermits den geinsinueerde
hem niet en heeft gereguleert ingevolge van de selve, versoekt
nu als naar inhouden van[de] mede gaan[de]
naardere requeste ende leste appoinct[emen]t
bij U Ed. verleent.
Decreet
videantur acta

[060] Extraord[inair]e [genachtinge] den 4 augusti
1687
Den momboir des heeren clagere tegens Pieter van
Aubel bekl[aag]de tot voldoeninge van U. E.
lestgegeven decreet van[de] 2 julij lestleden
leght neder sijn proffijt, versoekt als
bij deselve recht ende justitie
geadministreert te worden.
Voor en aleer in saake te disponeren, word aan Peter
n
van Aubel gelast syne leste Req alhier in recht
neder te leggen om sulkx gesien synde in sake
gedisponeert te worden naar behooren.

In saake Jan Schroers suppliant
tegens Gerrit Odekirken geinsin[ueer]de
visis actis, schepenen ter manisse van[de]
h[ee]r lieu[tenan]t vooght in contumaciam recht
doenden adiudicieren den suppliant
synen eysch, in syne requeste vermelt
den geinsinueerde daarinne, mitsgaders
in de costen hieromme gedaan
condemnerende ter onser taxatie ende
moderatie, Aldus geraampt den 17 september coram de h[ee]r lieu[tenan]t vooght et
omnibus scabinis dempto de denMeijer
ende gepronuncieert, parthyen behoorl[yk]
bed[aag]t per Gerrit Otto de Ruijter uti
retulit.

In saake
De heeren regenten van het gereformeerde weeshuijs binnen Maastricht
tegens
t
den h[ee]r Proost van S . Geerlagh
visis actis: schepenen ter manisse van den
h[ee]r lieu[tenan]t vooght voor ende aleer in dese
saake te diponeren, stellen de selve in
handen van onpatydige rechtsgeleerden
om te hebben haar advijs, om als dan
verders in saake te disponeren, als men
dan bevinden sal te behooren, aldus gedaan
in judicio den 8 augusti, coram de h[ee]r
lieu[tenan]t vooght et omnibus scabinis.
[061] Den 13 augusti 1687 heeft de h[ee]r van der Roer
het hoij
staande in de weyde van ’t weeskind van
wijlen Willem Meessen bij stokkenslagh
aan den meestbiedende vercocht, en is
verbleven aan Wyn Habets als meesten
bieder voor de somme van gl 17 = 0 = 0
t
Ende is den h[ee]r proost van S . Geerlagh
het naargras gelaaten voor ’t affdoen en[de]
voor’t hoijen.
Gerrit Otto de Ruijter gerichtsboode relateert affverboth gedaan te hebben ter instantie Nijst
Duijsins op eene weyde mette appelen
daar tegenwoordigh op staande, gelegen
onder dese banke, gebruijkerse Thrijn
Scheijns den 9 september 1687.
Idem relateert in arrest te hebben genomen alle
de bestialen ende meubilen van de
Wed[uw]e Claas Knoops, ter instantie
van Claas Savelbergh.

ste

[063] Genachtinge den 1 october 1687
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t vooght
en schepenen Ad. Croon, J. Philippens.
Jan Schroers triumph[an]t tegens
Gerrit Odekirken succumb[an]t versoekt sommatie tot
voldoeninge van U. E. vonnis mede taxaat
versoekende wegens de geresene gerichtscosten etc.
Decreet
Fiat sommatie ende taxaat.
Nijst Duijsings suppl[ian]t ende affgebieder
tegens Claas Duijsings nu desselven naagelatene
huijsvrouw
gesommeerde ende affgebodene leght neder
in plaatse van redenen van affverboth
desselven gepresenteerde requeste ende
daar op geobtineerde appoinctemente, mette
relase van[de] boode, contenderende als bij
deselve, ende want den affgebodene off
de wed[uw]e Claas Duysings syn woonachtigh
buijten desen tribunaal, versoekt daeghsel
bij beslootene missive, ende peremptoiren
termijn gestelt te worden, ad respondendum.
Decreet
Respondeat ad primam, indien onvermindert accorderen dat de brieven van
daeghsel by beslootene missive sullen worden
t
geinthim[eer] .

Genachtinge den 17 september 1687
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t vooght
en schepenen G. Boshouwers, Croon, H[erma]n Ovink,
H. Vrythoff,
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de weyde unde qestio, mits opleggen[de]
de penningen volgens verblijff, ende
daar en boven de remissie van veertigh
gulden, soo het voors[eyde] weeskind wegens
pachten ende cappuijnen mochte ten
achteren seyen wesen mit dien verstande
nochtans, dat in cas ’t voorn[oemde] weeskind
de voors[eyde] weijde binnen den tijd van thien
jaaren naar dat dese mochte komen te
redimeren, soo sal den rescrib[en]t gehouden
sijn, mits hem gerembourseert wordende de
voors[eyde] cooppenningen van[de] voors[eyde] weyde
tot
behoeff van dito weesknd affstant te doen,
de supplianten daarinne mitsgaders in
2
/3 parten van de costen condemneren[de]
ende een derde part om redenen compenserende ter taxatie ende moderatie van
desen gerichte. Aldus geraampt in
iudicio den 17 september 1687 coram de
h[ee]r lieu[tenan]t vooght en schepenen, Gerardt
Boshouwers, Wilh. van der Roer, H. Obink,
Herman Vrijthoff, van Leeuwen, geassue
meerde, Piriongh geassd , N. Hoekeles,
e
geassumeerde, ende gepronuncieert den 3
october 1687 parthyen behoorlijk daartoe
bed[aag]t per Gerrit Otto de Ruijter gerichtsboode
uti retulit.
Den procu[reu]r Deckers in name der H.H.
[067] Regenten van ’t gereformeerde weeshuijs
binnen Maastricht, verklaard viva voce
te appelleren van ’t voorstaande gepronuntieerde vonnis.

[064] Pieter van Aubel constitueert Huberti mette de
clausulen in processe gewoonlijk ende
ratificatie van ’t voorige gebesoigneerde
in de saake tegens den heere Drossard
deses lands pretensen clagere, caveren[de]
de rato et indemnitate onder obligatie
van sijn bankgoedren die hy daar voor
mitsgaders voor de costen ende ’t gewijsdom is verobligerende, dienvolgens
reproduceert Huberti de requeste aan
t
hare hoo[g] Moo[gende] ged gepresenteert met
hare appoinctem[en]ten van den 9 ende 13
gelyk ook dat van[de] h[ee]r lieu[tenan]t vooght,
van[de] 17 september lestleden geinsinueert
aan den h[ee]r Drossard den 22 dito vervolgens conform syn voorige requesten
ter griffie mette antwoord in reconventie
ingediend den h[ee]r Drossard gelast te worden
respectivelijk te repliceren, ende te
m
antwoorden ad p .
Den h[ee]r Drossard per Beltgens, versoekt
copie van ’t geexhibeerde ende geproponeerde om etc.
Decreet
Habeat copiam
[065] In saake
De H.H. Regenten van ’t gereformeerde weeshuys
binnen
Maastricht supplianten tegens
den h[ee]r proost van St. Geerlagh
rescribente
[in marge: quisque pars 6 pattacons solverunt en
verdeelt
h[ee]r vooght 4 pattacons; secret[ari]s 4 gl. Hollants;
7 schepenen elk 3 gl 15 St[uyvers] licht gelt]
Gesien de req[ues]te van[de] suppl[iante]n
gepresenteert aan[de] h[ee]r
lieu[tenan]t vooght op den 7de february 1687 ----request in plaatse van rescriptie by den h[ee]r
rescribent op den 11 dito overgegeven, itteraden
tijff van[de] selven op den 4 april een derde
requeste van[de] selven op den 18 april ----replijcqh voor de supplianten op dato voorn[oemd]
den
verbaal scripto voor den rescribent op den 23
april alhier geexhib[eer]t ende daar op gegevene
appoinctem[en]t ende relasen van[de] boode; voorts
alle verbalen ende decreten, soo van de
voor momboirs van ’t weeskind van wijlen
Willem Meessen, als van[de] h[ee]r proost tegens
de voorn[oemde] H.H. Regenten gehouden ende
gegeven, mede naargesien het advijs van[de]
2 heeren onpartydige rechtsgeleerden
in desen saake gegeven;
schepenen ter manisse van[de] h[ee]r lieu[tenan]t
vooght in saake ten principalen recht doen[de]
ontseggen de supplianten haren eysch bij
de conclusie op haar eerste requeste genomen
[066] genomen, adiudiceren aan[de] h[ee]r rescribent
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Genachtinge den 15 october 1687
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t vooght
en schepenen Boschouwers, A. Croon en J.
Philippens.
Huberti van Pieter van Aubel bekl[aag]de ende
gereconvenientde tegens den h[ee]r Drossard deses
lants pretensen clegere ende gereconvenieerden, versoekt nochmaals replijcqh
in conventione, ende antwoord in reconventione, en in cas van voldoeninge
copie, andersints termijn daar toe peremptoir aan den h[ee]r clager gestelt te worden,
ondertusschen protesteert van oppressie
costen, schaden en interessen, dat den
veltboode selver, ende ook door des selffs
huijsvrouwe tot nu toe mondelinge hem
heeft beleth ’t genieten vanden gesequestreerde vruchten, mitsgaders dat bij
indirecte middelen hy niet en kan
bekomen de lichtinge van sijn penningen by Pieter Willems tot Haesdull
deur bevel van den h[ee]r cleger gearres[teer]t
alles in vilipendentie van d’appoinct[emen]t
[068] van de H. Mo. Heeren ged[eputeer]den uijt den
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Raad van Staten ende van[de] h[ee]r lieu[tenan]t
vooght alhier ter lester genachtinge
gereproduceert en aan hun respectivelijk in originalibus en copielijk getoont
en van de cautie door hem gepresteert,
implorerende daar over U.E. gerichtelijk
ampt, andersints ende bij conniventie
gedenkt daar over syn beklagh voorders
te doen daar en alsoo etc ; was geteekent
Huberti.

Coram de h[ee]r lieu[tenan]t vooght
en schepenen Boschouwers, Croon ende Philippens.
Pieter van Aubel tegens den h[ee]r Drossard versoekt
voldoeninge, volgens U. E. leste decreet,
anders verstek, gelijk ook aan den veltboode gelast te worden conform d’ordonnantie van den H[ee]r Vooght ende daar op gevolghde cautie kost ende schadeloos het
attentaat by hun daar tegens begaan (met
openinge) van de schuijre) te repareren
idque hac audientia
Den h[ee]r Drossard per Beltgens exhib[eer]t
schrifture van exceptie, contenderende als
by deselve, ende, rakende de gepresenteerde geoffereerde cautie, versoekt dat den
bekl[aag]de ante omnia sal hebben specifice
over te brengen syne gepresenteerde
bank goederen, om tegens de validiteijt
en invaliditeyt der selver hun te konnen
verklaren, sustinerende ’t selve naar
rechten alsoo te behooren, protesterende dien
[071] dien onvermindert van injurien wegens
te souden hebben begaan, eenigh attentaat etc.

Beltgens voor den h[ee]r Drossard tegenwoordigh buijten lants synde, versoekt
copie van ’t huijden overgegeven prolix verbaal, als mede van al ’t inbedingh
de ten eijnde om te stellen in handen
van desselven adv[ocaa]t protesterende dien
onvermindert ter contrarie over ’t invaderen van Pieter van Aubel inde
gearrest[eer]de vruchten ende effecten sonder
dat den selven tot noch toe bij rechte
daar toe is geadmitteert veel weeniger
van eenige suffisante cautie tot
lichtinge voldaan, reserverende hierover
naardere claghte van violentie cum
expensis etc.
Decreet
[069] Gesien het geproponeerde van beijde
parthyen op huyden ter rolle
gedaan, accorderen copien hinc
inde versocht, ende dien onvermindert ordonneren aan den h[ee]r
m
Drossard ad p te repliceren in
conventione ende te antwoorden
in reconventione, ende noopen[de]
de req[ues]te gepresenteert aan hare
Ed. Moo. gedeputeerde van[de] Rade
van State, ende appoinct[emen]t van
den h[ee]r lieu[tenan]t vooght daar op
staande confirmeren hem met
deselve appoinct[emente]n onder de geoffereerde cautie van syne bank
e
goederen als andere et inth .

Tegen parthye versoekt voor alle dingen, dat
den procureur advers sigh sal hebben te
qualificeren op poene van rejectie ende
van recht, ende sonder preiudicie inspectie
ende soo noodigh copie van het ingediende
om op staande voet daar tegens, ende het
futijl aanhouden van tegenparthye in ‘t
punct van cautie, te doen off seggen.
r

Van Aubel p Beltgens Huberti gesien hebbende de
exceptie debatteert deselve per generalia
juris et facti contra, emploieert signantelyk daartegens het geene in syne
antwoordt is gededuceert, nopende des lants
reglement ende andersints, ende nopende
de cautie, dat mits den clagere selffs, in
syne claght poseert, dat hy geerff is, anderssints en soude hy pretenselyk niet kunnen
intuijnen de gevanteerde vijff veerde klein
roeden, ende U. E. en alle man notoir ---wesende dat hy gehuyst ende gehoeft is,
sustineert met syne generale gestelde
cautie te moeten volstaan, bovendien dat
hy al evenwel niet schuldigh en is cautie
te stellen in desen cas, immers daar men
niet en weete waarom, ende daar hy op
staanden voet, soo U believen een vue du Lieu
[072] lieu offte visitatie te decerneren te
bewijsen het ongelijk hem aangedaan
met dese vexatie, sustinerende sulkx
volgens d’íntentie van[de] Ed. Mo. van[de]
h[ee]r Vooght ende plicht van justitie,
die miserable ende verdenkte menschen
behooren te helpen, alsoo te behooren, te
vreede sijnde, daar over te verwachten

Nijst Duijsings affgebieder tegens Claas Duijsings
ende derselver ehman als pandhelders,
versoekt deur faulte van antwoord,
als nu peremptoiren termyn etc.
Decreet
Compareant partes ad primam om etc.
Nelis Philippens schuttboode relateert op den 15
october arrest gedaan te hebben op alle
meubilen en inmeubile goederen van de
[070] de Claas Knoops, ter instantie van
Joris Bekkers, borger tot Wijk bij
Maastricht.
Genachtinge gehouden den 29 october 1687
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U. E. vonnis met assumptie soo noodigh
van onpartydige rechtsgeleerde, voorbehoudens te mogen dienen van deductie
offte motyff van rechten ende bij te
veugen de req[ues]te ondertusschen aan[den] h[ee]r
Vooght gepresenteert, des onvermindert
versoekt openinge van[de] schuyre sijnde
genoegh geseeten voor eenen heijsch, die
noch niet gedaan en is.
o
Ex Ads debatterende het voor geproponeerde bij impertinentie persisteert
over al bij syn voorige ende verders tot
de inbedinghde acten, waarover recht
versoekende, ende dien onvermindert
copie van het huijden ter rolle
geproponeerde, met termyn van gelijken
en
te moegen dienen pro ut consily etc.
Decreet
Habeat copiam ende dagh van vue de lieu
[073] lieu, offte visitatie om te sien geschieden
de hermeetinge tegens aanstaande woensdagh, wesende den 5 van[den] maant 9bris
1687 ende sullen parthyen tot dien eynde
worden ged[aag]t.

Nelis Philippens schuttboode relateert den 10 deses
smorgens ten acht uuren arrest gedaan te
hebben op meubilen bestialen als andersints
van wijlen Matthijs Caldenborgh, ter
instantie van collecteur Croon.
Gerrit Otto de Ruyter gerichtsboode, relateert
op den 10 9br[is] arrest gedaan te hebben op
alle de meubilen en bestialen van
wijlen Matthys Caldenborgh ter instantie
van Arnold Wijers.
Genachtinge den 11 november 1687
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght
en schepenen Ad. Croon ende Philippens.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ing] en verdeelt]
Wijnant Habits in ervaring gekomen synde, dat ten
tijde hij buijten lants syne coopmanschap
heeft geweest Geurt Driessens en heeft
[075] en heeft gescholden voor eenen schelen ende
dieff, ende dat hy op eenen oevenstek
hier inde banke soude syn gevlogen, ende
want hy Habits in soodanige geexpargeerde injurien hem geerne soude defenderen
ende expurgeren, versoekt hierover
provisioneele verhooringe over de persoonen van Pieter van Aubel, Claas Last,
ende sulkx ten opsichte hy deselve niet
allentoos aan de hand kan hebben, ook
tusschen leven en sterven hij van doodanige
getuijgenis soude kunnen wesen gefrustreet
etc.
Decreet
Fiat auditio ad statim.

Nijst Duijsings affgebieder tegens Catharijn Scheijen
ende derselver tegenwoordigen ehman,
versoekt deur faulte van comparitie
default 2º met herdaeghsel
Decreet
Habeat default 2º met herdaghsel.
Jan Schroors triump[han]t tegens Gerard Odekirken
succumb[an]t versoekt ingevolge van
U. Ed. voorgaande decreet van sommatie,
behoorlyk geexploicteert dus relaas tot den
boode, executie tot voldoeninge van U. E.
voors[eyde] gewijsdom, ende want des gecondemneerdens huijsvrouwe ter lester rolle,
offte genachtinge in presentie van den
h[ee]r secretaris heeft gemenaceert hare
meubilaire effecten te verbrengen, ende te
vercoopen, versoekt dat den boode magh
worden gelast deselve mobiliare effecten
te nemen in asseurantie onder behoorlijke
notitie etc.
Decreet
Word aan beyde parthyen gelast te
[074] te compareren tegens morgen ten 8 uuren
om soo doenlyk te vergelyken, ten huijse
van den secret[ari]s Valkenburgh.

Nijst Duijsings affgebieder tegens Catharina
Scheyen, ende der selver tegenwoordigen
ehman affgebodene deur faulte van
antwoord, off contradictie, versoekt ‘t
derde default te worden gewesen met
permissie van te mogen dienen van
proffijt.
Den boode relateert ’t voorgaan[de] decreet behoorl[yk]
geinthi[meer]t te hebben.
Decreet
Fiat default 3º met permissie van
te mogen dienen van proffijt et
e
inth .
[076] Genachtinge den 26 november 1687
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght
en schepenen Gerard Boshouwers, Ad. Croon ende J.
Philippens.
Nijst Duijsings affgebieder tegens Catryn Scheijen
wed[uw]e Claas Duijsings mede der selver
tegenwoordigen ehman affgebodene bij
U. E. leste decreet permissie bekomen hebben[de]
te mogen dienen van proffijt, allegeert ten
selven eijnde eerstelyk syne presentieve

Beltgens voor d’erffg[ename]n Henrik Driessens
exhiberen
exceptie ende extract uijtten Proost
schouth ende Schepen Register der
hooftbank Meerssen, tegens den h[ee]r rentm[eeste]r
van St. Servaas Gasthuijs binnen Maastricht.
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requeste daar op vergunde appoinct[ement]e
ende insinuatie van den gerichtsboode
hier voor desen gerichte gereproduceert ende
in plaatse van redenen van affverboth
geemployeert mede den venu en court van
saake, waar tegens geene oppositie is
gevolght, maar alles tacite bij de affgebodene
is bekent uijt welken gevolge versoekt
den affgebieder als nu in contumaciatu
recht ende adiudicatie cum expensis.

exhib[eer]t schrifture van claghte sullen deselve
stellen in handen van U. E. secretaris infra
triduum, contenderende als by deselve
ende mits geene oppositie, versoekt
o
p default bedaaght per Gerrit Otto de
Ruijter gelijk den selven sal relateren.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell verdeelt]
[in marge: s[olvi]t 4 Schell.]
Geurt Driessens alhier in persoon verclaart te stellen voor synen procu[reu]r
Laurens Bormans, om cum clausulis
litis et actorum ratificatione, cavensque
de indemnitate, en ingevolge van dien
versoekt copie van[de] schrifture van claghte
[079] claghte, om daar tegens te doen off seggen
m
ad p .
Decreet
Word gelast aan[de] cleger syne
beloften naar te comen, quo facto
verleenende aan[de] bekl[aag]de copie

Den affgebodene bevindende dat voor desen
hove Nyst Duijsings is procederende bij
redenen van affverboth op seekere weijde
onder U. Ed. district gelegen, toebehoord hebbende den affgebieder ende ingecocht bij
Claas Duijsings zal[ige]r gewesene broeder
van den gemelten affgebieder gelijk de
[077] affgebodene soo noedigh doceren sal, en alsoo
dese saake is van kleyn gewichte geene
formele procedure meriterende, versoekt
ingevolge vanden Regl[ement]e sommarie recht,
tot welken eynde twee schepenen ex gremio
mogen worden gedeputeert om ten gelegenen dage ende naar voorgaande dagement
parthyen over hare differenten te hooren
ende soe doenlyk te slichten, alias rapport
en in cas van refus copie van de
pretense redenen van affgeboth etc.

Anna Wyngarts haar bevindende op huijden alhier
herdaaght ter instantie van Gerrit
Mertens, versoekt dat bij soo verre denselven
bij U. E. op den gedefereerden eedt, ende
der selver huijsvrouw, hun souden willen
expurgeren, ende den selven accepteren
versoekt dat de selve naar gedanen eedt
elk in ’t besonder sullen worden verhoort
over elken articule bij deductie over gegeven alles volgens regl[emen]te.
Gerard Mertens cum uxore alhier present
verklaren het versochte van parthije te
presteren.
Decreet
Schepenen voor en aleer den eedt
aff te nemen sullen ex officio eerst
noch eenige debvoiren doen om
achter de waarheyt te komen.

