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

  
 
 
Samengesteld door M.W.Suijkerbuijk  
ten behoeve van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach 
april 2011
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[001]  Genachtinge gehouden  
 den 25 jann[uari] 1724 coram  
 de heer Lieu[tenan]t Vooght en  
 schepenen Croon, Tiquet  
 et Philippens; 
Thomas Thommissen aenl[legge]re tegens Johannes  
Massing versoeckt daegement om ad  
primam te komen sien overgeven eijs  
en conclusie. 
 Fiat daegement. 
 
Den Heer Hoogdrossard deeses landts no[min]e  
officij clager tegens Joh[annes] Thommissen  
becl[aeg]de ter laester rolle geobtineert  
hebbende tertio defaut met verstecq  
van alle exceptien en permissie om  
op heeden te moogen dienen van pro-  
fijt emploijeert in plaetse van dien  
alle verbaelen en decreeten in saec-  
ke gehouden en gegeven mitsgaders  
sijn welgefondeerden eijs bij conclusie  
de clachte genoomen en signantelijk  
het decreet van verstecq met de   
taciete bekentenis daaruijt resulte-  
rende alle het selve alhier voor profijt  
[002] emploijeerende versoeckt dat inge-  
volge deselve alsnu in contumaciam  
magh worden recht geadministreert  
cum exp[en]sis. 
 Videantur acta. 
 
Den Heer Hoogdrossard deses landts no[min]e  
officij clager teegens Goosen Sleijpen  
becl[aegh]de alsoo den selven in faute   
blijft niet tegenstaende alle minne-  
lijcke interpellatien daartoe aen-  
gewent met den heer Hoogdrossard  
weegens sijne geinquireerde amende  
aff te draegen soe versoeckt duplijcq  
ad primam perempt[oir]. 
 Duplicet ad primam  
 et inth[ima]t[ie]. 

 
Den Heer Hoogdrossard deeses landts no[min]e  
officij clager tegens Jan en Claes  
Pirons becl[aegh]de hebbende nu eenigen  
tijd gesupercedeert in vertrouwe dat  
de becl[aegh]dens ingevolge hun beloffte  
hun op d‟eene off d‟andere wijse souden  
acquiteren dogh hier toe vruch-  
teloos soo versoeckt alsnu defaut  
[003] tertio met verstecq van alle excep-  
tien en permissie om ad primam  
te moogen dienen van profijt, 
 Fiat resumptie. 
 
De eerffgen[aemen] van Mattijs Caldenborg aenl[eg]gers  
tegens de wed[uw]e Anthoon Stassen en  
eerffgen[aemen] ged[aeghd]ens in voldoeninge van  

U Eed. Achtb[are] interlocutie exhibeeren  
acte van verbant en mits alsnu vol-  
daen hebben gelijk voorseijt versoecken  
parthijen advers gelast te worden ten  
principaele te antwoorden op poene  
van verstecq cum exp[en]sis. 
Ex adverso versoecken copije van de geex-  
hibeerde acte van verbant om daar te-  
gens te doen pro ut consilii. 
 Habeant copiam  
 met verderen last aen de gedaegdens  
 te antwoorden op de geexhibeer- 
 de aenspraeck ad primam op  
 poene van verstecq et inth

t
.  

 
[004] Den Heer Hoogdrossard claeger tegens Ma-  
rian Steijns becl[aeg]de versoeckt dae-  
gement om ad primam te komen sien  
overgeven clacht en conclusie.  
 Fiat daegement.  
 