Den affgebieder versoekt ante omnia
ingevolge van[de] reglemente refusie van
costen van retardatie, mede dat de affgebone sal hebben te remplaceren de appelen
en vruchten op de erven unde questio ende
via attentatis tegens U. E. affverboth vervoert
alias dat deselve in rechte niet sal
worden geadmitteert.
De affgebodene seght haar onmogelyk
te wesen eenige costen van retardatie te
kunnen refunderen, redenen dat sy affgebodene alhier is agerende voor de arme
weeskinderen van wylen Claas Duijsings
zal[ige]r de welke totte grootste extremiteijt
van armoede gekomen synde, ende, nopende
[078] nopende de renplaceringe der boomvrucht
seght de selve te hebben moeten vercoopen
tot voldoeninge van den achterstellingen
schatt.
o
Ex ads persisteert ut ante.
Partes persistunt.
Decreet
m
Compareant partes ad p mede
brengende hunne bescheijden
waar mede hun denken te behelpen
ende alsoo doenlijk te vergelijken.

[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt]
Huberti voor Peter van Aubel tegens den h[ee]r
Drossard
versoekt als nu dat desselffs procureur
Beltgens volgens adstrictie hem als nu
sal hebben te qualificeren sup poena ficti
[080] ficti van rejectie ende cassatie deser
actie door hem gedreven met gewin van
costen, schaden ende interesse, en in cas
van voldoeninge kunnen U. E. speuren
soo ’t hun belieft uijt d’acten ende
genomine inspectie oculair van de
plaatse in questie ende de sommaire
verhooringe der getuijgen dat dese saake
geensints en raakt ’t Officie van Heere
Drossard, ende alleenlijk dient om eenen
geringen man te vexeren ende te
matteren, de welke den richter insien[de]

Wynant Habets clegere tegens Geurt Driessens
bekl[aag]de
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alleenlijk de pretense claght ex officio
int beginsel van saake hadde moeten
niet aannemen, ende nu behoort cost
en schadeloos gecasseert te worden, daar
toe nochmaals contenderende, ende
volgens de retroacta recht versoeken[de]
Decreet
Word geordonneert aan[de] procu[reu]r
Beltgens hem te versien van
behoorlijke qualificatie tusschen
dit ende eenen maandt op
poene van rejectie.

gegevene redenen van affverboth.
Gerard Martens suppliant tegens Anna Vreen
geinsinueerde, alsoo deselve in faulte is
blijvende haar gealligeerde te verificeren
noopende de hondert guldens, die Goosen
op den Leest tot Broekum in haren
name in minderinge en blussinge van[de]
tweehondert gulden questio soude getelt
hebben aan[de] suppliant, ’t welk door den
gemelten Goossen expresselyk word ontkent tot
[083] den welken sy geins[inueer]de haar is refererende
gelyk de h[eer]en schepenen van desen gerichte
soo noodigh rapporteren sullen, versoekt
vermits de impotentie van[de] suppl[ian]t dat ex
U. E. gremio tot Maastricht woonende schepenen
met permissie van het officie mogen worden
gedeputeert, den gediffereerden eedt door den
suppliant ende sijne huijsvrouw mogen worden
gepresteert, ende dien onvermindert bevinden[de]
dat de geinsinueerde haar niet en ontsiet
de weijde van[de] suppl[ian]t te beschadigen met
affhouwen der boomen, als andersints, dat bij
provisie ad opus ius habentis arrest magh
worden geaccord[eer]t op de gewilde weijde
boomen etc. met authorisatie op den boode
’t selve aan[de] geinsinueerde behoorlyk aan
te condigen.
Decreet
Word gelast aan Gerard Martens en[de]
syne huijsvrouwe alhier in iudicio te
komen presteren hunnen gepretendeerden
eedt, ende mits syne caduciteijt, kan
den selven nemen eenen bequamen
dagh, mits ons ’t selve daags van te
vooren adverterende ende sonder
preiudicie van een ieder sijn recht,
verbieden aan beyde parthyen de boomen
staande in de weyde unde questio te
touscheren.

[081] Genachtinge den 10 december 1687
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght
en schepenen Boshouwers, A. Croon en[de] J.
Philippens.
Den h[ee]r Drossard clagere tegens Pieter van
Aubel bekl[aag]de verclaard te advoeren
ende te ratificeren, allen ’t geene den
procureur Beltgens in dese saake
voor hem mochte hebben geproponeert
ende gedaan, hem volkomen last
gevende om de saake ten eynde toe te
vervolgen, ende met eenen recht
versoekende,
Decreet
Videantur acta.
Wynant Habets clagere tegens Geurt Driessens
soo in eygen name, als ook in qual[itey]t
van man ende momboir syner huijsvrouwe bekl[aag]de exhib[eer]t claght ende
conclusie contenderen[de] als by deselve
versoekt als nu dat den selven daar
tegens sal hebben te antwoorden ad
m
p peremptorie.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt]
Decreet
Word aan[de] bekl[aag]de gelast tegens de
geexhib[eer]de claghte te antwoorden
m
e
ad p peremptorie et inth .

Huberti voor Pieter van Aubel tegens den h[ee]r
Drossard, repeteert sijn propositie van[de] 26
[084] 26 november lestleden ende U. E. decreet
daar op gevolght, mitsgaders alle acten
en actitaten daar over, in cas van
voldoeninge offte niet, sonder voorder
ophoudinge recht recht versoekende,
selffs soo noodigh met advis van onpartijdige rechtsgeleerden hem, wesende een
geringen huijsman, onmogelijk
synde, soo swaare en onnoodige kosten
en vexatien te kunnen voorders
dragen, in ende over alles imploreren[de]
U. E. gerichtelijk ampt als voorstanders
van miserable, die sonder redenen
verdrukt te worden,
Decreet
Den secretaris sal gelieven te

[082] Genachtinge gehouden, mercury den 21
jannuarij 1688
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght.
De weeskinderen van wijlen Claas Duijsings zal[ige]r
affgebodene tegens Nijst Duysings affgebieder haar gereguleert hebbende in
conformité van U. E. decreet ante festum
nativitatis gegeven, van ’t welke te
doen den affgebieder is gebleven in faulte
ten eijnde van accommodement versoeken
copie van de pretense redenen van
affverboth, om daar tegens te doen off
m
seggen ad p pro modo consilij ende in
cas van eenigh debath persisteren.
Decreet
Habeat copiam vande over
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convoceren behoorlyk getal van
schepenen tegens den naasten, om
de saake aff te doen in soo verre
deselve in staat is.

daar toe deselve condemnerende
mitsgaders inde costen hier over
geresen, ter taxatie ende moderatie
van desen gerichte. Aldus geraampt
ende gepronuncieert op huyden den 18
february 1688 coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght
et omnibis scabinis dempto Ovink.
Parthijen behoorlyk daar toe bed[aag]t per
Gerard Otto de Ruyter gerichtsboode.
Anna Wijngarts verklaard viva voce van[de]
vonnisse te appelleren ad superiorem
judicem.

[085] Genachtinge den 18 febr[uar]ij 1688
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght et omnibus
scabinis dempto Ovink.
Wynant Habits clegere tegens Geurt Driessens soo
voor hem selve als ook …………….. tegens syne
huijsvrouwe
bekl[aag]dens versoekt als nu dat
den selven tegens de geexhib[eer]de claghte
m
sal hebben te antwoorden ad p peremptorie.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt}
Decreet
Word aan[de] bekl[aag]de nochmaals gelast
op de geexhib[eer]de claght te antwoorm
e
den ad p peremptorie et inth .

[087] Genachtinge den 3 meert 1688
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen G.
Boshouwers,
A. Croon en Philippens.
Wynant Habits clagere tegens Geurt Driessens ende
Anna N. desselffs huijsvrouw bekl[aag]dens
deur faulte van voldoeninge van U. E.
decreet, versoekt acquijt van antwoord
op poene van verstek.
Den boode relateert ’t leste decreet behoorl[yk]
geinsinueert te hebben.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt]
Decreet
m
Respondeat ad p op poene van
e
verstek et inth .

In saake
den Heere Drossard clagere
[in marge: 3 gl.]
tegens
Peter van Aubel bekl[aag]de
[in marge: 3 gl.]
visis actis ,schepenen ter manisse van den
h[ee]r lieu[tenan]t Vooght, ordonneren den h[ee]r cleger
te repliceren, ende te antwoorden
respective op de geexhib[eer]de antwoord in
conventie ende eijsch in reconventie,
condemnerende den bekl[aag]de in de costen
van retardatie, deselve te betalen, voor
en aleer hij alhier verders in rechte sall
worden geadmitteert; aldus geraampt
ende gepronuniteert in iudicio den 18
februarij 1688 coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght et
omnibus scabinis dempto H. Ovink:
parthyen behoorlyk bed[aag]t per Gerrit Otto de
Ruijter gerichtsboode.

Den momboir des heeren clegere tegens Peter van
Aubel bekl[aag]de ingevolge van U.E. lest
gepronuntieerde vonnis, waar by den
bekl[aag]de is gecondemneert tot refusie van[de]
costen van retardatie, exhib[eer]t libel
der selve, versoekende daar over taxaat.
[in marge: de costen van retardatie van totten
18 febrij 1688 opge incluijs opgenomen in[de]
syn de volgen[de] buyten ’t libel gebleven.]
Decreet
Word aan[de] bekl[aag]de gelast tegens het
geexhibeerde libel te diminueren ad
m
p si veli alias taxaat.

[086]

In saake
Gerard Martens suppl[ian]t
tegens
Anna Wijngarts geins[inueer]de
[in marge:
s[olvi]t 6 gl;
s[olvi]t 6 gl; verdeelt]
Visis actis, schepenen ter manisse
van den h[ee]r lieu[tenan]t Vooght in saake
recht doende, ende specialijken geleth
op den gepresteerden eedt van[de] suppl[ian]t ende
desselffs huysvrouwe, lasten aan Anna
Wijngarts de weyde unde questio voor
richter competent, behoorlijke van
aande suppli[a]nt over te brengen offte
wel aan[de] selven te renbourseren de
twee hondert gl metten interesse van
dien, in syn venu en court vermelt,
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Nyst Duijsings affgebodene tegens de wed[uw]e Claas
Duijsings en derselve tegenwoordigen
man, affgebieders, bevinde dat deselve
in faulte syn blyvende in voldoeninge
van U. E. leste decreten, soo in ’t repareren
van begangene spolie, ende attentaat,
andersints in ’t refunderen de costen van
retardatie als mede in ’t compareren volgens
[088] volgens derselver eygene versoek aan
nt
U. E. decreet van comp partes alleen
is strijdende tot moetwilligh ophout om
den armen affgebieder in syne rechtveerdige saake te traineren, versoekt
als nu soo in ’t eene als andere admis[si]e
van justitie mede dat op het ter
rolle geproponeerde in plaatse van

21

Rolle van de Bank Houthem 1685 – 1692 (LvO 6535)
proffyt gedecreteert te worden volgens
den reglemente.
Decreet
Schepenen gesien het geproponeerde
van den affgebodene inhereren
hun decreet van[den] 26 9br[is] lestleden
waar by gelast was, parthyen
alhier in judicio te compareren
mede brengen[de] alle hare bescheijden
om etc. op poene van naardere
e
dispositie etc. inth hinc inde.

Den boode relateert het dagem[en]t.
Decreet
Word den clagere nochmaals gelast
te repliceren in conventione en[de]
te antwoorden in reconventione ad
e
primam peremptorie et inth .
[in marge: s[olvi]t 4 Schell: verdeelt]
Genachtinge den 26 meij 1688
Geurt Driessens bekl[aag]de tegens Wijnant Habets
clagere, versoekt in conventione replijcqh
ende in reconventione antwoord op
poene van verstek bed[aag]t per nuntium.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell: en verdeelt]
Decreet
Word aan den clagere nochmaals
gelast te repliceren in conventione
ende te antwoorden in reconventione
m
ad p op poene van versteek et
e
inth .
[091] Nelis Philippens schuttboode relateert op den 7
junij alhier gearresteert te hebben Thomas
Puts in persoon inwoonder van Bergh
ter instantie van S[ieu]r Jean Jeacqh de
Beltgens procureur.

Genachtinge den 17 meert 1688
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Boshouwers,
Croon ende Philippens.
Geene propositie.
Gerrit Otto de Ruijter gerichtsboode
relateert op den 23 meert in handen van[de]
schepen Croon te hebben gearresteert soodanige cooppenningen als Dirk Harst
[089] Harst is competerende van een vercocht
bemptien gehoorende onder de Caarte
van Oppe ter instantie van juffrouw
van Meer.

e

Genachtinge den 9 junij 1688
Wijnant Habets clagere gereconvenieerde tegens
Geurt Driessens bekl[aag]de reconvenient,
vermits syn langhduijrige absentie
buijten lants, d’opgevolghde beletselen
van synen adv[ocaa]t niet hebbende connen
gereet sijn, om sigh te connen acquitteren
in conformiteijt van U. E. leste decreet
doet visie van replycqh in conventie
ende antwoord in reconventione die
welke gegrosseert ende behoorlyk in ‘t
nett gestelt sijnde hij effectivelijk sal over
leveren ad manus secret[a]rij ad vel infra
primam, versoekende tot daar toe gehouden
te worden voor diligent. bed[aag]t per Otto de Ruijter
Decreet
Word den clagere gereconvenieerde
nochmaals gelast syne beloften te
m
voldoen ad p op poene van absolut
e
verstek et inth .
[in marge: s[olvi]t 4 Schell: en verdeelt]

Genachtinge den 31 martij 1688
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Croon en Philippens.
Wijnant Habets clagere tegens Geurt Driessens
ende desselve huijsvrouwe bekl[aag]de
deur faulte van antwoord, versoekt
als nu verstek van deselve cum expensis.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt]
Den bekl[aag]de q.q. exhibeert antwoord in
conventione, daar tegens acquijt van
replijcqh versoekende ende aanspraak
in reconventione, daartegens antwoord
versoekende.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt]
Den clagere versoekt copie.
Den boode relateert ’t leste decreet
behoorl[yk] geinthim[eer]t te hebben.
Decreet
Word de versochte copie geaccord[eer]t
ende, den aanl[egge]r gelast te repliceren in conventione ende te
antwoorden in reconventione ad
m
e
p et inth .

[092] Genachtinge den 23 junij 1688
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Boshouwers,
Croon ende Philippens.
S[ieu]r Wynant Habets coopman van schapen clagere
ende gereconvenieerde tegens Geurt
Driessens q.q. bekl[aag]de ende reconvenient, exhibeert replijcqh in
conventione ende antwoordt in reconventione, versoekende dat den bekl[aag]de
ende reconvenient daar tegens sal

[090] Genachtinge den 12 meij 1688
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen A.
Croon,
Wilh. van der Roer en Philippens.
Geurt Driessens q.q. bekl[aag]dens tegens Wijnant
Habits clagere, versoekt acquijt van
replijcqh in conventione, ende antwoord
in reconventione idque peremptorie.
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m

hebben te dupliceren ad p .
[in marge: s[olvi]t 4 Schell: en verdeelt]
Bormans voor den bekl[aag]de ende reconvenient versoekt copie om etc.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell]
Decreet
Word de versochte copie geaccord[eer]t
met last om daar tegens te dupliceren
m
e
ad p et inth .

[in marge: s[olvi]t 4 Schell: en verdeelt]
Jean Jacq[ues] de Beltgens arrestant tegens Jan
Notten
in bonis gearres[teer]de exhibeert redenen van
arrest intenderende als bij deselve en[de]
vermits geene comparitie, versoekt
o
default p met herdaeghsel ut moris
bed[aag]t p[e]r Otto de Ruijter gerichtsbooden .
Den boode relateert het dagement te hebben
gedaan.
Decreet
Word het eerste default gedecreteerd en[de]
m
herdaeghsel ad p .

e

Genachtinge den 7 julij 1688
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Boshouwers,
A. Croon, Wilh. van der Roer en Philippens
Beltgens voor Wijnant Habets coopman van schapen
clagere ende gereconvenieerde tegens
Geurt Driessens q.q. bekl[aag]de ende
reconvenient versoekt dat den selve
als nu sal hebben te dupliceren op
poene van verstek.
Den boode relateert ’t leste decreet.
[093] geinthim[eer]t te hebben.
Decreet
Duplicet den bekl[aag]de ende
m
reconvenient ad p perempe
torie et inth .

[095] Gerart Martens triumphant tegens Anna Wyngarts
succumbente exhib[eer]t extract uytter rolle der
stad en vryheijt Valkenborgh als wettigh
opperhooft van desen tribunaal waar bij
consteert dat dese saake is gerenvoijeert totten
rechter a quo, om syn geobtineert vonnis
aldaar ter executie te stellen, exhiberen[de]
tot dien eynde libel van costen gelijk
men infra triduum sal overgeven ad
manus secret[ar]y, versoekt bygevolge U. E.
decreet van diminutie alias taxaat.

Gerrit Otto de Ruyter gerichtsboode relateert op den 20
julij gearresteert te hebben den halffwin op het
t
clooster van S . Geerlagh ter instantie van[de]
h[ee]r Drossard deses landts.
Nelis Philippens schuttboode relateert op den 14e
augusti gearresteert te hebben karre en
peerden van Jan Heunen van Velt ter
instantie van Antoon Stassen.
[in marge: s[olvi]t den arrest[ant]]
Compareerde Jan Heunen en heeft in handen
van[de] h[ee]r Roer gestipuleert den voorn[oemde] Anthoin binnen acht dagen te voldoen off
andersints de gearrest[eer]de peerden wederom
in te leveren.

Word den triumphant gelast syne beloften
naar te comen quo facto fiat diminutio
e
alias taxaat et inth .
Vercoopinge gehouden aan den meestbiedenden van
het gras staande in de weyde van het
weeskind van wijlen Willem Meessen
volgens billiet daar van geaffigeert.
Ende is opgeveijst voor
f 6:0:0
Willem Onsel biet meer 4 gl
ende is hem als hooghsten bieder daar voor
verbleven segge
f 10:0:0
[096] Genachtinge gehouden
den 6en octobr[ris] 1688
Geraet Martens triumphant ende libellant tegen
Anna Wijngaarts, succumbente
ende gelibelleerde, door faute van
diminutie versoeckt taxaet, met
suppletie van nue costen.
Deur faulte van diminutie fiat taxaat.

Den gerichtsboode relateert ter instantie van S[ieu]r Jan
Beltgens gearresteert te hebben het hoij en
erve bestaande in weywas ende eenen
coolhoff toebehooren[de] Jan Notten van
Bergh ende dat op den 19 julij 1688.
[094] Genachtinge den 22 7br[is] 1688
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen G.
Boshouwers,
A. Croon ende Philippens.
Wijnant Habets clagere tegens Geurt Driessens
a
q. q . bekl[aag]de versoekt acquijt van duplijqh
op poene van verstek.
Den boode relateert d’inthimatie van
’t leste decreet.
Word den bekl[aag]de gelast te dienen van
pm
e
duplijcq! ad peremptorie et inth .
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Op huijden den 18 october 1688 compareerde
voor ons Baron van Gent stadthouder en[de]
Vooght des lants van Valkenburgh partagie
van Hare Hoo: Moo: d’Heere Wynants
Drossard des voors[eyde] lants district van sijne
Coninklyke Majes[tey]t, de welke verklaarde
sigh te vercautioneren voor de valeur der
peerden door den heere Proost van St.
Geerlagh vercocht ter somme van hondert
pattacons, en door den h[ee]r Drossard van
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[097] van Outshoorn gearresteert, daar van stipulatie
doende in onse handen, en syn dienvolgens
de gearresteerde peerden onder de voorn[oemde]
cautie gerelaxeert, protesterende dien
onvermindert den voors[eyde] heere Proost voor
alle costen schaden en interesse door het
voors[eyde] arrest geleeden, ende noch te lyden,
sonder preiudicie nochtans van het
redressement dat gemelten heere Proost
sal soeken van het gedaan arrest daar en
alsoo: Was geteekent, A. Wijnants ---F.W. Baron van Gent.

[099] Den h[ee]r Drossard N. O. communicatie
bekomen
hebbende van U. E. decreet van[den] 17 novemb[e]r
lestleden, ende bevindende ende bevindende
gerenvoijeert te syn tot het officy van
Vooght, om aldaar het dagement te
versoeken conform den Reglementen
seght dat den h[eer]e Vooght sal hebben te
designeren syne woonsteede binnen dese
lande, om dan ons te reguleren naar
advenant, ende versoekt als noch
dagem[en]t tot den naasten.

Genachtinge gehouden desen 17 9bris 1688 ter
manisse van[de]
heere l[ieutenan]t Vooght
Coram
Den momboir des heeren
tegens
Peter van Aubel
Repeteert sijn lest gehoudene verbael van den
3 meert lest leden ende U.E. daer op gegevene
decreet waer bij den beclaeghde geordineert is
te diminueeren ende tot nochtoe in foute is
gebleven versoeckt nochmaels taxaet etc.
Wordt nochmaels aen[den] becl[aeg]de gelast
tegens het geexhibeerde libell te
am
diminueren ad p op poene van
absoluijt taxaet et inth.
[098] Item den heere claegere
tegens
t
Den heere Proost van S . Gerlach.
Versoeckt dagement om per naesten te sien
dienen van claeght ende conclusie etc.
Decreet
Fiat dagement
Wordt den h[ee]re claegere gerenvoijeert
tot het officie van Vooght, om
het dagement aldaer te versoecken
conform den Regelemente.

Idem H[ee]r clegere tegens Pieter van Aubel
bekl[aag]de versoekt als nu effect van U. E. lestes
decreet.
Fiat taxaet.
[100] Op huyden den 15 novembris 1688 is gecompareert voor ons onderges [chreven] schepenen
der bank Houttem heer Arnold Wynands
hoogh Drossard van syne Cathol[yke] land
van Valkenburgh heeft verclaart dat
alsoo van wegen deselve syne Maj[estei]t
geordonneert is, dat alle officieren
moeten resideren onder de gehoorsamheijt van syne voors[eyde] Maj[e]s[tei]t binnen
de districte van syne officyen den
voorn[oemde] h[ee]r comparant vaste residentie genomen heeft in ’t clooster van
St Geerlagh partagie van synes
hooghsgemelte Maj[estei]ts lande van
Valkenburgh, alwaar hy tegenwoordigh effectievelijk is woonende,
tot dien verclarende gerenuntieert te
hebben, gelijk hy nochmaals renuntieert ende quiteert mits desen op
alsulke domicilie, ende residentie
als hy voor desen gehad ende gehouden
heeft binnen de voors[eyde] banke van
Houttem, versoekende dat dese syne
ende renunciatie sal geregistreert
worden, soo ende gelijk sulkx behoort
In oirconde van ’t welke den h[ee]r
comp[aran]t dese neffens ons heeft onderteekent. Was geteekent A. Wijnants,
Adh. Croon schepen; J. Philippens schepen

Wijnant Habets claegere tegens Gerardt
Dreesen becl[aeg]de versoeckt acquijt
van duplijcqh op poene van versteek.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt;
dit moet noch betaelt worden.]
am
Duplicet ad p op poene van
versteek, et inth.

[101] Genachtinge den 26 jannuarij 1689
a
De h[ee]r schepen Hubert Salden q.q . aanlegger
tegens Hendrik Cleuter ged[aag]de exhib[eer]t
requeste appoinctem[en]t van sommatie
en relais dat die behoorlijk is
gedaan, hetselve employerende ter
plaatse van aanspraake, ende
vermits hij Cleuter daar op niet en
heeft gepareert, versoekt als nu pandbetreedinge met deputatie op twee
heeren schepenen tot voltrek van dien

Genachtinge gehouden den eersten Xbris 1688
Wijnandt Habets claeger tegens Geurt
Driesens en[de] desselve huysvrouwe
e
beclaghden versoeckt alsnu 4
versteck van duplijq.
m
Duplicet ad p op poene van
e
absoluyt verstek et inth .
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e

cum expensis.
Den schuttboode relateert het dagem[en]t.

versteeken voor nu [ende] voor als dan et inth .
S[ieu]r Johan Jacq de Beltgens arrestant tegens
Thomas
Puts in persoon gearres[teer]de bevindende dat
den selven nyt den voors[eyde] arreste sonder
eenige stipulatie offte permissie van
recht is uijtgeweeken, versoekt dat den
gearres]teer]de by beslootene missive ende
decreet meuge worden geord[onneer]t desselve
persoon wederom in loco arresti te
[104] te sisteren, om tegens den naasten te
sien ederen soodanige redenen van arrest
ende conclusie als den arrest ten dien
dage sal wesen dienende, ende om bij
faulte van sisteringe van syne persoon
verders in saake te doen gelyk als
naa rade den H[ee]r officier laten[de] in
geheel wegens violentie.
Den gearres[teer]de in persoon seght absolutelyk
te ontkennen dat hy uyt ’t arrest soude
geweeken veel weijniger gevioleert hebben,
daar ter contrarie den gearres[teer]de sigh 3
achter een volgen[de] dagen behoorlyk heeft
gesisteert, binnen welken tyd den arres[tan]t
in fault is gebleven syne redenen van
arrest over gegeven te hebben gelijk in
sulke materie gebruijkelyk is, is bygevolge genootsaakt geweest stipulatie
te doen de iudicio sisti, debatteert dien
volgens het voorgeproponeerde van[de] arres[tan]t
met versoek dat den selven sal geord[onneer]t
worden. syne redenen van arrest infra
primam juriticam effectivelyk overgebracht te hebben, op poene dat het pretens
arrest kost en schadeloos sal worden
gecasseert ende in cas van voldoeninge
copie protesteren[de] van costen.
Den arres[tan]t debatteren[de] ’t voorgeproponeerde
[105] seght dat de procu[reu]r Bormans hem alhier voor
den gearres[teer]de pretenselyk opponeren[de] niet en
is
vorsien van qualificatie nochte is doceren[de]
de mandato dat ingevolge naa rechte
op desselve gepropond[eer]t niet en magh
worden gereflecteert, dat dien onvermindert den inhoude van ’t gepropond[eer]de is
vervult met onwaarheden, vermits noyt en
sal blyken van eenige behoorlyke stipulatie
dur hem refereren[de] totte kennisse van
griffier en schepenen, dat ingevolgh de
vermelten violentie van arrest is manufest ende kenbaar, dat den arrestant ook
geene reden van arrest en heeft kunnen
nochte meugen geeven, als geene by den
gearres[teer]de te syn versocht, dus hem referen[de]
totte rolle persisteert daaromme by de
versochte brieven van daeghsel ende sisteringe van desselven persoon et sic ad ius.

Genachtinge den 23 meert 1689
[s[olvi]t 4 Schell.]
Geurt Driessens cum uxore bekl[aag]den tegens s[ieu]r
Wynant Habets clager bevindende ter
rolle van[den] 1 10br[is] lestleden, dat a tergo
van[de] bekl[aag]dens is geproponeert dinsdag
pretensen cleger sonder behoorlijk
[102] dagem[en]t aan parthyen geschiet te syn,
dus haar referen[de] tot U. E. gerichtsboode
protesteren[de] dienvolgens van nulliteijt,
ende tergiversatien, maar om te toonen
dat de bekl[aagde]ns bij hunne oppositie en[de]
defensie in ’t punct van suverie[??] sijn
gefundeert, sullen hun acquitery als
naar recht daar toe termyn ex gratia
versoekende.
Wynand Habets debatterende ’t voor geproponeerde seght ende repeteert U.E. lestgegeven
decreet, waar by de bekl[aag]dens is worden
geord[onneer]t te dupliceren op poene van
absolut verstek vastelyk vertrouwend, dat
soodanigh decreet deur den gerichtsboode
sal wesen geinthim[eer]t Waar over den
gerichtsboode word gerequireert te geeven
relaas, versoekt acquit van[de] selven, en[de]
dat naar bevindinge den extracten der
rollen hy syn relaas sal hebben te geeven
in welk exploict ende inthimatie van
decreet is bestaan[de] het dagem[en]t van
parthije dien onvermindert bevindende
parthye te syn gebleven in fault van
niettegenstaan[de] den behoorlyken en[de] gestelde
termijn nu soo langh verstreeken, versoekt
absoluyt verstek van duplijcqh
de bekl[aag]den referen hun mede aan[de]
relace van[de] boode, als mede aan[de] H[ee]r
[103] secret[a]r[is], den welken soo nodigh declareren
sal geene extracten van[de] leste rolle
aan den boode, om aan parthye geexploicteert te worden, geextradeert heeft, over
sulke debatteren[de] ’t voor geproponeerde
als stryden[de] tegens den reglemente
persisteren daarom ut ante etc.
Den clager ter contrarie persisteert
ende dat bij soo verre deur negligentie
van[de] boode sigh soude bevinden U. E. lest
t
decreet niet te wesen geexpl ’t welk
huijden aan[de] procu[reu]r der bekl[aag]dens genoeghsaam is blyken[de], versoekt acquijt op poene
van abs[olu]t verstek van nu voor als dan,
Partes persistunt.
Schepenen gesien het geproponeerde ende
gealtereeerde van parthyen inhereren hun
decreet van[den] eersten 10br[is] lestleden, lasten
m
nochmaals den bekl[aag]de te dupliceren ad p
op poene van te syn ende blyven
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Den gearres[teer]de caveren[de] de rato, sal hem
in ’t punct van procuratie acquiteren.
Decreet
Gesien alt geproponeerde van parthijen
accorderen de versochte brieven ten eynde
den gearres[teer]de hem alhier wederom sal
hebben te sisteren lasten mede den
procu[reu]r Bormans hem behoorlijk te
e
qualificeren, et inth .

de reconventie seght de selve
bij vuyt spraecke subruissoir[?]
affgedaen t[e] sijn, [ende] welcke
vuijtspraecke voorss, partijen
hebben geacquiesceert hinc inde
soo dat in reconventie geen
vervolghe van saecke noodigh
is
[108] Den clagere versoekt van gelijken
recht ex actis etc.
Den boode relateert ’t dagem[en]t.
Videantur Acta.

[106] Op huyden den 28 meert 1689 compareerde
voor schepenen de h[ee]r Johan Heldewier
ende heeft syne commissie als in
q[ualitey]t als lieu[tenan]t stadthouder en vooght
deses landts nedergeleght en[de] voorgelesen
den behoorlijken eedt daar over gedaan.

De heere Hubert Salden qq. imp[etran]t tegens
panden Hend[rik] Cleuter, den voorss.
imp[etran]t hem regulerende in conformite van[de] heere lieut[enant] Vooght
gegevene approintement, waer
bij parthijen gelast in iudicio
te compareren voor schepenen en
gremio tot reekeninge ende
liquidatie, seght met den gem[el]de
Cleuter ten overstaen van de
heeren schepenen Ghijsen ende
de Meijer welcke gerechten
combineren welcke slooth van
reeckeninge bij den gem[elten] Cleuter is voldaen, gelijck den
selven confesseeren sal, ende
t sedert de laeste affreeckeinge voorss op de openstaen[de]
interessen de gem[elte] Cleuter niet
en heeft betaelt, versoeckt
[109] versoeckt ingevolge vandien
dat den bode magh worden geauthoriseert de geimpetreerde
sommatie te renoveren om in
gevolge vande retroacten
voorts t[e] procederen, naer behooren.
Fiat renovatie van sommatie

Nelis Philippens schuttboode relateert Jan
Huijnen van Velt op den 18 april 1689
alhier in persoon gearresteert te hebben
ter instantie van Catharina N. dienstmaaght van juff[rouw]e van Meer.
Compareerde den gearres[teer]de ende heeft
stipulatie gedaan in handen van den
en
schepen Philippens om binnen 3 dagen
te voldoen.
[in marge: s[olvi]t 3 Schell die
den h[ee]r Vooght heeft opgetrokken]
en

Genachtinge gehouden den 4 meij 1689
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen,
Ad. Croon, Philippens.
Gerard Martens triumphant ende libellant
tegens Anna Vreen succumb[an]te
versoekt dat de voorss. succumb[an]te
tot voldoeninge van U. E. vonnisse
ende daer opgevolghde vonnisse
confirmatoir bij den
richter gegeven, als mede
tot voldoeninge van
van costen daer op gevolghd
[107] magh worden gesommeert, met
authorisatie op den bode om etc[e]t[er]a
Decreet
Fiat sommatie en word den boode daartoe
geauthoriseert.

Den procu[reu]r Beltgens versoekt arrest op den naar
gelaten erffdom van Lijsbet Wijngarts
ende op den erffdom ende goederen van
Anna Wyngarts onder dese jurisdictie
sorteren[de] met daeghsel op de persoon van
Anna Wijngarts ende derselver tegenwoordigen ehman, als besitter der selver
m
goederen, ten eyn[de] om ad p te sien
nederleggen redenen van arrest, etc.
Word den versochten arrest ende dagement
geaccord[eer]t.

Guert Dresens cum suis beclaaghdens tegen
s[ieu]r Wijnand Habets claeger in
voldoeninge van U. E. …[?]……..
decreten ten eijnde van voldoeninge van duplijcqh, verclaert
in plaetse van dien, in materie
van conventie t[e] emploijeren
sijne schrifture van antword
ende t[e] persisteeren bij de conclusie daer bij genomen, waer
mede in saecke sluytende versoeckt
recht ex actis, en noopende
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Genachtinge gehouden den 18en meij 1689, de heer
Lieu[tenan]t Vooght schepenen Boshouwers en
Phijlippens ende Croon.
[in marge: Coram de h[ee]r L]
D heer Salden q.q. hebbende tegens heden laeten
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[110] herdaeghen Hendrick Cleuter volgens
U. Ed. laest gegeven decreet, om secundum
retroacta voorts te procederen, gelijck
den bode relateeren sal, repeteert nochmaels sijn verbael vanden 26en ja[nnua]ry
lestleden, ende versoeckt dat de als
daen de versochde pant betredinge
meugen worden geaccordeert, ende
schepenen ex turne off de presenten te
deputeren om deselve naer voorgaende daegement ende limitatie van
daaghe te voltrecken.
Den bode relateert het daegement.

hare meubelen niet te kunnen executeren.
Decreet
Fiante littere ende word den
secretaris geord[onneer]t deselve te depescheren, ende door den boode laten
affigeren.
Genachtinge gehouden den 15 juny 1689.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Ad. Croon, Philippens en Boshouwers.
Gerard Martens proclameert tegens panden
Anna Vreen, ingevolge vande eerste
geaccordeerde en geaffigeerde brieven
proclamatoriael versoockt den
eersten sytdachs te worden gehouden
voor gecelebreert, met depesch van[de]
tweede brieven, en ord[onnan]tie opde heer
griffier etc[eter]a.
Den boode relateert de eerste brieven behoerlijck te
hebben geaffigeert.
Wordt den eersten sittdagh gehouden voor
gecellebreert ende den tweeden geaccordeert.

Schepenen accorderen de versochte pand
betredinge, met deputatie op de presente
schepenen deselve ter gelegenen dage naar
voorgaande dagement te voltrekken.
Gerard Martens triumphant tegens Anna Vreen
gesommeerde, hebbende U. Ed. laeste
decreet behoorlijck laeten inthimeeren
aen[de] gesommeerde volgens relaes
van[de] bode, versoeckt decreet van
executie met authorisatie opden bode
etc[eter]a
Decreet
Fiat executio met authorisatie op den
boode deselve te voltrekken.
[111] Den heere Drossard deses landts nomine officij
clagere
tegens S[ieu]r Wynant Habets bekl[aag]de exhib[eer]t
claght ende conclusie, concluderende als bij
deselve, versoekt dat den bekl[aag]de magh
worden geordonneert te antwoorden bed[aag]t
per Gerrit Otto de Ruijter.
Den boode relateert het dagem[en]t
Decreet
e
Respondeat ad primam et inth .

[113] Den h[ee]r Drossard clagere tegens Wynant
Habets bekl[aag]de
door faulte van voldoeninge van U. E. decreet
versoekt dat aan[de] selven magh worden
geord[onneer]t peremptoire te antwoorden.
Den boede relateert het dagement behoerl[ijk] te
hebben
gedaen.
Wordt geordonneert aen Wijnant Habets te
e
antwoorden tegens den naesten et inth .
Den heere Drossard deses landts tegens
Peter van Aubel beclaeghde.
Versoeckt volgens vermits den selven in faute
is gebleven te voldoen aen U.E. decreeten absoluit
taxat off anderssints protesteert wel expresselijck
mits gedenckende etc[eter]a
Fiat taxaet ad statum.

Genachtinge gehouden den 1 juny 1689.
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Ad. Croon ende Philippens.
Gerard Martens triumphant tegens Anna Vreen
succumbente hebben geoptineert decreet van
executie, ende ook ’t selve door U. E. boode
laten executeren, maar vermits den
voors[eyde] boode is relaterende in mobilibus
niet executabel te sijn, versoekt achtervolgens U. E. vonnisse voor de principale
pretensie in de weyde gegicht ende
gegoijt te worden, ende voor de getaxeerde costen in realibus geexecuteert
tot welken eynde de noodige brieven
is versoekende om te proclameren huijs
ende weijde tot Strabagh gelegen,
reygen[o]t[en] aan beyden sijden den schepen
[112] Croon.
Den boode relateert Anna Vreen in
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Den heere Drossard deses landts tegens
Anthoon Stassen
Leght neder de interrogatorien ten eijnde van
informatie preparatoir versoeckt dat de
persoonen in margine genominert onder behoerl[ijke]
eede sullen worden verhoe[r]t
Den boede relateert p[ar]tijen behoerlyck te hebben
gedaeght.
Fiat auditia ad statum.
[114] Wijnant Habets clagere tegens
Geurt Driessens beclaeghde ende Anna Puts desselfs
huijsvr[ouw]e
bevindende desese saecke al over lange in staet
versoeckt justitie geadministreert te worden.
Vidianter acta fiat justitia.
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Den boode relateert parthijen bed[aag]t te hebben
Fiat openinge van taxaat, ende nopende
de overgegevene declaratie van[den] h[eer]e Drossard
alhier nedergeleght, communiceren deselve om
e
daar tegens te diminueren ad primam si velit et inth .

Den procur[eur] Beltgens
versoeckt arrest op soedaenige erven ende
goederen ende vruchten onder dese bancke sijn
sorterende
toebehoerende Jens Michiels inwoender der
heerlicheijt van Terblijt met daeghsel om
ad primam te sien nederleggen redenen van
arrest ende vermits den selven is woenende
buijten dese jurisdictie versoeckt dat het selve
arrrest ende daeghsel bij beslotene missive door
den gerichtsboede aenden voors[eyde] Michiels mach
worden aengecondight.
Wordt het versocht arrest met dagement
geaccordeert met laste aenden gerichtsboede de selve bij
beslotene brieven aan te condigen.

Den h[eer]e Drossard nomine off[icij] clagere t[egens]
S[ieu]r Wijnant Habets bekl[aag]de, versoekt acquijt van
antwoord op poene van verstek.
Wijn Habets per Beltgens voor en aleer exceptive off andersints te doen off seggen tegens
het geexhib[eer]de van[de] h[ee]r Drossard, versoekt
suffisante cautie in loco executabel op
poene van rejectie, ende absolutie des
bekl[aag]dens protesterende van dese temere
causatis et causandis expensis.
Den heere clagere debatteert het voorstaande geproponeerde van[den] bekl[aag]de persisteert bij syn voorgaan[de] versoek ende vermits den h[eer]e clagere alhier de souverainiteijt is representerende ende selffs inwoonder dese lants binnen de stad en vrijheijt Valkenburgh
niet gehouden is eenige
cautie te stellen persisteert als voor
[117] Ex adverso seght hier niet te willen altercerren
tegens den h[eer]e Drossard, co[n]fesseert dienvolgens
dat den voors[eyde] heer]e clagere is representerende
de
souverainiteijt maar dat den selver h[ee]r clager
soude exempt syn te stellen suffisante
cautie (: word insonderheijt ongefundeert
synde) word absolutelijk ontkent, refererende hem beklaaghde totten reglemente,
te meer omdat door den h[eer]e clager gepouseert word in desen lande gedomicilieert te
sijn persisteert daarom als bij sijn voorgaande.
Den heere clagere persisteert alnoch bij
sijn voorgaande.
Den boode relateert het dagement.
Decreet
Word aan s[ieu]r Wijn Habets nochmaals nochm
maals gelast te antwoorden ad p
e
peremptorie et inth .

Op huyden den 16 junij 1689 heeft Hendrik
Jacobs den eedt als schepen deser bank
in handen van[den] h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght gedane
ten overstaan van[de] schepenen Boshouwers etc.
[115] Ordinaris genachtinge den 29 junij 1689
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght,
Heldewier, Boshouwers, Croon,
Philippens ende Hind[rik] Jacobs, schepenen.
Gerard Martens proclamant, tegens panden Anna
Vreen, versoekt celebratie van[den] 2 sittdagh
en sulkx in gevolge van U. E. tweede
geaccorde ende geaffigeerde brieven proclae
matoriael met depesch van[den] 3 ten
m
eijnde van absolute subhastatie ad p
met ordonnantie op den h[ee]r griffier om etc.
ende dien onvermindert repeteert syne
diverse devoiren alhier ter rolle gedaan, ten
eijnde van behoorlijke gochte en[de] goedinge
inde weijde den voors[eyde] proclamant bij
vonnis definitijff geadjudiceert, met
interdictie aan Anthoon Stassen de
belooffde huyrpenningen van[de] voors[eyde] weyde
niet uijt te reijken als aan[de] proclamant
met authorisatie etc.
Den boode relateert de tweede brieven behoorlijk
geaffigeert te hebben.
Decreet
Word den tweeden sittdagh gehouden voor gecelebreert ende vermits de gichte als nu gepasseert
is lasten den boode Anthoon Stassen de
belooffde huijrpenningen aan niemand anders
uijt te keeren als aan proclamant.

Clagere tegens Anthoon Stas bekl[aagh]de versoekt
dagement, om te sien dienen van claght en[de]
conclusie, ende vermits dese saake criminele
feyten is behelsende de triduo ad triduum
magh worden gedetermineert.
Decreet
Word het versochte dagement geaccord[eer]t.

[116] Den momboir des heeren, libellant, tegens
Pieter van Aubel gelibelleerden, versoekt als nu
pronunciatie van taxaat, en dien onvermindert leght neder declaratie van[de]
h[eer]e Drossard deses lants daar op taxaat
versoekende.
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[118] Willem Janssen borger ende bakker der stad
Maastricht
per Bormans hebbende tegens heden laten
bedagen per Gerrit Otto de Ruijter gelijk
den selven relateren sal den persoon van
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Reyner Sleijpen borger der stad ende
vrijheijt Valkenborgh, ten eijnde om
hare differenten sommairlyken voor U
Ed. affgedaan te worden, aan welk
minlijk dag[emen]t tot dato deses niet en heeft
gedefereert, versoekt authorisatie op den
boode den gemelten Sleijpen judicielijken
m
ad p te bedagen, mede brengende alle
syne legale documenten, waar mede hy
hun soude willen behelpen, alias ende
bij faulte van dien dat ingevolge den regl[emen]te
sal voorts geprocedeert worden naar behooren
protesterende van syne (in dese turbulente
ende conjuncture van tyden) van syne
speciale comparitie, als mede van[de] gedane
ende noch aanwendende costen met
naarder versoek dat den voorn[oemde] Janssen
in dese banke wel gedomicilieerd offte geerft
ten diffiniven magh geadmitteert worden
wegens de gedane en noch te doene jura
van den gerichte,
[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt]
Decreet
Worden parthijen gelast tegens den naasten
alhier in judicio te compareren mede brengen[de]
alle hunne bescheyden en documenten want
mede sy hun gedenken te behelpen, om
die gesien de saake sommairie aff te
e
doen soo doenlijk et inth hinc inde.
[119] De post den momboir des heeren tegens Petr[us]
van Aubel
versoekt dat den gerichtsboode magh worden
geauthoriseert te arresteren syne bestialen ende
meubilen, redenen waaromme den selven op
twee jurisdictien is huyshoudende, ende
alsoo deselve soude kunnen verbrengen tot
naadeel ende inprepidicie van U. E. taxaat
op huyden gepronuntieert.
Decreet
Mits redenen voors[eyt] word den versochten
arrest geaccord[eer]t.
Den boode relateert den arrest voors[eyt] gedaan
te hebben op 2 koijen een runt en een kalff
en op sijn meubilen.

de vacantie is aanstaan[de] ende in executione dese saake soude getermineert
[120] Den h[eer]e Drossard deses lants declarant
tegens
Pieter van Aubel gedeclareerde, versoekt
deur faulte van non voldoeninge aan U.E.
lest gegeven decreet nochmaals taxaat.
Decreet
Vermits het incompetent getall van schepenen
word het versochte taxaat gedefereerd tegens
den naasten.
Idem h[ee]r Drossard tegens S[ieu]r Wijnant Habets
versoekt nochmaals acquijt van antwoord op poene van verstek.
Decreet
Respondeat ad primam op poene
e
van verstek et inth .
[in marge: s[olvi]t 4 Schell en[de] verdeelt]
Idem h[ee]r Drossard tegens Anthoon Stassen
bekl[aag]den
exhibeert claght ende conclusie pro
ut dabit ad manus secret[ar]ij, versoekt
dat den bekl[aag]den magh worden geord[onneer]t
daar tegens te antwoorden.
Andries Sleijpen sustineert dat dese actie
is civuijl dat ’t officij voor al eer de saake
ten principalen tusschen parthyen is
affgedaan den h[ee]r officier niet en heeft
te clagen, verstaande, dat van wegens
Jon[cke]r Ovink soude geinterponeert syn
een arrest op eenen eijkenboom, welke
[121] hij op syne erven heeft doen affkappen,
versoekt redenen van arrest bij faulte
van dien kost en schadeloose absolutie,
ende een middelertyt d’arrest te
ontslaan, vercautioneert syne goederen
alhier gelegen, daar over ord[onnantie] versoeken[de]
alwelke onvermindert, versoekt copie.
Den h[eer]e clagere debatteren[de] ’t voorgeproponeerde bij impertinentie, vermits den
bekl[aag]den tot noch toe en heeft gesien
openinge van claghte, veel weijniger
de conclusie der selver, versoekt daarom
ende persisteert dat den bekl[aag]de naa
de bekomene openinge van claght
in gevolge van[de] regl[e]m[en]te articulatim
daar tegens sal hebben te antwoorden
et sic ad jur.
Andriessints Sleijpen debatteert het voorgaan[de]
geproponeerde van impertinentie, vermits
dese saake is civijl persisteert bij
syn voorgaande versoek.
Partes persistunt.
Decreet
Word den h[eer]e Drossard geord[onneer]t sijne belofte
naa te comen en sulkx binnen acht

Genachtinge den 13 julij 1689
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght,
en schepenen Philippens en H[indrik] Jacobs.
Den h[ee]r proost van St. Geerlagh brenght in tot laste
van het geproclameerde pand van Anna
Wijngarts volgens overgegevene specificatie.
Den momboir des heeren libellant tegens Pieter van
Aubel gelibell[eerde] pronunciatie bekomen
hebben[de] van soodanigh taxaat als op den
29 junij lestleden alhier in judicio is
gepronuncieert, versoekt sommatie tot
voldoening van ’t selve et[c] en vermits
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dagen, quo facto accorderen de versochte
copie, om daar tegens te antwoorden
e
ad primam et inth .

binnen den tyd van 8 dagen naar insinuatie deses schriftelyk bericht te
geeven waaromme den bekl[aag]de geexecuteert word, houdende oversulkx alle
[124] executie in staat en[de] surchantie, tot
dat de selve daar over voorders sullen
hebben gedisponeert etc. Oversulkx alhier
te decreteeren sullen aan Hare Ed. Mo.
beright doen van[de] staat deser saake.

[122] Gerard Martens proclamant tegens panden
Anna Vreen, bevindende apud acta
dat de brieven proclamatoriael niet
en sijn gedepescheert ten eijnde van
absoluijt vercoop tegens huijden,
versoekt depesch der selve met ord[onnanti]e op[den]
griffier om etc.
Decreet
Word den secretaris gelast de 3 brieven te
depescheren en deselve te doen affigeren,
om tegens den naasten de keersse te
kunnen aangesteeken worden tot absolut vercoop.
Willem Janssen borger en bakker der stad Maastricht
hem reguleren[de] in conformiteijt van
U.E. ordonnantie van[de] leste rolle, waar
bij parthyen hinc inde is gelast persoonlyken te compareren in judicio
mede brengen[de] hare documenten
in forma probanti, ende verstaan[de] dat U.E.
decreet aan Reijner Sleijpen in desen
ged[aagt] niet en is geexploicteert, versoekt
exploicteringe der selver, en in cas van
non comparitie post decretum inthimatum, dat ‘t selve magh dienen,
om te sien ederen gearticuleerde aanspraak
ende conclusie, protesteren[de] andermaal
van syne speciale comparitie als
mede van dese noodeloose costen.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] en verdeelt]
Decreet
Word nochmaals gelast aan parthijen hinc
[123] inde te compareren tegens den naasten
mede brengen[de] hunne bescheyden ende
documenten ende
bij faulte van dien permitteren[de] aan
Willem Janssen te dienen van gearticue
leerde aanspraak et inth .

Den 20 july 1689 hebben de schepenen Croon
ende Philippens het hoij op de weyde
van ’t weeskind van Willem tegenwoordigh daar op staan[de] aan den
meestbiedende vercocht ende den
grommet die daar op wassen sal voor
de somme van 17 gl ende is aan dito
Philippens daar voor verbleven.
Den schuttboode relateert den 6 augusti arrest
gedaan te hebben ter instantie van S[ieu]r Jan
Philippens by Anthoon Stassen ende Goosen Sleijpen
op de vruchten van S[ieu]r N. Cappouns.
Als mede bij S[ieu]r Croon de vruchten van Anna
Gielen.
Item bij Reyner Pauwelsen op de vruchten van
Reijner Matthij.
[125] Genachtinge den 21 september 1689
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Boshouwers, Croon, Hind[rik] Jacobs en Philippens
Den h[ee]r Drossard deses lants nomine off[icij] clager
tegens
Anthoon Stassen bekl[aag]de voldoet van claghte
contendeert als bij deselve, versoekt dat den
bekl[aag]de magh worden geord[onneer]t daar tegens
te
antwoorden.
Andries Sleijpen voor Anthoon Stassen bekl[aag]de
versoekt
copie van[de] geexhib[eer]de claghte, om etc.
Habeat copiam met last om daar tegens te antwoorden
e
ad primam et inth .
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] verdeelt]
Idem h[ee]r clagere tegens s[ieur] Wijnant Habets
bekl[aag]de versoekt
als nu effect van U. E. lestgegeven decreet, off
andersints, etc.
Den procu[reu]r Beltgens voor parthije advers, seght
vermits d’absentie van desselven principaal
buijten lants sijnde, niet kunnen[de] voldoen,
versoekt termyn usque ad primam.
Den h[ee]r clagere persisteert.
Partes persistunt.
Den boode relateert ’t dagement.
Word den bekl[aag]de nochmaals gelast te antwoorden
m
ad p op poene van absoluijt verstek et
e
inth .

worden ende den gecondemneerden inmiddels syne
bestialen ende andere meubiliare effecten
souden meugen verbringen, gelijk meermaelen geschiet, versoekt dat den gerichtsboode moege worden geauthoriseert des
gecond[emneerte]ns bestialen ende meubiliare effecten
te nemen in provisionele executie, als
mede desselven vruchten te stellen in
verseekeringe etc.
Decreet
Alsoo Pieter van Aubel heeft nedergeleght
ende doen insinueren door den schuttboode
deser banke eene req[ues]t met daar op staan[de]
apostille van[de] gedeputeerde uyt de Ed.
Moo: Heeren Raden van Staate tegenwoordigh binnen Maastricht sijnde residerende,
waar by deselve ons syn ordonneren[de]

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

30

Rolle van de Bank Houthem 1685 – 1692 (LvO 6535)
debatt meriteren[de], redenen ’t selve niet en is
conform den regl[e]m[en]te maar tegens het selve
ende parthije eijgene sustinueen[de] versoek
persisteert daaromme ut ante.
Partes persistunt.
Den boode relateert het dagement.
Decreet
Schepenen gesien het geproponeerde en[de]
gealterceerde
van parthijen op huijden ter rolle gedaan,
lasten den aanl[egger]e alhier te dienen van
gearticuleerde aanspraak ende conclusie volgens den regl[emen]te
e
et inth .

Willem Janssen borger en[de] bakker binnen Maastricht
hebben[de]
ingevolge van U. Ed. lestgegeven decreet door U. E.
gerichtsboode dus relaes totten selven, laten herdagen den persoon van Reyner Sleijpen borger
der stad Valkenburgh, ten eijnde om hare
differenten ten overstaan van desen gerichte,
sommairlyken affgedaan te worden, van ‘t
welk te doen den voors[eyde] Sleypen is gebleven
contumax aan desen gerichte tot dato deses,
ende vermits dese saake is van een kleyn
gewicht, geen formeele procedure meriteren[de]
versoekt deputatie op schepenen ex gremio
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] en verdeelt]
[126] om de questieuse plaatse onder dese hooftbank
gelegen indicielyken te visiteren, ende naa
bevindinge van[de] saake te disponeren naa behoor[en]
met last aan parthijen hunc inde ten
gelimiteerden dage hare documenten desen
cas raken[de] mede te brengen, alias ende bij
faulte van dien, dat recht sal gedaan worden
naa bevindinge van sake, met authorisatie
op den boode.
Den ged[aagd]e onder protestatie ende reservatie
van alhier geene litis contestatie te kunnen toestaan, waaromme reserveren[de] te blijven in
geheel in alle exceptien hem naa rechten competeren[de] ter reverentie van desen gerichte, ende
anders niet debatteert het voorgeproponeerden als
strijdende tegens parthije eijgen versoek ende
sustinueren versoekt daarom in gevolge onder
reservatie vooren verhaalt, dat den pretensen
aanl[egger]e sal worden geord[onneer]t te dienen van
gearticuleerde aanspraak, volgens eygen adstrictie, ende U. E. lestgegeven decreet, ende
selve gesien hebben[de] te kunnen doen pro ut
consilij, ende dien onvermindert, versoekt dat
den pretensen aanl[egger]e sal hebben te stellen
suffisante cautie pro expensis etc.
Den aanl[egger]e debatteren[de] ’t voorige
geproponeerde
van pathije advers van alhier niet gehouden
te wesen litem te contesteren, seght dat dese
questieuse plaatse onder U. E. jurisdictie is
gelegen ende dienvolgens over dit subject
alhier convenibel, insisteert daarom[me] tot de
versochte judiciele visitatie ende dienvolgens
naar bevindinge van sake sommarie recht
[127] sustineren[de] ’t selve alsoo volgens recht en[de]
reglemente te behooren, ende noopen[de] de
gepretendeerde
cautie seght dat aan dese justitie en[de] aan alle
ingesetenen bekend is, dat den aanl[egger]e
genoeghsam
in dese banke gepossessioneert is, oversulkx tot
geene prestatie van cautie gehouden te syn,
protesterende interim van dese noodeloose costen etc.
Den ged[aagde] seght het nader geproponeerde geen
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Gerard Martens proclamant tegens panden Anna Vreen
ingevolge van[den] 3 en[de] leste brieven, versoekt
haldinge van[den] 3 sittdagh, ende dat de keertse
als nu magh worden ontsteeken, om de geproclameerde weyde mette aankleven van dien
breeder bij de pro brieven proclamatoriael uijtgesteeken, aan den hooghstbiedende by uijtgank
der brandende keertse te vercoopen, en[de] dat
aan alle voorderen non comparanten magh
worden geimponeert een euwigh geswijgh,
ende dien onvermindert dat aan[den] Conventualen
t
van S Geerlagh magh worden geord[onneer]t haar
[128] haar ingebracht in forma probanti behoorlijk
te verificeren, alias rejectie, als mede dat aan[de]
eventuelen inkooper magh worden gelast naa
verblijff inwendig 14 dagen syne cooppenningen
overgebracht te hebben aan desen gerechte, op
poene dat tegens hem geprocedeert sal worden
soo ende gelyk in dese materie gebruijkelijk.
Den procu[reu]r Beltgens brenght in desselve bij
desen gerichte geoptineerden arrest, bestaande de
redenen deselven in verdienden salaris, waar af,
voor liquidatie sal worden nedergeleijt pertnenten staat.
Den boode relateert de 3 en leste brieven behoorl[yk]
geexploecteert te hebben.
Word den 3 en lesten sittdagh gehouden voor
gecelebreerd geaccord[eer]t ingevolge van leste
brieven proclamatoriael ende aan alle non
comparanten geimponeert een eeuwigh
t
geswijgh, ende aan de Conventualen van S .
Geerlagh gelast haar ingebrachte in forma
probanti behoorlijk te verificeren, ende te
designeren de meerrest van den pand op poene
van rejectie, ende met precijse aanwijsinge met
hoeveele pacht dese geproclameerde erffve soude
belast wesen aan het voors[eyde] convent. Ende word
den incooper gelast de cooppenningen binnen
6 daghen thien dagen naa ’t vercoop over te brengen
om
de behoorlijk liquidatie te kunnen gemaakt
worden, ende bij faulte van sulkx dat de
kaartse de novo sal worden tot synen lasten sal
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worden aangesteeken.
[129] ende is de kleyn roede inbegrepen den bouw daar
op staande door den reclamant ingestelt ad
25 St[uyver] Maastrichter Cours met dese conditie,
dat aan[de] cooppenningen sal gedefalqueert worden
het geen de Conventualen van St Geerlagh
behoorlijk sal sullen geverificeerd hebben volgens
hun[ne]
inbrengen in daar opgegeven decreet, reserveren[de]
voorders ’t geene tusschen dit en 14 dagen soude
kunnen ingebracht worden wegens de souverain
Croon 26 St
Hendrik Jacobs 27
J. Philippens 28
A. Croon 29 St ende is denselven daarvoor verbleven.
Den proclamant bevinden[de] bij verblyff dat de
cooppenningen in cas den ingebrachten pacht
soude ge by liquidatie geadjudiceert worden
geabsorbeert souden sijn ende de voors[eyde] Anna
Vreen voorders niet convenibel voor het restant
van 2 distincte taxaaten van costen, versoekt authorisatie op den boode, den proclamant
tot voldoeninge van dien te sommeren
infra primam juridicam op poene, dat op
des proclamants weijde sal voorts geprocedeert
worden naa behooren.
Decreet
Word dit voorstaande versoek gehouden in staat
tot dat de liquidatie sal sijn voltrokken.

selve geteekent sijnde dienen ad manus
secr[etar]ij.
[in marge: 4 Schell]
Decreet
Word aan den intervenient gelast syne
belofte te voldoen, quo facto ordonneren
aan den h[ee]r Drossard tegens het geexhib[eer]de
m
e
te doen off seggen ad p et inth .
[131] M[eeste]r Willem Janssen aanl[egger]e tegens
Reyner Sleijpen ged[aagde] in
voldoeninge van U. E. lestgegeven decreet
exhibeert notariael autentijcqh declaratie
waar bij consteert dat de gatse unde questio
door Willem Keijarts aan beyde syden is getuijnt gweest deselve voor aanspraek
imploijerende, daar tegens catagorice antwoord
versoekende.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell. en verdeelt]
Decreet
Word aan Reyner Sleijpen gelast tegens de
geexhib[eer]de acte in plaatse van aanspraak
e
te antwoorden ad primam et inth .
Genachtinge gehouden den 19 october 1689
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Ad. Croon, J. Philippens en[de] H[indrik] Jacobs.
Den h[ee]r Drossard deses lants nomine off[icij] clager
tegens s[ieur]r
Wijnant Habits bekl[aag]de gesien hebbende, dat
den selven gedient heeft van antwoord,
ende bevindende dat de selve niet en is
geteekent van eene adv[ocaa]t volgens regl[em]ent
debatteert deselve met versoek van te worden
gerejecteert, ende dat den bekl[aag]de als nu absolutelijk sal worden versteeken, ende den h[ee]r
clagere gepermitteert te moegen dienen van
proffijt, off andersints protesteert wel expresselijk, mits gedenkende om etc.
Den procureur Beltgens voor Wynant Habets,
seght vermits de buijtenlandigheijt van
sijnen principaal te debatteren het versoek
van den h[ee]r clagere ende den inhoude
deselve clachte absolutelijk te ontkennen
geljk ook by overgegevene antwoord gedaan
is, vermits sigh bevint dat de claghte
[132] van den heere clagere van geen adv[ocaa]t is
geteekent, versoekt van gelyken behoorlyke
teekeninge, offte wel dat hij bekl[aag]de soo wel
sal meugen volstaan met syne teekeninge,
als den heere clagere sustinerende ’t selve
alsoo te behooren,
Den heere clagere debatteert het bovenstaan[de]
geproponeerde, van[de] bekl[aag]de persisteert bij
syn voorige versoek, etc.
Word aan[den] bekl[aag]de gelast syne schriftures te
te teekenen en aan[de] h[eer]e clagere geord[onneer]t
te
m
e
repliceren ad p et inth hinc inde.

[130] Genachtinge den 5 oct[ober] 1689
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Boshouwers, A. Croon en[de] J. Philippens
Den heere Drossard deses lants nomine off[icij] clagere
tegens s[ieu]r Wynant Habets bekl[aag]de deur
faulte van voldoeninge aan U. E. decreeten,
versoekt dat den bekl[aag]den als nu absolutelijk
sal worden versteeken, vermits den selven
genoeghsame overvloedige termynen heeft
genooten, ende gepermitteert te worden
om tegens den naasten te moegen dienen
van proffijt.
Den bekl[aag]de exhibeert antwoord tegens den
h[ee]r Drossard contendeert als by deselve.
Decreet
Word den bekl[aag]de gelast syne belofte naa
te komen ad primam, op poene dat het
gecommuniceerde verstek syn effect sal sorteren
e
et inth .
Den h[ee]r clagere tegens Anthoon Stassen
bekl[aag]de door
faulte van antwoord versoekt dat den selven
peremptoir magh worden geord[onneer]t.
Andries Sleijpen intervenient voor Anthoon
Stassen ende excipient, exhibeert exceptie
met een stuk annex, concluderen[de] contend[eer]t
als bij deselve ende vermits dese schrifture
niet en is onderteekent, van[den] adv[ocaa]t sal de
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ged[aagde] versooeckt acquijt van antwordt
op poene van versteeck.
Reynder Sleijpen bevindende ter rolle
e
van[de] 5 octob[er] te zijn geemploijeert
seeckere pretense attestatie in plaetse
van aenspraeck, gans in satisfacteie
van U Ed. decreet, waar bij den pretensen aenspr[aek]e. word geordonneert
te dienen van gearticuleerde aenspraeck
versoeckt acquijt ingevolge van[de] selve
decreet alias reiectie alles onder
voor desen gecondene reserve etc.
Den heere leut[enant] Vooght en schepenen der
bancke Houtem
met hen geveught den procureur Bormans
hebbende bij provisie geliquideert ende
eenighe coopenghen provenierende
van seecker huijs ende weijde gelegen
inde voors[eyde] bancke toebehoort hebben[de]
Anna Vreen, ende geproclameert
ter instantie van Gerard Martens
ende dienvolgens bevindende bij
liquidatie dat de voors[eyde] coop[p]en[in]gen
tot voldoeninge van twee distincte
taxaeten van costen voor niet en
zijn bij ryckende ende dat de ced[?]
elders meer vindbaer en is authoriseeren den bode de rest ee den
gem[elten] Martens tot voldoeninge van[de]
resteerende openstaende gerechts
[135] costen ter instantie van hem Martens
gedaen monterende ter somme 127 : 18 : St
te sommeren op poene dat reelycken op
sijne ge…….eerde weijde sal voorts
geprocedeert worden etc.
Fiat sommatie.

Clagere tegens Anthoon Stassen bekl[aag]de
versoekt alnoch acquijt van antwoord
op poene van verstek.
Den 8 october 1689 heeft Andries Sleijpen als
intervenient voor Anthoon Stassen ad manus
secretarij voldaen volgens beloften van[de] leste rolle
van exceptie.
Decreet
Word aan den h[ee]r clagere geord[onneer]t tegens de
m
geexhibeerde exceptie te repliceren ad p
e
et inth .
Willem Janssen aanl[egger]e tegens Reijner Sleijpen
ged[aag]de
versteekt voldoeninge van antwoord idque
peremptorie.
e
Respondeat ad primam peremptorie et inth .
[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt]
Den schepen en[de] collecteur Croon hebbende syne
[133] cooppenningen volgens verblijff van seeker huijs
ende weyde gelegen tot Strabagh toebehoort
hebben[de]
aan Anna Vreen behoorlijk geconsigneert off
presenteert te betalen rensigneren versoekt in
conformité van dien in de voors[eyde] weyde te
worden gegicht ende gegoet, de welke
bedragen 12 gl 10 des is affgetrokken den
pacht van 1½ vatt
Den schepen Philippens leght over aan desen gerichte
alsulke twee ende dertigh gulden thien stuijvers
als in syne handen geconsigneert sijn geweest
op den 9 october lestleden deur Anna Vreen ten
bijwesen van[de] procu[reu]r Beltgens Actum den
19 october 1689.
Dese bovenstaande twee en dertigh gl thien st[uijvers]
syn bij provisie affgetrokken van de gerichtscosten die te samen bedragen de somme van
hondert sestigh gl 6 st[uijver]s licht ergo rest noch
volgens de liquidatie daar over gemaakt
hondert seven en twintigh sesthien g st
hiervan is getrokken voor rechten geduren[de] de
proclamatien
eerstelyk den h[eer]e Vooght
7 licht
secretaris
6
schepen Croon
4 – 10
schepen Boshouwers
4 – 10
schepen Philippens
4 – 10
schepen H. Jacobs
4 – 10
boode
2 - 00
32 – 10
[in marge: ….[?] syn gereserveert]

Den h[ee]r Drossard deses lants clagere tegens S[ieu]r
Wijnand Habets beclaeghde verstaed
dat den voorss[eyde] beclaeghde volgens
astrictie van[de] laeste rolle versoeckt
copie van het geexhibeerde.
Habeat copiam.
Den aenl[eg]g[e]re in plaetse van debath
van het geproponeerde van[den] ged[aagd]e
sustineert te gestaen met sijn geemploijeerde in plaetse van aenspraeck
dus hem refererende tot den regte
en U Ed decreten daer op geslaeght
persisterende daer van ut ante.
H[ee]r Sleijpen ter contrarie seght het selve
[136] nyet te cunnen dienen voor gearticuleerde aenspraecke, maar weel
in materie van preuve, maer toe dese
saecke tot noch toe nijet en is gedisponeert, persisteert daerom als voor
alles nochtans onder expresse reser-

en

[134] Genachtinge gehouden den 2 november 1689
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Boshouwers, Croon en[de] H[indrik] Jacobs.
Willem Janssen aanl[eg]g[e]re tegens Reynder Sleypen

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

33

Rolle van de Bank Houthem 1685 – 1692 (LvO 6535)
vatie van te blijven in geheel
in alle exceptien ende beneficie
van recht.
Partes persistunt.
Den boode relateert het dagement
Decreet
Word aan[den] ged[aag]de nochmaals gelast te
m
antwoorden ad p op poene van verstek
e
et inth .

Jacobs parthyen behoorlyk daartoe bed[aag]t
per Gerrit Otto de Ruijter gerichtsboode.
Genachtinge den 15 9ber 1689
Willem Janssen aanl[egger]e tegens Reyner Sleijpen
ged[aagde]
versoekt voldoeninge van duplijcqh op
poene van absolut verstek daar toe
ged[aag]t per de Ruijter.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt]
Den boode relateert het dagement.
Word den ged[aagd]e nochmaals gelast te
antwoorden ad primam op poene van
e
absolut verstek et inth .
De h[ee]r lieu[tenan]t Vooght ende justicieren deser
banqhe
hebbende laten sommeren Gerard Martens
borger ende nagelsmith der stad
Maastricht tot voldoeninge van eenige
geresene gerichts costen, monterende ter somme
[139] van 127 gl 16 sth[uyvers] door den voorn[oemde]
Martens
tegens Anna Vreen, voor dese justitie gedaan
ende vermits geene voldoeninge stellende ter
proclamatie seekere weyde gelegen tot Strabagh, resort deser banke, reijg[eno]t[en] Jaspar Schols
ter
eenre Jacob Schroorders ter andere syde voor
hooft de gemeene straat toebehooren[de] aan
gemelte Martens, ten eynde om de voors[eyde]
somme daar aan te erhalen, met ord[onnnati]e op
den h[ee]r griffier de noodige brieven in sulken
cas dienende in forma te depescheren, ende
door den boode te doen affigeren ut moris.
Fiant litteren, en word den secretaris geord[onneer]t
deselve te depescheren en door den boode
te laten affigeren.

De h[ee]r Drossard clager tegens Peter van
Aubel beclaeghde, ende gelibelleerde,
seght vermits op het bericht van dese
iustitie ende den heere claegere
aen haer eed. moo. gecommitteerden
vuijt den raede van Brabant
de pretense surchamtie van executie
wederom is gerenvoijeert in handen
van[de] heere Vooght ende stadhouder
als hooft van desen gerechte, versoeckt als nu voortsganck
van[de] begonsde executie, ende
dat den gerechtsbode sal worden
[137] geordonneert deselve in mobilibus te
voltrecken.
Fiat voortsgank van executie ende word den
boode geauthoriseert deselve te voltrekken.
Den h[ee]r Drossard clagere tegens Anthoin Stassen
beclaaghde, versoeckt copie van[de]
geexhibeerde pretense exceptie.
Habeat copiam.
Wijnand Habets clager tegens Geurd Dresens
en[de] desselven huijsvouwe beclaghdens
hebbende om te becomen promutatie
van vonnisse moeten avanceren de
sportelen van[de] beclaeghdens bestaen[de]
in ses guld[ens] cours beneffens dese rolle
versoeckt ord[onnan]tie op de bode om deselve
infra triduum te sommeren tot refusie
alias executie.
Fiat ut petitur.

Mercurij den lesten novemb[er] 1689.
Coram de h[eer]e lieu[tenan]t Vooght en schepenen
G. Boshouwers en[de] H. Jacobs.
De heeren lieu[tenan]t Vooght en schepenen der bank
Houtem
proclamanten tegens panden Gerard Martens,
houden den eersten sittdagh voor gecelebreert met
depesch van de 2 brieven.
Den boode relateert d’eerste brieven geaffigeerd te
hebben.
Word den eersten sittdagh gehouden voor gecelebreert, ende de 2 brieven geaccordeert.

[138] In saake
S[ieu]r Wynant Habits aanl[egger]e
t[egens]
a
Geurt Dreessens q.q . ged[aagd]e
[in marge: solvit 6 gl licht [ende]
s[olvi]t 6 gl licht; verdeelt]
Visus actis schepenen ter manisse van[de]
h[eer]e lieu[tenan]t Vooght voor en aleer ten diffinitien
recht te doen reguleren parthyen hinc
inde op hunne geposeerde feijten ten
thoen, de costen ten diffinitiven stateren[de]
Aldus geraamt ende gepronuntieert in
judicio den 2 november 1689 coram
de h[eer]e lieu[tenan]t Vooght schepenen G. Boshouwers, A. Croon, J. Philippens en Hende[rik]
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Willem Janssen aanleggere tegens Reijner Sleijpen
ged[aagde]
versoekt ingevolge van U. E. leste decreet, dat
den ged[aagd]e als nu sal worden versteeken van[de]
antwoord met permissie van te mogen
dienen van proffijt, in cas van debath, persisteert .
Den boode relateert het dagement.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt]
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[140] S[ieu]r Beltgens voor Reyner Sleijpen exhib[eer]t
schrifture
van exceptie contenderen[de] als bij deselve,
Den aanl[egger]e versoekt copie om etc.
Decreet
Word de versochte copie geaccord[eer]t.

Decreet
Replicet den ged[aagde] ad primam peremptorie
e
et inth .
Andries Sleijpen intervenient van Anthonis Stassen
ende exciepient tegens den heere Drossard clager ende
gerecipieerde exhib[eer]t verbaal scripto in plaatse
van replijcqh gelijk den intervenient ad
manus secret[ar]y sal dienen infra triduum daar
tegens duplijcqh versoekende, ende dien onvermindert in voldoeninge van U. E. decreet
in ’t poinct van cautie, verclaard pro expensis
[142] et judicato te verobligeren syne bankgoederen
onder dese jurisdictie gelegen, waar mede
sustineert te gestaan, etc.
Den boode relateert het dagement.
Decreet
Word den intervenient gelast syne belofte
te voldoen, quo facto duplicet ad primam
e
et inth .

Genachtinge den 13 X-ber 1689
Den h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen der bank
Houttem
proclamanten tegens panden Gerard Martens
houden den 2 sittdagh voor gecelebreert met
e
depesch van[de] 3 .
Genachtinge den 25 jannuarij 1690
Willem Janssen aanleggere tegens Reijner Sleijpen
ged[aagd]e ende excipient exhibeert solutie in
plaatse van antwoord exceptioneel op de
exceptie, van den ged[aagd]e ter rolle geexhibeert
gelijk men sal overgeven ad manus secretarij
infra triduum concluderende contendeert
als bij deselve, daar tegens in exceptione
replijcqh versoekende.
Satisfecit den 4 februarij 1691
Decreet
m
Replicet den ged[aagde] in exceptione ad p
e
et inth .

Genachtinge den 22 february 1690.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
R. Croon, J. Philippens en Hind[rik] Jacobs.
Den heere Drossard clagere tegens Anthoin Stassen
nu And[ries] Sleijpen intervenient vermits den
intervenient, alhier deur desselffs procurem is
voor cautie offererende, versoekt daar aff acte
judiciel, ende dien onvermindert copie van ‘t
geexhib[eer]de.
Den boode relateert het dagement.
Decreet
Word de geoffereerde cautie geaccepteert ende
e
de versochte copie geaccord[eer]t et inth .

[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt]
Den h[ee]r Drossard clagere tegens Andries Sleijpen
als
intervenient voor Anthonis Stassen exhib[eer]t
antwoord contendeert als by deselve, ende
[141] vermits den excipient is inwoonder der stad
Maastricht, versoekt dat den selve alhier onder
dese banke sal hebben te stellen suffisante
cautie pro expensis et judicato i alias ende
bij faulte van dien, dat de ingebrachte exceptie
sal worden gerejecteert.
Den intervenient versoekt copie van het
geexhibeerde ende sal hem in ’t poinct van[de]
versochte cautie ad primam acquiteren,
Decreet
Word de versochte copie geaccord[eer]t met
last aan[de] intervenient om sigh te acquiteren in ’t punct van cautie volgens
e
belofte et inth .

Willem Janssen aanl[egge]r tegens Reyner Sleijpen
ged[aagde] versoekt
acquijt van[de] replijcqh exceptioneel, op poene
r
van verstek, bed[aag]t p de Ruijter uti referet.
Den excipient versoekt copie om etc.
Den boode relateert het dagement.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] en verdeelt]
Decreet
Habeat copiam et replicet ad primam
e
op poene van verstek et inth .
[143] Genachtinge den 8 meert 1690.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Boshouwers, Croon en Philippens.
Willem Janssen aanleggere tegens Reijner Sleijpen
ged[aagd]e versoekt acquijt van replijcqh
in materie van exceptie op poene van absoluijt verstek.
Den boode relateert het dagement.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] en verdeelt]
Decreet
Schepenen inhereren hun voorgaande decreet
accorderen de versochte copie et replicet in

Genachtinge den 8 february 1690.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen da
G. Boshouwers,
Croon, Philippens en Hind[rik] Jacops.
Willem Janssen aanleg[ge]re ende geexcipieerde
tegens Reijner Sleijpen ged[aagd]e ende intervenient
versoekt in exceptione acquijt van replijcqh peremptoir.
Den boode relateert het dagement.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] en[de] verdeelt]
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materie van exceptie ad primam, op poene
e
van verstek et inth .

Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Ad. Croon, Philippens en H. Jacobs.
Den h[ee]r Drossard deses lants nomine off[icij] clager
tegens
s[ieu]r Wijnant Habets bekl[aag]de hebbende doen
examineren
die pretense antwoord des bekl[aag]den, soo ende
gelijk deselve voor U.E. ad manus sec[retar]ij alhier
op den 7 octobris lestleden is ingedient, ende
bevindende deselve maar te bestaan in eene
pure ontkentenisse van het exces unde
questio, waar van de bekl[aag]de nochtans defacili sal
kunnen overtuijght worden de saake daar toe
gedisponeert wesende, seght oversulkx in plaatse
van replijcqh daar tegens simpliciter te persisteren, versoekende dat aan[de] bekl[aag]de sal worden
gelast te persisteren loco duplice off wel andersints te dupliceren in forma si velit ad
primam peremptorie.
Den boode relateert het dagement.
Decreet
Duplicet den bekl[aag]de ad primam peremptorie
e
et inth .

Den h[ee]r Vooght ’s Lands Valkenburgh clagere
tegens
Aart Spiessen ende Hendrik Cleuter bekl[aag]de
seght dat deselve hun niet en hebben ontsien
malkanderen onder de voeten te werpen met
vuijst slagen, ende stooten oogen en neus
beschadight, en sulkx ten huijse van de Wed.
Caldenborgh onder de jurisdictie van Bergh
op den 12 februarij lestleden synde ‘snachts,
ende vermits soodanige crakkulen vuijst
slagen en stooten bij de placaten van Hare
Ho: Mo: expresselijk syn verbooden, concluderende contendeert ten eijnde de bekl[aag]de[e]ns
bij U. E. vonnis diffinitijff sullen worden
gecondemneert in d’amende bij de vermelte
placaten vervatt, ende vermits deselve in
faulte syn blijvende te antwoorden, vero
soekt p default cum expensis.
Den boode relateert ‘t dagement.
Decreet
Fiat primo default ende herdaeghsel.

Wijnant Habets cleger tegens Geurt Driessens ende
des
selffs huijsvrouw bekl[aag]dens exhibeert billiet van
exhibitie, met versoek contenderende als naa
inhoude.
Decreet
Fiat recollectie ad primam ten welken
eijnde parthijen sullen worden ged[aag]t.

[144] Genachtinge den 19 april 1690.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Boshouwers, Croon, Philippens ende Jacobs.
Den h[ee]r Drossard clagere tegens Anthoen Stassen
a
nu And[ries] Sleijpen q.q . bekl[aag]de geexamineert
hebbende soodanige pretense persisteringe
loco replice voor desen gerichte overgegeven
bevindende deselve geen debatt meriterende,
maar rejectabel, persisteert van gelijken
bij de selver inbedinghde claght ende
verder inbedinghde loco duplice emploijerende ende in saake concluderende, versoekt
recht ex actis, cum expensis.
Decreet
Videantur acta.

[146] Genachtinge den 18 meij 1690.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Ad. Croon, Hend[rik] Jacobs en Philippens.
Den h[ee]r Drossard nomine off[icij] clegere tegens
Wijnant
Habets bekl[aag]den versoekt acquijt van duplijc[qh]
op poene van verstek.
Den boode relateert het dagement.
Decreet.
Word gelast aan Wynant Habets te
dupliceren ad primam op poene
e
van verstek et inth .

Idem h[ee]r Drossard clagere tegens Wijnand Habets
bekl[aag]de vermits den langen stilstant van
saake, versoekt herdaeghsel ten eijnde
van in saake te sien voorts procederen,
Fiat dagement.

Genachtinge den lesten meij 1690.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Ad. Croon, Philippens ende Hend[rik] Jacobs
Den h[ee]r Drossard clagere tegens Anthoon Stassen
bekl[aagh]de nu And[ries] Sleijpen als intervenient
versoekt pronunciatie van vonnis
Decreet
Word aan parthijen geord[onneer]t eerst en
vooral tegens den naasten het
e
rapport te betalen et inth .

Den h[ee]r lieu[tenan]t Vooght deses landts clagere
tegens
Aart Spiessen [ende] Hendrik Cleuter bekl[aag]de,
vermits geen
e
oppositie, versoekt default 2 met herdaeghsel.
Den boode relateert ’t dagem[en]t.
Decreet
Fiat secundo default ende herdaeghsel ut
moris.

Idem h[ee]r clagere tegens S[ieu]r Wynant Habets
becl[aegh]de

[145] Genachtinge den 3 meij 1690.
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deur faulte van voldoeninge van U.E. leste
decreet, versoekt dat den selven magh worden
geordonneert te dupliceren op poene van
absoluijt verstek.
Den beklaaghde onder protestatie van de
noodeloose costen hem in dese saake worden
aangedaan, persisteert van gelyken loco
duplice bij deselve wel gefondeerde antwoort
waar mede recht ex actis versoekende,
Den boode relateert de inthimatie.
Decreet
Duplicet ad primam op poene van
e
absoluijt verstek et inth .

soo kunnen U.E. hun indien van parthije
bekl[aag]de versien, versoekt daaromme nochmaals pronunciatie, andersints etc.
Decreet
Fiat pronunciatie.
S[ieu]r Wynant Habets bekl[aagh]de tegens den h[ee]t
Drossard, pretensen
clagere insinuatie bekomen hebben[de] van
U.E. leste decreet, seght dat den h[ee]r clager
niets heeft voor te brengen tegens de wel
gefondeerde antwoord bij den bekl[aagh]de
geexhib[eer]t
als alleen eene simpele persisteringe loco replice,
ende ingevalle, vermits geene replijcqh
ingedient is, ook geene duplijqh kan
gevonden worden, persisteert daaromme
nochmaals, van gelijken loco duplice bij
sijne inbedinghde antwoord et sic ad jus,
waarmede recht versoekende cum expensis,
Den boode relateert het dagem[en]t.
Decreet
Videantur acta.
S[ieu]r Wynand Habets clagere teg[ens] Geurt
Driessens ende
desselffs huijsvrouwe bekl[aagh]de versoekt
acquijt van contrarien thoon, op poene
van verstek.
[149] Den boode relateert het dagement.
Decreet
Word aan de bekl[aagh]dens nochmaals gelast
haren contrarien thoon aff te leggen ad
e
primam op poene van verstek et inth .

[147] S[ieu]r Wynant Habits clagere tegens Geurt
Driessens ende des
selffs huijsvrouwe bekl[aagh]dens renuncieert van
verderen thoon, met versoeck dat aan[de]
bekl[aagh]dens
magh worden geord[onneer]t van gelijken hunnen thoon
aff te leggen, soo de selve menen eenigen te
hebben,
Decreet
Word aan de bekl[aagh]dens geord[onneer]t hunnen
contrarien thoon aff te leggen ad
e
primam op peremptorie et inth .
Nelis Philippens schuttboode relateert den 9 junij
gearresteert te hebben Jan van Kan peertst
knecht van ’t Clooster S . Geerlagh ter
instantie van Jan Odekerken.
Eodem die comp[areer]de den gearres[teer]de ende
heeft in
handen van[de] schepen Croon gestipuleert van
hem tegens aanstaanden gerichtsdagh te
sullen instellen, ende is tot daar toe van[de]
arrest ontslagen.

In saake
den h[ee]r Drossard dese lants nomine off[icij] vlagere
tegens
Anthoin Stassen nu Ad. Sleijpen intervenient
[in marge: 6 [ende] 6 gulden]
Visus actis: schepenen ter manisse van den
h[ee]r lieu[tenan]t Vooght, voor ende al eer ten principalen recht te doen, reguleren parthijen
op hunne geposeerde feyten hinc inde ten
thoon, de costen ten diffinitiven staterende,
e
Aldus geraampt den 22 meij 1690 coram
den h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen Gerard
Boshouwers, Ad. Croon, J. Philippens
ende Hend[rik] Jacobs gepronuntieert den 14
junij daar aan volgende. Parthyen behoorl[yk]
daar toe bed[aag]t p[e]r Gerrit Otto de Ruijter
gerichtsboode.

Genachtinge den 14 junij 1690.
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
G. Boshouwers, Ad. Croon, J. Philippens en[de]
Hend[rik] Jacobs
Willem Janssen aanleggere teg[ens] Reyner Sleijpen
ged[aag]de alsoo
dese saake nu eenigen tijd sub spe concordie
heeft aangestaan edoch sonder effect, versoekt
authorisatie op den boode den gemelten
Sleijpen te citeren ad primam om ingevolge
van de retroacten voorts te sien procederen,
protesteren[de] middelerwijl van costen,
[in marge: s[olvi]t 4 Schell en verdeelt]
Decreet
Fiat dagement.
[148] Den h[ee]r Drossard clagere tegens Anthoin
Stassen nu
And[ries] Sleijpen als intervenient gesien hebben[de]
U.E. leste decreet, seght dat hem ten opsichte
dat parthije suijnigh is blijvende hun
rapport te tellen volgens regl[emen]te geene
protraxie in saake magh geschieden,
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al, volgens decreet te sinueren sijne
[150] sijne openstaande rolle rechten quo facto
sal van gelyken aan sijner syde voldoen na
adstrictio etc.
[in marge: s[olvi]t 4 Schellingen en verdeelt]
Den aan[legger]e nede geexcip[ieer]de achtervolgens
U. E.
decreet hebbende laten herdagen den excip[ien]t
gelijk den boode relateren sal om ingevolge van de retroacta te sien voorts
procederen repeteert sijn verbaal van den
st
8 meert lestleden, versoekt nochmaals
acquijt van replijcqh in exceptione op
poene van absoluijt verstek, ende
nopende het geproponeerde ex adverso
huijden ter rolle gedaan, sal van deses
justitie decreet verwachten met submissie.
Den boode relateert het dagem[en]t.
Decreet
Replicet den geexcipieerden ad primam
op poene van absoluijt verstek, ende dien
onvermindert lasten al noch aan parthijen
hinc inde hunne alnoch openstaande rolrechten te voldoen op poene van executie
e
et inth hinc inde.

hebben.
Decreet
Fiat auditio ad statim
Den veltboode van Houtem relateert op den 14 augusti
1690
bij Reyner Pauwelsen de vruchten toebehooren[de] de
erffgenamen Willem Fabers in arrest genomen
te hebben ter instantie S[ieu]r Jan Philippens voor
franse contributie.
Idem de pro eodem de vruchten van Anna
Gielen.
Idem de vruchten van[de] h[ee]r Cappouns.
Idem relateert den pacht van Anna Gielen
in handen van Savery gearresteert
Item Goosen Sleijpen als halffwin vanden h[ee]r
Cappouns de vruchten gearresteert.
Genachtinge den 11 octob[er] 1690
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Boshouwers, J. Philippens ende Jacobs.
a
Den h[ee]r Gerardus Cappouns q.q . requirent van
executie
tegens Aard Wyers ged[aaghd]e alhier door sijnen
geconstitueerden den notaris en procureur van
Bueren specialijk vacerende, des van sijne
speciale comparitie ende vacatie protesterende
leght neder requisitoriales promoverende van de
H[eere]n Hoogh Schouth en Schepenen van den
Hoogen
[in marge:s[olvi]t 4 Schell[ing] en verdeelt]
[152] B[raban]t[se] gerichte der stad Maastricht, die
men mits
desen aan U. E. is addresserende, versoekende dat
in conformité der selver brieven aan hem
requirent van executie tot laste van[de] voorn[oemde]
Aard Wijers ged[aaghd]e magh worden verleent
renovatie van sommatie ende dienvolgens executie
ut moris; hiertoe bed[aagh]t per Nellis Philippens
bij absentie van[den] gerichtsboode.
Nelis Philippens relateert het dagement
den 10 deses gedaan te hebben.
Decreet
Fiat sommatie.

Wynant Habets clagere tegens Geurt Driessens en[de]
desselffs huijsvrouw bekl[aagh]dens versoekt
als nu verstek van verderen contrarien
thoon, vermits deselve sijne behoorlijke
termijnen volgens den 32 articule van[den]
reglemente heeft genooten.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] en verdeelt]
a
Den beklaaghden q.q . exhibeert calengie
ende emploijen, versoekt dat de persoonen
[151] in margine aangetogen in ordine juxta normam juris, sullen worden verhoort, ende
haar lieder eventuele depositien in scriptis
geredigeert sijnde, daar toe tegens huijden
behoorlyk bedaaght, gelyk den boode relateren
sal quo facto etc.
Den boode relateert de getuijgen bed[aagh]t te
hebben.
Decreet
Fiat auditio ad statim

Den heere lieu[tenan]t Vooght deser banke laat visie
doen van[de]
laetste gedane beleydenis soo langs de Geul
als andersints als mede gethoont ’t relaes
van den boode wegens de gedane sommatie
ende alsoo parthyen alnoch blijven in faulte
om de voorgaande ordonnantien van schepens
te voldoen, soo versoekt hij h[ee]r Vooght authorisatie op den veltboode omme de naalatige
te moegen executeren.
Decreet
Fiat executio en word den veltboode
gelast deselve te voltrekken.

LvO6535
[151] in margine aangetogen in ordine juxta normam juris, sullen worden verhoort, ende
haar lieder eventuele depositien in scriptis
geredigeert sijnde, daar toe tegens huijden
behoorlyk bedaaght, gelyk den boode relateren
sal quo facto etc.
Den boode relateert de getuijgen bed[aagh]t te
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[153] Genachtinge den 25 october 1690
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen,
Boshouwers, A. Croon, Philippens ende Hind[rik]
Jacobs.
Den h[ee]r Gerard Cappouns q.q. requirent van
executie
tegens Aert Wijers gedaaghde mits geen
paritu aan de gedane sommatie, versoekt
executie ut moris, met authorisatie op den boode.

erffg[ename]n Matthys Philips van[der] poorten
gesom[meerde]
exhibeerd ende emploijeert requeste in plaatse
van eijsch met het appoinctement van[de] 22
meij ende insinuatie van[de] 29 junij volgens
relas daar onder gestelt, ende acte van creatie
der renthen, dienvolgens als nu pandbetredinge
versoekende met deputatie ende limitatie
van dagh ende uure tot voltrekkinge der selver
De wed[uwe] Philips van der Poorten gesom[meer]de
exhib[eer]t
requeste metten appoinctem[en]t daar op bij ’t Officij
vergunt, in dato den 8 julij 1690 versoeken[de]
dat aan[de] impetrant mogen worden geord[onneer]t
hem te
reguleren ingevolge van de selve requeste en[de]
appoinctement ende dat de reeele pretense
procedure mogen worden gehouden in staat
donec etc.
ee
Worden parthijen gelast eerst en voor al voor de ged
schepenen te compareren Croon en[de] Philippens
tegens aanstaande maandagh in iudicio, om soo
doenlijk
en
parthyen te accommoderen, et inth .

Den 17 november heeft den h[ee]r advocaat
Christ[ianus] Mouwen den
eedt als schepen van Houttem in handen van[de] h[ee]r
lieu[tenan]t Vooght
Heldewier gedaan.
In saake
den h[ee]r Drossard declarant tegens
Peter van Aubel gedecl[areer]de
visis actis schepenen van[de] gerichte van Houtem ter
manisse van den h[ee]r lieu[tenan]t Vooght geconsidereert dat niet en blijkt van vonnisse noch van
condemnatie van costen ten laste van den
bekl[aagh]de ordonneren alvoorens op de declaratie
der
kosten van den h[ee]r clager te disponeren, dat de
decisie van[de] sake principael, sal moeten affgewacht worden, ende voor ’t maken van de
schrifturen van claghte, proffijt ende exceptie
word den adv[ocaa]t getaxeert 3 pattacons, ende vervolgens dat parthijen via regia op den voet van[de]
laatste verbalen de saake sullen hebben te instrueren de costen ten diffinitiven staterende; Actum
in judicio den 24 november ende gepronuntieert
den 27 dito 1690 was geteekent G. Boshouwers,
Ad. Croon, H[ee]r Vrijthoff, Philippens ende
Christh. Mouwen, ende gepronuntieert den 27 dito
1690 present schepenen Croon en Philippens
parthyen behoorlijk bed[aagh]t per Gerrit Otto de
Ruyter.

[155] Den h[ee]r Drossard clager tegens Peter van
Aubel bekl[aagh]de
versoekt daeghsel in gevolge van U. E. vonnis ten
eijnde om in sake principaal voorts te procederen.
Decreet
Fiat dagement.
S[ieu]r Wijnand Habets clagere tegens Geurt Driessens
ende de
selve huijsvrouw bekl[aagh]dens vermits den h[eer]r
bekl[aagh]de
in faulte is blijvende sijnen contrarien thoon
aff te leijden veel weijniger sijner gevaateerde
getuijgen te produceren niettegenstaande den
selven behoorlijke termijnen heeft genooten,
versoekt als nu absoluijt verstek van thoon,
De bekl[aagh]dens versoeken authorisatie op den
boode
ad primam te citeren de persoonen van
Aard Schoutetten, woonachtigh in de Heek, ende
Jan Thoma alhier woonachtigh, om verhoort te
worden over alsulken calangien en[de] ende emploij
quo facto haar lieden depositie in scriptis geredigeert te worden
Decreet
Word de bekl[aagh]dens de versochte authorisatie
geaccord[eer]t ende deselve geord[onneer]t met haren
contrarie
thoon ad primam voorts te varen op poene van
e
absoluijt verstek et inth .

[154] Mercurij den 6 december 1690
a
De h[ee]r Gerard Cappouns q.q . requirent van executie
tegens
Aard Wijers ged[aagh]de repeteert syn gehouden
verbaal
van den 25 october 1690 ende bevindende daar
op niet te syn gereflecteert, versoekt daar op
ordonnantie, alias acte van refuys, protesterende van dese dispendicuse costen synde
de rolle rechten tot decreet als andersints
betaalt aan den boode, dus relaes tot den selve
Genachtinge den 29 jannuarij 1691
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Ad. Croon, Philippens en[de] h[ee]r Jacobs.
De erffg[ename]n van Matthys van Ophoven impetrante
van brieven
van sommatie tegens panden van[de] Weduwe en[de]
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e

lants in ervaringe gekomen synde dat seekeren
Peter van Aubel ingeseten deser bank hem
niet ontsien en heeft den boode te resisteren
over alsulke executie als den h[eer]e Drossard
deses lants bij U. E. hadde geobtineert dus
[156] dus hem refereren[de] tot desen gerichte mitsgaders tot het relas van[de] gerichtsboode, ende
want sulke excessiven van resisteringe en
executie in een land van politie ongestraft
niet en behoord getollereerd te worden, soo
versoekt den voorn[oemde] h[ee]r nomine off[icij] dat in
conformité van ’t selve den boode magh
worden geauthoriseert den gemelten van Aubel
m
te citeren ad p , om te sien ederen
alsulke claghte ende conclusie als den voorn[oemde]
h[eer]e ten dien dage sal neder leggen.

cheren ad primam peremptorie si velint et inth .
e

Genachtinge den 7 meert 1691
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
G. Boshouwers, Ad. Croon, J. Philippens en[de] H.
Jacobs.
Den heere Drossard deses lants N[omine] Officij
clagere
tegens s[ieu]r Wynant Habets bekl[aagh]de, hebbende
op huijden doen bedagen den bekl[aagh]de gelijk den
boode relateren sal, exhibeert claghte ende
conclusie, versoekende daar tegens antwoord
ad primam.
Den bekl[aagh]de onder protestatie van te willen
syn en blijven in geheel, versoekt copie.
[158] Den boode relateert het dagement.
Decreet
Word de versochte copie geaccord[eer]t met last
om daar tegens te antwoorden ad primam
e
et inthim .

Alsoo ons in saake den h[ee]r Drossard clagere tegens
Pieter
van Aubel ter rolle niet gebleeken en is van
eenige sommatie offte renovatie versocht te sijn sedert
’t leste
decreet van executie van den 2 november
1689 gegeven; soo word mits desen de begonste
executie van den 22 jannuarij 1691 gedane
in staat ende surchantie gehouden, latende
des niettemin den h[ee]r lieu[tenan]t Vooght in syn
geheel, om syne actie soo tegens den gerichtsboode als Peter van Aubel te institueren

Genachtinge den 21 meert 1691
Wijnand Habets coopman van schapen clagere tegens
a
Geurt Driessens qq bekl[aagh]de exhibeert
verbaal scripto in plaatse van reprochen
contenderen[de] als bij deselve, versoeken[de] dat den
bekl[aagh]de van gelijken sal hebben te doen ad
op poene van verstek.
Decreet
Word den bekl[aagh]de qq gelast te dienen van
reprochen ad primam op poene van
e
verstek et inth .
Wynand Habets bekl[aagh]de excipient tegens den
hoogh Eed.
Heere Drossard clagere ende geexcipieerde
gesien hebbende de onware claghte van[de]
heere clagere, obijcieert exceptionem
obscuri et inepti libelli, concluderende tot
admissie van de selve ende absolutie van
dese instantie cum expensis, off anders etc.
op alles implorerende etc versoekende aan[de]
heere clagere termijn gestelt te worden
om te antwoorden in exceptionen.
Den heere clagere gesien hebbende de
[159] frivole ende impertinente exceptie van[de]
beklaaghden, versoekt daar van copie om etc.
Decreet
Word aan den heere clagere de versochte
copie geaccord[eer]t om etc.

Adolff Croon ende Lamb[ert] Queysen beyde
boswachters
van den Staten Bosch, relateren op den 16 february
1691 gearresteert te hebben Blais Damas,
Boon Jan, ende Jacob Schepers alle bedient
dens van[de] h[ee]r Proost van S . Geerlagh alsmede het hout datse hadden affgekapt
aan ’t Goivrenraad[?], in name van[den] h[ee]r
rentm[eeste]r J. Schuijl.
[157] Genachtinge den 22 februarij 1691
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght
G. Boshouwers, Ad. Croon, J. Philippens en H. Jacobs
schepenen
Wijnand Habits clagere tegens Geurt Driessens en
desselffs huijsvrouw bekl[aagh]dens vermits des
bekl[aagh]dens getuygen als nu syn verhoort
versoekt als nu renuntiatie van gelijke
alias absoluyt verstek van voorderen
thoon.
De bekl[aagh]dens verclaren te renuntieren van
voorderen versoeken in conformité van
dien openinge ende publycaten van
dien, met ordonnantie aan parthye
pari passu te reprocheren si velint
Den clagere versoekt van gelijken.
Decreet
Fiat openinge van thoon, en[de] worden
parthyen, hinc inde, gelast pari passu te repro-
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Gerrit Otto de Ruijter relateert het …. sigh vervoegt
te hebben ten huyse Nelis Piron, en aldaar in
arrest genomen alle de effecten, als mede
gelast het kind aldaar synde niet te verbrengen
of laten verbrengen tot naarder ordre, alsoo
Catharina Heuts declareert haar kind te syn,
synde geprocureert by den pastoor van
Hillensbergh, mede hun Piron en desselffs
vrouwe te hebben bed[aag]t te compareren tegens
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aanstaanden gerichtsdagh, omme te antwoorden op soodanige vraaghstucken als haar
wegens de h[eer]e Drossard sal worden voorgedragen, Actum den 28 meert 1691.

Den boode relateert het dagement.
Decreet
Word aan den bekl[aagh]den gelast van reprochen
ad primam te voldoen, op poene van
absoluijt verstek et int[himati]e.

Genachtinge den 9 meij 1691
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
G. Boshouwers, A. Croon, en[de] Jacobs.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] en verdeelt]
De erffg[ename]n wijlen s[ieu]r Matthijs Ophoven
aanl[eg]ge[re]n tegens
Anna Gielen weduwe Matthijs Philip
van der Poorten ged[aag]de alsoo deselve het accoord
voor de h[eere]n schepenen Croon ende Philippens
tusschen parthijen gemaakt niet en heeft
gevolght, off de belooffde somme in
minderinge van den eysch en de kosten
betaalt, versoekt als nu dat de versochte pand
betredinge als nu magh worden gedecreteert
met deputatie ende limitatie ut moris bed[aagh]t
[160] bed[aagh]t per Gerrit Otto de Ruijter.
Word de versochde pandbetredinge geaccord[eer]t
met deputatie op schepenen, in bruno,
de schepenen relateeren de pandbetredinge
behoorlijk den 23 meij voltrokken te hebben.
[in marge: pandbetredinge verdeelt]

De weduwe Anna Gielen van wijlen Philips
van der Poorten gesommeerde tegens de
erffg[ename]n van Matthys Ophoven, bevindende
alhier reelijk te worden geprocedeert op der
selver weeskinderen erffgoederen, ten opsichte
van eenige achterstellige interessen, daar sij
weduwe nochtans aan de voors[eyde] erffgenamen
Ophoven heeft gepresenteert soodanige achterstellen te voldoen, ingevolge van de resolutie
van Hare Hoo; Moo: waar mede de meergenoemde erffg[ename]n Ophoven niet en willen
laten vergenoegen, versoekt dat aan de selve
meugen worden geordonneert met haar
weduwe te reekenen, quo facto offereert
nochmaals te voldoen ingevolge voorgemelte
resolutie sustinerende hier mede te moegen
gestaan, protesterende inmiddels van costen
etc.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[inge]n verdeelt]
Decreet
Schepenen gesien het voorstaande geproponeerde
voor en aleer in dese procedure verder te
procederen ordonneren nochmaals aan
parthyen hinc inde tegens den naasten
alhier in judicio te compareren met hun
bescheijden, om met malkanderen te reekenen
ende te liquideren soo doenlijk mits dese
[162] bovenstaande presentatie, alles nochtans
sonder preiudice van het gemaakte aacord
van 13 julij 1690 bij de gedeputeerde
schepenen geslooten.

Wijnand Habits clager tegens Geurt Driessens en[de]
desselffs huijsvrouwe bekl[aagh]dens seght vermits ingevolge den regl[emen]te naar openinge
van thoon, alle termijnen sijn peremptoir,
welke bij de bekl[aaghd]ens overvloedigh genoten,
versoekende als nu ingevolge van U.E.
lesten decreet, dat de bekl[aagh]dens sullen
worden versteeken van reproschen.
Den boode relateert het dagem[en]t.
Word aan de bekl[aagh]dens nochmaals gelast te
dienen van reprochen ad primam op
poene van absoluyt verstek voor nu
e
e
voor als dan et inth . et inth .

Mercurij den 6 junij 1691
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght ende schepenen
G. Boshouwers, A. Croon, J. Philippens en[de] H.
Jacobs.
Den heere Drossard nomine Officij clagere tegens
Wijnant Habits bekl[aagh]de versoekt acquijt van
duplijcqh idque peremptorie.
Den boode relateert het dagement.
Decreet
e
Duplicet ad primam peremptorie et inth .

Genachtinge den 23 meij 1691
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght ende schepenen
Philippens Croon, en Hend[rik] Jacops.
Den h[ee]r Drossard clagere tegens Wijnand Habits
bekl[aagh]de
exhibeert replijcqh, contenderende als bij deselve
daar tegens duplycq versoekende.
Den bekl[aagh]de versoekt copie om etc.
Decreet
Word de versochte copie geaccord[eer]t met last
om daar tegens te dupliceren ad primam et
e
inth .

Geurt Driessens cum uxore bekl[aagh]dens tegens
Wijnant
Habets clagere, exhiberen reprochen, gelijk
men ad manus sec[re]t[ar]ij infra triduum sal over
geven, contenderende als bij deselve, versoeken
ingevolge van dien copie van des clagers
reprochen, quo facto etc.
Den clagere versoekt copie van gelijken
Decreet
Word de beklaaghdens gelast hunne beloften

[161] Wijnand Habits clagere tegens Geurt Driessens
q.q.
bekl[aagh]de vermits geene voldoeninge van
reprochen, versoekt dat deselve als nu sullen
voldoen op poene van absoluijt verstek.
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te voldoen en tusschen ad primam alias daar
van te sijn en te blijven versteeken, quo facto
e
accorderen de versochte copien, et inth .

relieff eenigh abuijs soude gecommitteert syn,
deur faulte van den clerk offte adv[ocaa]t de
requeste ten dien eijnde opgestelt hebbende, offte
wel door den geenen, die de voors[eyde] brieven
gedepescheert heeft, alwaar soude gestelt sijn
adv[ocaa]t Wijers in plaats van Aard Wijers,
seggen dat in soo verre Aardt Wijers eenige
difficulteijt offte swarigheijt daar over gemaakt,
soo syn de impetranten te vreeden ’t selve in
den voors[eyde] Rade te doen redresseren ende
veranderen, cum expensis, in cas van
oppositie offte andersints etc.
Aard Wijers inwoonder van alhier sigh tegens dagh
van heeden voor desen gerichte deur den
deurw[aerde]r
van Bueren gedaaght vindende, sulkx uijt
krachte (soo hij seght) van seeker mandement
van dato den 10 meij lestleden op den name
van de gemeene ingesetenen ende geerffdens
deser banke geimpetreert, in den Eed. Rade van
Brabant, ende slaande tot laste van adv[ocaa]t
Wijers van dien, waar van alhier visie word
gedaan, onder reserve van over al , in geheel
[165] te blijven mede onder protestatie de non prorogande, eyscht copie van ’t geene uijt dien
hooffde alhier voor U. E. op heeden tegens hem
gedaaghden magh werden gedaan, om etc ende
ingevalle van geene comparitie absolutie
van instantie cum expensis,

Op huyden dato voors[eyd] compareerden de principale geerffdens deser banke Houttem ende
hebben ons verthoont relievement van Hove
tegens s[ieu]r Arnold Wijers, de welke gelast
sijn, ’t selve deur een ordinaris deurwaerder
off not[ari]s aan ons en[de] aan parthije doen
insinueren.
[163] Genachtinge den 20 junij 1691
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght ende schepenen
Ad. Croon, Philippens en[de] Hend[rik] Jacobs.
Wynant Habets clagere tegens Geurt Driessens ende
desselven huijsvrouwe bekl[aagh]dens bij faulte
van voldoeninge aan U. E. leste decreet, versoekt
als nu effecte van den selven, ende dat d’acten
meugen worden gefourneert, de verbalen geextraheert, ende in sake ten diffinitiven gedecideert, salvo om alnoch te moegen dienen van
salvatien offte motijff;
Den boode relateert het dagement.
De beklaaghdens voldoen reelijken van reprochen, contenderende als bij deselve, met last
aan den clagere te dienen van salvatien ad primam
si velint.
[in marge: s[olvi]t 4 Schell[ingen] en verdeelt]
Decreet
Worden parthijen hinc inde gelast te dienen pari
passu te dienen van salvatien ad primam pere
emptorie et inth hinc inde.

Alsoo de impetranten met den H[eere]n adv[ocaa]t
Wyers
geen dispuijt off questie en syn hebbende soo kan
den ged[aagh]de wel merken dat ’t selve abusivelijk
geschiet is, contenderende over sulkx als boven
Decreet
Word aan Aardt Wijers de versochte copie
geaccordeert. etc

De dorpm[eeste]r[e]n] ende gemeentenaren deser bank
Houttem
impetranten van relieff tegens Aart Wijers
gedaaghden, leggen neder mandement van relieff
van den Eed. Rade van Brabant in ‘sGravenhage geobtineert mette clausulen van committimus aan desen Eed, gerichte, concluderende
uijtte middelen daar bij vervatt, tot interinement
van ’t selve naar syne forme ende inhoude, ende
voorts ten fine den gedaaghde sal worden
gecondem[neer]t om mette impetranten te treeden
tot revisie der reekeningen over den ontfangh
collecte ende administratie bij hem als
schatheffer deser banke van de jaaren 1672
tot 1682 gehad, ende tot redres der arreures
[164] daarinne geinflueert, ende dat ten dien eijnde
sij impetranten sullen worden gereleveert
ende in integrim gerestitueert van het passeren der abusive posten in de voors[chreven] reekeningen ingesloepen, mitsgaders van het
sluyten ende teekenen der voors[chreven] reekeningen
metten gevolge ende aankleven van dien, ende
gestelt in soodanigen staat, als sij impetranten
waren voor ’t passeren, sluyten ende teekenen
van dien, ende alsoo in de voors[chreven] brieven van
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Den h[ee]r Drossard clagere tegens Wijnant Habets
bekl[aagh]de versoekt nochmaals voldoeninge van
duplijcqh op poene van verstek bed[aag]t per
Ruijter als referet.
Den boode relateert het dagement.
Decreet
Duplicet ad primam op poene van verstek
inth[i]m[ati]e.
Genachtinge den 4 julij 1691
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
G. Boshouwers Ad. Croon, Philippens ende H. Jacobs.
Den h[ee]r Drossard clagere tegens Wynand Habets
bekl[aagh]de
versoekt acquijt van duplijcqh op poene van
absoluijt verstek.
Den boode relateert ’t dagement.
Decreet
Duplicet ad primam op poene van absoluijt
e
verstek et inth .
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[166] De erffg[ename]n s[ieu]r Matthijs van Ophoven
aanleggeren tegens
panden de weduwe en erffgenamen Matthijs
Philip van der Poorten gedaaghde, voldoen[de]
aan ’t versoek van parthye, ende U. E. ordonnantie exhibeert staat van reekeninge
waar van hy al overlange copie aan de
gedaaghde heeft overgereijkt, waar tegens
alsoo deselve niet en weet te contradiceren
heeft niet gesocht te compareren , als geseijt
was, versoekt als nu voortsgank der reele
procedure, ende dienvolgens dat de
o
pandbetredinge j gehouden te worden
voor gerepeteert, cum expensis, bed[aagh]t per de
Ruijter.
Decreet
Word nochmaals parthijen gelast hun te
registreren volgens decreet van[den] 23 meij 1691
op poene van rejectie.

personen, van gelijken onder eede, sullen worden
verhoord. Mede soo word alhier nedergeleght
schriftelijke declaratie van den veltboode
Cornelis Philippens, versoekende den selven
onder eede daar over te verhooren, ende
want dese saake is smaak hebbende van
heijmelijke conspiratie, waar uijt groote onheijlen, oneenicheeden, ende revolte onder de
[168] nabuijren deser banke soude kunnen gevolgen,
soo versoekt den heere Drossard bij U. E.
dagh gestelt te worden, om te sien nederleggen ende exhiberen soodanige claght
ende conclusie, als den voorn[oemde] heere ten
dien dage sal overgeeven, met ordonnantie
op den boode parthijen beklaaghdens behoorl[yk]
te dagen, ende dat bij U.E. moge worden
geordonneert dese saake de triduo ad triduum
te moegen vervolgen, ten opsichte vande
consequentele redenen boven vervatt etc
Den boode relateert parthyen behoorlijk
gedaaght te hebben
Decreet
Fiat recollectio ende verhooringe der getuijgen
ad statim.

Aardt Wyers gedaaghde copie bekomen hebbende van
het
geene op den name van dorpm[eeste]r[e]n ende
gemeene ingesetenen deser banke pretense
impetranten alhier voor U eerw. ter lester
rolle is geproponeert, al eer daar op te doen
off seggen, versoekt exceptionibus, protestatienibus quibuscumque salvis als ter
voorgaande rolle, ten fine de impetranten
off degeene dese sake vervolgens hun
sullen hebben naamkundigh te maken, ende
tot dien te doceren de mandato, sup poena
etc om sulkx alsoo gedaan sijnde, sigh op t
voorn[oemde] geproponeerde te acquitteren naar
advenant hij te rade sal vinden te behooren
[167] sustinerende ’t selve naa rechten ende practijcqh
voor alle voordere procedure alsoo te behooren
cum prius de personis litigantium quam de
naturâ actionis constare debeat, maakt
eijsch van costen, in gevalle etc

Genachtinge den 26 september 1691
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
A. Croon en Philippens.
Den heere Drossard clagere tegens Wijnant Habets
bekl[aagh]de repeteert sijn verbaal met U.E. decreet
poenael van absoluijt verstek daar op gevolght,
versoekt ingevolge van dien, dat den bekl[aagh]de
als nu sal worden versteken van duplijcqh
met permissie, om te moegen dienen van
proffijt, bedaaght per nuntium uti referet,
ende in cas van eenigh versoek van
vorderen termijn insteert ut ante.
[169] Mercurij den 10 october 1691
Den h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Ad. Croon, J. Philippens en Hend. Jacobs.
Den h[ee]r Dros[sar]t nomine officij clager tegens
Wijnand
Habets bekl[aagh]de verstaande dat op syne ter lester
rolle gedane propositie niet en is gereflecteert
versoekt nochmaals decreet, alias etc. ende, in
cas van eenige eventuele voldoeninge
offte versoek van termijn, debatteert het selve
als rejectabel, ende niet admissibel, de redenen sijn al te peremptoir, omdat de bekl[aagh]dens
agent ter lesten rolle insatisfactoir is gebleven
hem geacquiteert te hebben in ’t compareren
op den alsdoen gelimiteerden dagh, volgens
resolutie in sulken cas genomen, ende ingeval
van eenige admissie, protesteert met gedenken.
Den excipient Wynand Habets, seght dat den
geexcipieerden gehouden was te antwoorden op
sijne exceptie en niet vermocht ten principalen
te repliceren, al voorens de exceptie was

Den gerichtsboode relateert op den 25 julij arrest te
hebben
genomen alle de vruchten op ’t velt onder dese
banke toebehoorende Paulus Duijsings ter
instantie van de h[ee]r Dronstorff tot Cleu Ceulen.
[in marge: s[olvi]t]
Extraordinaris vergaderinge gehouden 10 augusti
1691
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Ad. Croon ende H[ee]r Jacobs.
Den heere Drossard deses lants leght neder
schrifturelijke
declaratie, versoekende dat de deponenten
over hunne depositien onder solemnelen eede
meugen worden verhoort ende gerecolleert, ende
daar beneffens leght neder interrogatorien,
versoekende dat de daar onder genomineerde
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affgedaan, vervolgens soo persisteert den excipient
bij deselve exceptie, waar op recht versoeken[de].
De h[ee]r clagere al persisterende bij sijn geproponeerde, versoekt van gelijken recht ex actis.
Decreet
Schepenen gesien dese ende voorgaande propositien van parthijen houden de saake in
staat tot meerder getal van schepenen.

ni termino tegens den naasten, andersins, aan
gesien de nature vande saake geen ordinarissen treijn van justitie is vereijschende, dat uijt
de stucken die voor handen sullen wesen , regt
sal gedaan worden, ondertuschen om de redenen in de rescriptie gededuceert dat den bode
gelast sal worden des suppliants effecten
tot concurrentie van[de] eijsch en costen in arrest
onder pertinente annotitie te houden, oft soo
en gelijk U Ee in alle equiteijt sullen vinden
te behooren.
Word aan den suppl[ian]t gelast hiertegens te repliceren
e
ad pm pro omni termino, et inth ; act[um] den 11
junij 1692.

Idem h[ee]r Drossard deses lants nomine officij clagere
tegens Jan Roebroek beklaaghde exhibeert
claght ende conclusie, concluderende
contendeert als bij deselve ende door faulte van
o
[170] van contradictie off comparitie default j default
ende
met herdaeghsel, ut moris, bed[aagh]t per de
Ruijter uti referet.
Den boode relateert het dagement.
Decreet
Fiat primo default ende herdaeghsel ut
moris.

[172] Genachtinge gehouden den 5 meert 1692
Coram de h[eer] l[ieutenant] Vooghts [ende]
schepen[en]
Croon ende Philip[pens] Jacobs.
S[ieu]r Wijnand Habits cleger tegens Geurt
Dressens ende des selfs huijsvrouwe beklaeghde exhibeert schrifture van motief waer mede sijn
saecke sluijtende versoeckt recht
ex actis.
Videantur acta.

Mercurij den 24 october 1691
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght en schepenen
Den heere Drossard deses lants nomine off[icij] clagere
tegens Jan Roebroek bekl[aagh]de vermits alnoch geene contradictie off comparitie,
versoekt secundo default met herdaeghsel.
t
Den boode relateert ’t eerste default geinth
te hebben.
Decreet
Fiat secundo default ende herdaeghsel.

Jo[ncker] Arnold van Boeck versoeckt resumptie van alsulcke reele procedure
als hij voor dese justitie tegens
Reijner Paulussen heeft geintenteert
op sekere onderpant genaemt
de Eijck end dat de selve mach
woorden herdaekt om te syn reely
ek voorts te procederen aliter.
[in marge: s[olvi]t 4 Sch[ellingen]]
Word de versochde resumptie geaccordeert.

den

Mercurij den 7 9ber 1691
Den heere Drossard nomine officij claegere tegens
Wijnand Habets beclaeghde, repeteert
syne decreeten ter rolle gedaen ten eijnde
om eenmael dispositie ofte decreet te
hebben secundium retroacta, versoeckt
nochmals ord[onnan]tie ende dispositie alias
protesteert van dilaije rechtes
weycheringh met gedencken etc.
[171] Den veltboode relateert den 22 november 1691
gearresteert te hebben den lesten gewesen halffwin
t
van ’t Clooster van S . Geerlagh in persoon
ter instantie van Mees van Can.

[173] Genachtinge gehouden den 19 meert 1692
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Vooght ende schepenen
Boshouwers en Philippens.
De burgem[eeste]rs en ingesetene van Houtem doen
visie van[de]
acte van reductie by hun gedaen van[de] arbitralen
uytsprake gegeven by de h[ee]re ad[voca]ten Hermes
ende
Nouwens in sake tegens den gewesene collecteur
Aerd Weyers, ende vande insinuatie daaraff gedaen
soo aen de hee]ren arbiters als aen partyen,
dienvolgens
versoekende behoorl[yk] beschryfbrieven in forma
ordinaria ter rolle over te brengen de stucken
om etc.
[in marge: solv[it] [ende] verdeelt]
Decreet
Communicet et intimater.

Mercurij den 23 januarij 1692
S[ieu]r Huberti rescribent tegens Peter van Aubel
suppliant
synde door den h[ee]r lieu[tenan]t Vooght gerenvoijeert
voor
dese justitie; exhibeert voor eerst een copie
van supplique van Peter van Aubel hem res[cri]b[ent]
geinsinueert vervolgens de rescriptie daarop
ris o
dienende met twe stucken annex sub n 1 et
0
2 versoukende aan[de] suppliant geordonneert
te worden daar tegens te repliceeren pro om-
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Reiner Paulus hebbende geobtineert resumptie
o
van saken met daegsele versoeckt repetitie j
van pandbetredinge op den 12 meert 1685
behoorl[yk] voltrocken; met herdaegsel ut moris.
Decreet
Videantur acta.

Anna Gielen repeteert U. E. decreet van[den] 23 may
1692
waerby den pretensen imp[etrant] tot nochtoe is in faute
gebleven, en vermits de gesom[meer]de tsedert alnoch
betaelinge
gedaen heeft en verders presenteert te voldoen volgens
resolutie van haer hoo: Moo:
o
Fiat repetitio p en inth.

Extraordinarie genachtinge gehouden den 14 meert
april 1692
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Voogt ende schepenen
Croon, Philippens ende Jacobs.
Den h[ee]r Drossard clager tegens de doot vande
persoon van
Jan Claessen den jongen exhibeert articulen interrogatoir versoekende dat in margine aengetogene personen daerover sullen worden verhoort, en dat de
fisiquen ofte coers[?] soo van den dooden als van
synen
broeder sullen alhier in justitie werden gebracht
om gevisiteert te worden.
Decreet
Schepenen accorderen dit bovenstaende versoeck
om fiat auditio ad statim met last aen den bode om
tselve te voltrecken.

[175] Genachtinge gehouden den 14 may 1692
Coram h[ee]r lieu[tenan]t Voogt en schepenen Croon
en Jacobs
Jo[ncke]r Bock impe[tran]t tegens panden Reyner
Paulus
als besitter derselven en gesom[meerd]de versoeckt
ingevolge
van U.E. lestgegeven decreet van videantur acta
alsnu ingevolge de retroacta in dese reële
procedure geordonneert te worden.
Decreet
Word aen den secretaris gelast om de stucken
op te soecken, quo facto verder gedisponeert
te worden naer behooren.
Wynant Habets tegens Geurt Driessen en desselve
huysvr[ouwe]
beclaeg[h]de hebbende al overlang exhibeert salvatien
en in sake geconcludeert, versoeckt, dat aen[den]
becl[aegh]de
sal worden geord[onneert] van gelycken in saken te
sluyten,
vel alius dat deselve voor gesloten sal worden gehouden et ex actis ten diffinitiven recht gedaen.
Decreet
Word aen den becl[aeghd]e gelast insgelijcken te
dienen van
salvatien, ofte andersints in sake te sluyten tegens
den naesten op poene, dat de sake sal worden
gehouden
voor besloten en ex actis ten diffinitiven recht inth

[174] Genachtinge gehouden den laetsten april 1692
Coram de h[ee]r lieu[tenan]t Voogt et omnibus scabinis
dempto Vrijdhoff
Den heer lieu[tenan]t Voogt claegt dat niettegenstaende
de
ordinarisse publicatis ontrent den halven meert
geschied, dat alle op en ingesetenen deser banck
hare graven souden hebben optewerpen, heckens
en vourens te hangen, en hare weydens te
tuynen, seght naer gedaene visitatie niet geschied
te syn waeromme versoeckt dat U Ed in corten
termyn op sekere poene en boeten daerin sal
versien worden.
Schepenen ordonneren aen allen en eenen
yderen hare erven op den voet als bij den h[ee]r
officier versocht heeft, te versien en versien te
hebben binnen den tyd van acht dagen naer insinuatie,
op poene
dat die daerna sullen in faute bevonden worden
vervallen sullen syn in de amende daertoe van
ouds staende waerinnen deselve voor nu als
dan sullen gecondemneert syn.

Genachtinge gehouden den 28 may 1692
D’erffgenamen s[ieu]r Mattys van Ophoven
aenleg[ge]re tegens panden de wed[u]we
en erffgen[ame]n Philips van der Poorten ge[daeghd]e,
versoecken de
tweede repetitie van pandbetredinge.
De gesomm[eerd]e repeteert alnoch hare ter laetster
vorige rolle geproponeerde, ende U. E. decreet van[den] 23 may 1691
waerby
partyen is geord[onneer]t te compareren met hunnen
bescheyden
[176] ende dat de reele procedure so lang soude blyven
gestaect waertoe sy gesom[meerde]e altoois is bereyd
geweest
en naer behoorl[yk] gehoudene reekeninge, conform
die

D’erffgenamen s[ieu]r Matthys van Ophoven
aenleg[ge]re tegens panden
de wed[u]we en[de] erffgen[ame]n Philips van der
Poorten ge[daeghd]e
hebben[de] sedert de gedaene pandbetredinge
gesupersedeert op belofte van voldoeninge sonder effect vere
soeckt deselve als nu p gehouden te worden voor
gerepeteert cum expensis bed[aeght] per Ruyter.
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resolutie van haer Ho; Mo: te voldoen, so sy ten
achteren
soude wesen, versoeckt daerom alnoch ante omnia vol
treck van U.Ed. decreten, ofte andersints, en dat daertegens, om de reele procedure verderen voortgang
soude worden gedecreteert, applelante nu voor als dan
ad superiorem iudicere etc.
Schepenen, voor en alleer totte tweede repetitie te
resolveren stellen nochmaels termyn totten naesten
om by partyen reekeninge gehouden te worden op
poene van rejectie.

plement van justitie, oft andersints protesterende
tegens
desen gerichte, in cas van insolventie van tegenpartye,
alle costen, schaden, en interesse te erhaelen, en sich
aen hoger hand te beklagen.
Word den den 23 juni lestleden versochden arrest
geaccordeert en den bode gelast denselven behoorl[yk] aan te
kundigen.
Aerd Wyers suppl[ian]t tegens de dorpmeesters,
gemeentenaren en geerfde
van Houthem exhibeert repycqh, contenderende als
by deselve, en versoeckt daerop duplycqh ofte
andersints etc.
…….. versoecken copie.
Habeant copiam.

Wijnant Habets clager tegens Geurt Driessens en syn
huysvr[ouwe] becl[aegh]de
mits geene voldoeninge aen Uw leste decreet,
versoeckt
alsnu het effect van denselve, en recht ex actis.
Den beclaegde in persoon vermits synen advocat belet
is gewesen die schrifture te vervaerdigen, versoeckt
uytstand totten naesten.
Schepenen accorderen den versochden termyn.

Geurd Dresens beclaegde tegens s[ieu]r Wynand
Habets clagere
alsoo des beclaegdens advocaat het motyff by dese
conjuncture van tyden niet heeft connen vervaerdigen
versoeckt uytstand totten naesten.
Word den versochden uytstand vergunt pro
omni termino et inth.
[178] Den gerichtsbode Gerard Otto de Ruiter verclaert
ter instantie
van s[ieu]r Huberti op den 23 deser arrest gedaen te
hebben op de
bestialen en andere moboliaire effecten toebehoorende
Peter
van Aubel.
[in marge: s[olvi]t 6½ Schel[lingen] aen den bode]

Den h[ee]re Drossard verstaende dat seker Gillis
Huemakers van Jabeck
onder dese jurisdictie gearrest[teer]t sonder kennisse
van
justitie, ofte partie is nyt denselven arrest geweeken
versoeckt beslotene brieven van indaeghsel en sisteringe van deselven persoon te sien overleggen sodane
clachte en conclusie, als by den h[ee]re Drossard
voors[eyt]
sal worden nedergeleyt.
Worden de versochde brieven geaccordeert en den
s[ecre]t[ari]s gelast deselve te depecheren.

Genachtinge gehouden den 25 junij 1692
Coram lieu[tenan]t Voogt
De heer Bock impetrant tegens panden Reyner Paulus,
als
besitter derselven repeteert U.E. leste decreet van
videantur acta, versoeckt als nu insgevolge derselven
en[de] syn vorige geproponeerde rechtsdispositie
bedaegt per Otto de Ruiter gerichtsbode.
Visis actis schepenen ter manisse van[de] heer
lieu[tenan]t
Voogt renoveren die 21 febr[uari] 1685 versochde en
geaccordeerde pandbetredinge met deputatie op de
schepenen
in turno om deselve behoorl[yk] te effectueren en
dagement.

Jacob Flooren veltbode verclaert gisteren arrest gedaen
te hebben
ter instantie Paulus Smitsmans, sekeren persoon
van Jabeck genaempt Gillis Huemakers.
[177] Burgem[eeste]rs, gemeentenaren ende geerfden
het der banck Houthem
communicatie gecregen hebbende van alsulcke
req[ueste]n
als gepresenteert is bij den gewesene collecteur Aerd
Wyers, belovendt tegens deselve te voldoen tusschen
dit en de naeste ad manus secretarij etc.
Satisfaciant, quo facto etc.
e
Satisfecerunt 7 junij.
Genachtinge gehouden den 11 junij 1692.
S[ieu]r Huberti hebbende menigvuldige devoiren
aengewent om een
decreet te becomen op syn propositie, ende ingediende
van den 23 jannuarij lestleden tegens Peter van
Aubel, ende anticipatibel[yk] de rechten moeten
betaelen
doch alles tot nu toe te vergeefs, versoeckt alsnu com-
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motyff contenderende als bij deselve, waermede in
sake
sluytende versoeken recht ex actis met ordonnantie
opten s[e]c[retar]is
de acten te fourneren, ende formeel behoorl[yk]
inventarisatie
derselven, quo facto, by de procureurs resped[?]
onderteekent
te worden, om dien volgens by U.E. dag etc gestelt ad
sententiandem
Extrahant[ur] verbalia et fiat justitia.
S[ieu]r Huberti onder protestatie van speciale
comparitie, synde U.E. decreten
van[den] 11 deses behoorly[k] geinsinueert aan Peter
van Aubel
en[de] geemploicteert versoekt voldoeninge int punct
van
replycqh op poene van versteeck, partije present
wesende
Den bode relateert d’insinuatie.
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De zitdagen (genachtingen) waren in principe om de 14 dagen, maar als geen zaken ter behandeling
voorlagen vonden doorgaans geen bijeenkomsten plaats. Soms was een buitengewone (extraordinaire)
zitting nodig. De in rolregister 4 opgetekende zittingsdata waren:
23 mei 1685
6 juni 1685
20 juni 1685
20 juni 1685
4 juli 1685
10 juli 1685 (extraordinaris)
5 september 1685
19 september 1685
17 october 1685
14 november 1685
28 november 1685
16 januari 1686
30 januari 1686
13 februari 1686
27 februari 1686
13 maart 1686
8 mei 1686
22 mei 1686
5 juni 1686
19 juni 1686
3 juli 1686
2 october 1686
27 november 1686
11 december 1686
7 januari 1687
22 januari 1687
5 februari 1687
23 april 1687
7 mei 1687
4 juni 1687
18 juni 1687
2 juli 1687
4 augustus 1687 (extraordinaris)
17 september 1687
1 october 1687

15 october 1687
29 october 1687
11 november 1687
26 november 1687
10 december 1687
21 januari 1688
18 februari 1688
3 maart 1688
17 maart 1688
31 maart 1688
12 mei 1688
26 mei 1688
9 juni 1688
23 juni 1688
7 juli 1688
22 september 1688
17 november 1688
1 december 1688
26 januari 1689
23 maart 1689
4 mei 1689
18 mei 1689
1 juni 1689
15 juni 1689
29 juni 1689
13 juli 1689
21 september 1689
5 october 1689
19 october 1689
2 november 1689
15 november 1689
30 november 1689
13 december 1689
25 januari 1690
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8 februari 1690
22 februari 1690
8 maart 1690
19 april 1690
3 mei 1690
18 mei 1690.
31 mei 1690.
14 juni 1690
28 juni 1690
11 october 1690
25 october 1690
6 december 1690
29 januari 1691
22 februari 1691
7 maart 1691
21 maart 1691
9 mei 1691
23 mei 1691
6 juni 1691
20 juni 1691
4 juli 1691
10 augustus1691 (extraordinaris)
26 september 1691
10 october 1691
24 october 1691
7 november 1691
23 januari 1692
5 maart 1692
19 maart 1692
14 april 1692 (extraordinaris)
30 april 1692
14 mei 1692
28 mei 1692
11 juni 1692
25 juni 1692

Rolle van de Bank Houthem 1685 – 1692 (LvO 6535)
Samenstelling Schepenbank
Blijkens het voorblad van het rolregister (nr. 4) voor de periode van 25 mei 1685 tot 5 november 1692 bestond de
schepenbank van Houthem uit volgende personen:
De Lieutenant Vooght J van Slijpe en de schepenen:
Gerard Boshouwers, Adolf Croon, Willem van der Roer, D. de Meijer, Hermannus Vrijthoff en Johannes Philippens
Als secretaris wordt J. Valkenborgh vermeld.
Op 16 juni 1689 legt Hendrik Jacobs de eed als nieuwe schepen af, terwijl Christianus Mouwen (advocaat) zulks
op 17 november 1690 doet.
Op 28 maart 1689 legde Johan Heldewier zijn eed als Lieutenant-stadhouder en Vooght van de Lande van
Valkenburg af (als vervanger van de stadhouder-voogt Baron van Gent)
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Woordenlijstje
Bij het transcriberen van rolregister4 (LvO 6535) noodzaakten sommige woorden tot een greep naar het
woordenboek. Omdat het menig ander wellicht ook zo zal vergaan wordt onderstaand woordenlijstje aan
de transcriptie toegevoegd.
a tergo
accommoderen
acquiesceren
ad primam
advigleren
affgebieden
affgebot
allegeren
altercatie
appoinctement
assumeren
astringeren
besoigneren
coelen
committimus
conniventie
contenderen
contumaceren
contumax
defereren
dilaye
donec
erreur
exhiberen
gremium
hinc inde
inept
injungeeren
institueren
interinement
juratoir
libel
matteren
menaceren
meriteren
objicieeren
oppressie
pretens
prolix
refereren
refusie
retardatie
retro acta

als reserve
in orde brengen
berusten, zich laten welgevallen
bij de eerstvolgende (gerechtszitting)
scherp waken
niet toewijzen, niet gunnen
afwijzing
verwijzen naar, zich beroepen op
onenigheid
schikking, regeling in rechte, overeenkomst
toevoegen, gebruik maken van, te hulp nemen
binden, verplichten
beraadslagen, bewerken
vergoeden van kosten, schade herstellen
gerechtelijke opdracht
begunstiging
betwisten
bij verstek veroordelen
weigerachtig, weerspannig
opdagen, verlenen
uitstel, vertraging
zolang. totdat
fout, vergissing, dwaling
indienen van bescheiden, vertonen
schoot
van beide kanten
ongeschikt, onbetamelijk
gerechtelijk bevelen
invoeren, maatregelen nemen
gerechtelijke goedkeuring, onderzoek
onder ede
dagvaarding, geschrift
afmatten, kwellen, vernederen
ontzien
verdienen
tegenwerpen, voorhouden
verzet, tegenstand
aanmatigend
langdradig, wijdlopig
verwijzen
weigering
vertraging, belemmering
bescheiden van vroegere datum
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sisteren
sisteringe
sportelen
succumbent
sumigh
supersederen
surcheantie
tacite
vexeren
vilipendentie
wittigh

verschijnen, in rechte zich stellen, tegenhouden
verschijnen, zich in rechte stellen
opgevoerde [kosten]
veroordeelde, verliezende partij
verzuimend, nalatig
bij voorbaat afstand doen van goederen
opschorting, vertraging
stilzwijgend
kwellen, plagen
verachting, verguizing
wettig
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Persoonsnamenindex
In de rolle voorkomende personen, behalve “schout” en schepenen (in functie).
Aussem, Jans (weduwe), 10.07.1685
Bekkers, Joris, 11.10.1687
Beltgens, Jean Jacques (procureur) [op meerder plaatsen vermeld], 26.11.1687, 10.12.1687, 07.07.1688,
26.05.1688, 22.09.1688, 19.10.1689, 04.05.1689, 21.09.1689,
Bock (van Boeck), Arnold (joncker), 05.03.1692, 19.03.1692, 14.05.1692, 25.06.1692,
Bon Stokx, sieur 04.07.1685, 10.07.1685,
Boon, Jan, (bediende), 29.01.1691,
Bormans, Andries (Mr. chirurgijn), 10.07.1685
Bormans, Laurens (procureur), 06.06.1685, 26.11.1687, 23.06.1688, 23.03.1689, 02.11.1689,
Caldenborgh, de Wed, 08.03.1690,
Caldenborgh, Matthijs, 29.10.1687,
Cappouns, Gerard, 13.07.1689, 28.06.1690, 11.10.1690, 25.10.1690, 06.12.1690,
Catharina N., dienstmaaght, 23.03.1689,
Claessen, Jan (den jongen), 14.04.1692,
Cleuter, Hendrik, 26.01.1689, 04.05.1689, 18.05.1689, 08.03.1690, 19.04.1690,
Coenegracht, Maria Catharina 04.07.1685,
Conjaarts, Hendryn, 18.06.1687,
Croon, Adolff, (boswachter), 29.01.1691,
Croon, collecteur 23.05.1685, 29.10.1687, 19.10.1689,
Crutser, Hubert (sieur), 30.01.1686,
Daams, Andries 04.07.1685,
Damas, Blais (bediende), 29.01.1691,
de Marchelle, Johan Baptista, 22.05.1686, 05.06.1686, 19.06.1686,
de Quade, mevrouw, 11.12.1686,
de Ruyter, Gerrit Otto (gerichtsboode), 10.07.1685, 27.02.1686, 18.06.1687, 02.07.1687, 04.08.1687, 29.10.1687,
18.02.1688, 17.03.1688, 09.06.1688, 07.07.1688, 22.09.1688,18.05.1689, 29.06.1689,14.06.1690,
21.03.1691, 09.05.1691, 11.06.1692, 25.06.1692,
Deckers, (procureur), 01.10.1687,
Dousenburgh, Jan, 30.01.1686,
Dr(i)essens, Hendrik 06.06.1685, 20.06.1685, 05.09.1685, 19.09.1685, 17.10.1685, 14.11.1685, 28.11.1685,
Dreesen, Gerardt = Driessens, Geurt 17.11.1688,
Driessens, Christina (dienstmaaght), 05.02.1687,
Driessens, erffg[ename]n Hendrik, 30.01.1686, 13.03.1686, 08.05.1686, 22.05.1686, 05.06.1686, 19.06.1686,
29.10.1687,
Driessens, Geurt, 19.09.1685, 17.10.1685, 14.11.1685, 22.05.1686, 19.06.1686, 18.06.1687, 11.11.1687,
26.11.1687, 10.12.1687, 18.02.1688, 03.03.1688, 31.03.1688, 12.05.1688, 26.05.1688, 09.06.1688,
23.06.1688, 07.07.1688, 01.12.1688, 23.03.1689, 15.06.1689, 02.11.1689, 03.05.1690,
31.05.1690,14.06.1690, 28.06.1690, 29.01.1691, 22.02.1691, 21.03.1691, 09.05.1691, 23.05.1691,
06.06.1691, 20.06.1691, 05.03.1692, 14.05.1692, 28.05.1692,11.06.1692, 25.06.1692,
Dronstorff, de heer (te Ceulen), 04.07.1691,
Duijsings, Claas (weduwe) = Catharina/Catryn Scheyen (Scheijen),
Duijsings, Claas, (weeskinderen) 21.01.1688,
Duijsings, Claas, 11.10.1687
Duijsings, Paulus, 04.07.1691,
Duysings, Claas (weduwe) 01.10.1687, 03.03.1688,
Eenmaal, Jan (weduwe), 20.06.1685, 04.07.1685, 05.09.1685, 19.09.1685, 14.11.1685, 28.11.1685, 16.01.1686,
30.01.1686, 13.02.1686, 27.02.1686, 13.03.1686, 02.10.1686, Eenmaal, Jan (weduwe), 11.12.1686,
18.06.1687, 02.07.1687,
Fabers, Willem, 28.06.1690,
Flooren, Jacob (veltbode), 28.05.1692,
Frissen, Matthijs, 18.06.1687,
gereformeerde weeshuijs binnen Maastricht 04.08.1687, 01.10.1687,
Gielen, Anna = weduwe van Matthijs Philips van der Poorten
Gielen, Anna, 13.07.1689, 28.06.1690, 09.05.1691, 23.05.1691, 30.04.1692,
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Grouwels, Paulus (weduwe) 02.07.1687,
Guert Dresens, 04.05.1689,
Habets, Wijnand, (coopman van schapen), 23.06.1688, 07.07.1688, 21.03.1691,
Habets/Habits, Wijnant, 04.08.1687, 11.11.1687, 26.11.1687, 10.12.1687, 18.02.1688, 03.03.1688, 31.03.1688,
12.05.1688, 26.05.1688, 09.06.1688, 22.09.1688, 17.11.1688, 01.12.1688, 23.03.1689, 04.05.1689,
18.05.1689, 15.06.1689, 29.06.1689, 13.07.1689, 21.09.1689, 05.10.1689,19.10.1689, 02.11.1689,
19.04.1690, 03.05.1690, 18.05.1690, 31.05.1690, 14.06.1690, 28.06.1690, 29.01.1691, 22.02.1691,
07.03.1691, 21.03.1691, 09.05.1691, 23.05.1691, 06.06.1691, 20.06.1691, 04.07.1691, 26.09.1691,
10.10.1691, 07.11.1691, 05.03.1692, 14.05.1692, 28.05.1692, 11.06.1692, 25.06.1692,
Harst, Dirk, 17.03.1688,
Heldewier, Johan (Jan) 23.03.1689, 29.01.1691,
Hermes, (advocaat), 19.03.1692,
Heunen/Huijnen, Jan (te Velt), 10.07.1685, 04.06.1687, 07.07.1688, 23.03.1689,
Heuts, Anna, 10.07.1685
Heuts, Catharina, 21.03.1691,
Hillensbergh, (pastoor van), 21.03.1691,
Hoekeles, N. 01.10.1687,
Huberti, (procureur), 01.10.1687, 15.10.1687, 29.10.1687, 26.11.1687, 21.01.1688, 23.01.1692, 11.06.1692,
25.06.1692,
Huemakers, Gillis (van Jabeck), 28.05.1692,
Jacobs, Hendrik, 15.06.1689, 21.09.1689,
Janssen, Jan (wijlen) 10.07.1685
Janssen, Willem, (borger ende bakker), 29.06.1689, 13.07.1689,, 21.09.1689, 05.10.1689, 19.10.1689,
02.11.1689, 15.11.1689, 30.11.1689, 25.01.1690, 08.02.1690, 22.02.1690, 08.03.1690, 14.06.1690,
28.06.1690,
Keijarts, Willem, 05.10.1689,
Knoops, Claas (weduwe), 04.08.1687,
Knoops, Claas, 22.05.1686, 11.10.1687
Knubben, Matthys 23.05.1685, 20.06.1685,
Last, Claas, 11.11.1687,
Lenarts, Claas, 02.07.1687,
Martens/Mertens, Gerrit (Gerard), 26.11.1687, 21.01.1688, 18.02.1688, 22.09.1688, 04.05.1689, 18.05.1689,
01.06.1689, 15.06.1689, 29.06.1689, 13.07.1689, 21.09.1689, 02.11.1689, 15.11.1689, 30.11.1689,
13.12.1689,
Massingh, Jan, 10.07.1685
Matthij, Reijner, 13.07.1689,
Meessen, Jan (wijlen), 05.02.1687,
Meessen, Willem, (weeskind van wijlen), 27.11.1686, 11.12.1686, 22.01.1687, 05.02.1687, 01.10.1687,
04.08.1687, 22.09.1688, 13.07.1689
Meijssen, Catharina Wed[uwe] wylen Aussem Jans, 10.07.1685
Michiels, Jens, 15.06.1689,
Mombrison, mevrouw, 19.09.1685, 16.01.1686, 02.10.1686, 18.06.1687,
Mombrison, ritmeester 20.06.1685, 04.07.1685, 05.09.1685, 19.09.1685, 14.11.1685, 28.11.1685, 30.01.1686,
13.02.1686, 27.02.1686, 13.03.1686, 02.10.1686, 11.12.1686, 02.07.1687,
Mouwen, Christianus (advocaat) 25.10.1690, 19.03.1692,
Nijst Duijsings 04.08.1687, 01.10.1687, 15.10.1687, 29.10.1687, 11.11.1687, 26.11.1687, 21.01.1688, 03.03.1688,
Notten, Jan, 07.07.1688, 22.09.1688,
Nouwens (advocaat)
Odekerken, Jan, 31.05.1690,
Odekirken, Gerard/Gerrit, 17.09.1687, 01.10.1687, 29.10.1687,
Onsel, Petrus (pastoor) 23.05.1685
Onsel, Willem, 22.09.1688,
op den Leest, Goosen (Broekum) 21.01.1688,
Outshoorn, 22.09.1688,
Ovink, Jon[cke]r, 13.07.1689,
Ovink,mevrouw, 05.09.1685, 02.10.1686
Parcielis, Jan (weduwe) 23.05.1685, 20.06.1685,
Paulus(sen)/Pauwelsen, Reijner, 13.07.1689, 28.06.1690, 05.03.1692, 19.03.1692, 14.05.1692, 25.06.1692,
Philippens, den veltboode Cornelis 10.08.1691,
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Philippens, Joannes, (schepen) 13.03.1686, 08.05.1686, 22.05.1686, 19.06.1686, 03.07.1686, 02.10.1686,
05.02.1687, 13.07.1689, 28.06.1690,
Philippens, Nelis schuttboode, 26.05.1688, 07.07.1688, 23.03.1689, 31.05.1690, 11.10.1690,
Philippens, Nelis, (schuttboode), 04.06.1687, 02.07.1687, 15.10.1687, 29.10.1687,
Philips van der Poorten, Matthys (erfgenamen), 29.01.1691, 23.05.1691, 04.07.1691, 30.04.1692, 28.05.1692,
Piron, Nelis, 21.03.1691,
Proost van St. Geerlagh, 04.08.1687, 01.10.1687, 22.09.1688, 17.11.1688, 13.07.1689, 29.01.1691
Puts, Anna, 15.06.1689,
Puts, Thomas, 26.05.1688, 23.03.1689,
Queysen, Lambert (boswachter), 29.01.1691,
Quintaen, heer, 27.02.1686,
Roebroek, Jan 23.05.1685, 27.11.1686, 10.10.1691, 24.10.1691,
Salden, Hubert, 26.01.1689, 04.05.1689, 18.05.1689,
Savelbergh, Claas, 19.06.1686, 04.08.1687,
Schepers, Jacob (bediende), 29.01.1691,
Schey(ij)en (Scheijns), Catharina/(Ca)tryn, 04.08.1687, 29.10.1687, 11.11.1687, 26.11.1687,
Schols, Jaspar, 15.11.1689,
Schoutetten, Aard (woonachtigh in de Heek), 29.01.1691,
Schroers, Jan, 17.09.1687, 01.10.1687, 29.10.1687,
Schroorders, Jacob, 15.11.1689,
Schuijl, J. (rentmeester), 02.07.1687, 29.01.1691,
Sleijpen, Andries, 19.04.1690, 31.05.1690, 14.06.1690, 13.07.1689, 21.09.1689, 05.10.1689,, 25.01.1690,
08.02.1690, 22.02.1690,
Sleijpen, Goosen, (halffwin), 13.07.1689, 28.06.1690,
Sleijpen, Jacob (scheper) 23.05.1685
Sleijpen, Reijner, 29.06.1689,13.07.1689, 21.09.1689, 05.10.1689, 19.10.1689, 02.11.1689, 15.11.1689,
30.11.1689, 25.01.1690, 08.02.1690, 22.02.1690, 08.03.1690, 14.06.1690, 28.06.1690,
Smeets, Dirk (weduwe), 14.11.1685,
Smitsmans, Paulus 28.05.1692,
Soons, de heer (advocaat) 04.07.1685, 10.07.1685,
Spiessen, Aart. 08.03.1690, 19.04.1690,
St. Servaas gasthuys, rent[meeste]rs van, 08.05.1686, 05.06.1686, 19.06.1686, 22.05.1686, 29.10.1687,
Stassen, Ant(h)oon, 07.07.1688,15.06.1689, 29.06.1689, 13.07.1689, 21.09.1689, 05.10.1689, 19.10.1689,
02.11.1689, 25.01.1690, 08.02.1690, 22.02.1690, 19.04.1690, 31.05.1690, 14.06.1690,
Stassen, Willem 23.05.1685, 27.02.1686,
Thoma, Jan, 29.01.1691,
van Aubel, Peter, 23.04.1687, 07.05.1687, 04.06.1687, 18.06.1687, 02.07.1687, .08.1687, 01.10.1687,
15.10.1687, 29.10.1687, 11.11.1687, 26.11.1687, 10.12.1687, 21.01.1688, 18.02.1688, 03.03.1688,
17.11.1688, 01.12.1688, 15.06.1689, 29.06.1689, 13.07.1689, 02.11.1689, 25.10.1690, 29.01.1691,
23.01.1692, 11.06.1692, 25.06.1692,
van Bueren, den notaris en procureur, 11.10.1690,
van Bueren, deurw[aerde]r, 20.06.1691,
van Can, Mees, (gewesen halfwin), 07.11.1691,
van Daelhem, Matthijs (sieur), 19.06.1686,
van der Poorten, Philips Matthjs (weduwe en erfgenamen), 29.01.1691, 23.05.1691, 04.07.1691, 30.04.1692,
28.05.1692,
van der Roer, heer, 04.08.1687,
van Haaren, Bartholomeus, 19.06.1686,
van Hukkelhoven, Angelina (juffrouw) 23.05.1685
van Kan, Jan (peertsknecht), 31.05.1690,
van Meer, juffrouw, 04.06.1687, 17.03.1688, 23.03.1689,
van Meer, kanonik, 10.07.1685
van Ophoven, Matthys, d’erffgenamen s[ieu]r, 29.01.1691, 09.05.1691, 23.05.1691, 04.07.1691, 30.04.1692,
28.05.1692,
van(den/der) Steen, Petrus Matthias 23.05.1685, 04.07.1685, 10.07.1685, 22.01.1687,
vander Hagen, Lens, 02.07.1687,
Vinken, Pieter, 02.07.1687,
Vlekken, Simon/Sijmen (mr), 11.12.1686, 02.07.1687,
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Vreen, Anna, 21.01.1688, 04.05.1689, 18.05.1689, 01.06.1689, 15.06.1689, 29.06.1689, 13.07.1689, 21.09.1689,
19.10.1689, 02.11.1689, 15.11.1689
Vreen, Nyst, 02.07.1687,
Wijers, Arnold (Aard) 16.01.1686, 30.01.1686,13.02.1686, 13.03.1686, 27.11.1686, 18.06.1687, 29.10.1687,
11.10.1690, 25.10.1690, 06.12.1690, 06.06.1691, 20.06.1691, 04.07.1691, 19.03.1692, 28.05.1692,
11.06.1692,
Wijers, Loduwijk, 13.03.1686, 08.05.1686, 22.05.1686, 19.06.1686, 03.07.1686, 02.10.1686,
Wijngarts, Anna, 26.11.1687, 18.02.1688,
Wijngarts, Lijsbeth, 04.05.1689,
Willems, Pieter (Haasdal), 11.10.1687
Wynands, Arnold, 01.12.1688,
Wyngarts, Anna, 22.09.1688, 04.05.1689, 13.07.1689,
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