 Geanachtinge gehouden  
 den 8 febr[uarij] 1724 coram de  
 heer lieu[tenan]t Vooght en  
 schepenen van Leeuwen,  
 Tiquet en Philippens. 
Thomas Thommassen aenl[egge]re tegens Johanes  
Massing ged[aegd]e hebbende den selven ter  
laester rolle doen bedaegen om op heden  
te koomen sien overgeven eijsch en  
conclusie exhibeert in plaetse van  
dien verbael scripto cum annexo ver-  
soeckende instantie hac audientia lecture  
en decreteeren, en alsoo men is vernee-  
mende dat den ged[aeg]de sijne goederen al-  
hier onder deese Bancke gelegen clan-  
destine soo in prejudicie van U Eed  
Achtb[are] als ook der selver crediteuren  
is verkoopende d‟eene voor en het ander  
naar versoeckt immiddels dat bij pu-  
blijcque affixie aen alle en een iegelijk  
[005] mag worden gelast geene der overige  
goederen buijten U Eed prealabele ken-  
nis te koopen op poene van nulliteijt  
bed[aag]t per nuntium uti retulit; 
 Wordt het verbael scripto  
 gecommuniceert aen den ged[aegd]e  
 en dien onvermindert compareant  
 partes ad primam en wordt de  
 versochte affixie geaccordeert  
 et inth

t
.  

 
Den Heer Hoogdrossard deses landts claeger  
teegens Nijst Specen becl[aeg]de hebben-  
de den selven laeten bedaegen om op  
heeden te komen sien overgeven clacht  
en conclusie exhibeert deselve en mits  
geene comparitie versoeckt defaut  
primo met herdaegsel ut moris bed[aeg]t  
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per nuntium uti retulit;  
 Respondeat ad primam  
 et inth

t
. 

 
Den Heer Hoogdrossard deses landts no[min]e off[icij]  
claeger tegens Mari Anna Steens  
becl[aeg]de hebbende deselve op heeden  
laeten bedaegen om te koomen sien  
[006] overgeven clacht en conclusie ex- 
hibeert deselve doende als daer bij daer  
tegens antwoort versoeckende bed[aeg]t per  
nuntium uti retulit;  
Respondead ad primam  
 et inth

t
. 

 
De eerffgen[aemen] Mattijs Caldenborg aenl[egg]ers 
tegens  
de eerffgen[aemen] Anthoon Stassen ged[aegd]ens  
repeteerende hun laeste gepropo-  
neerde en U Eed daerop gevolghde  
decreet en nogmaels antwoort ver-  
soeckende op poene van absoluijt ver-  
stecq bed[aeg]t per nuntium uti retulit;  
Ex adverso van gedachten sijnde om haere  
saecke soo veel doenelijk te vervolgen  
edogh om de notoire ommacht buijten  
staet zijnde om de rechten telkens in  
saecke te konnen fourneeren het  
geene in cas ter contrarie haar seer  
hardt soude vallen principalijk in  
cas voorhande soo versoecke om ree-  
denen U Eed bekent dat de costen moo-  
ge worden gestateert tot uijtdracht  
van saecken quo facto sullen ad primam  
acquijt doen . 
 Respondeant ad primam  
 op poene van absoluijt verstecq  
 en wordt de stateering der costen  
 geaccordeert et inth

t
.  

 
[007]  Genachtinge gehouden  
 den 22 febr[uary] 1724 coram de  
 Heer Lieu[tenan]t Vooght en sche- 
 penen Croon, Tiquet, Frens  
 et Philippens. 
De eerffgen[aemen] van wijlen Peeter Stassen 
ged[aegd]ens  
tegens de kinderen van wijlen Mattijs  
Caldenborg en Geertruijd Stieffs aenl[egge]re  
exhibeeren antwoordt exceptioneel  
cum annexo doende en concludeerende  
als daerbij daertegens replijcq ad pri-  
mam versoeckende cum exp[en]sis bed[aeg]t  
per nuntium uti retuli;  
Ex adverso versoecken copije. 
 Habeant copiam et re- 
 plicent ad primam et inth

t
.  

 
Den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach versoeckt  

daegement tot laste van Peeter Jongen  
ten eijnde om ad primam te koomen  
sien overgeven eijsch en conclusie. 
 Fiat daegement. 
 
Den Heer Hoogdrossard deeses landts no[min]e  
officij claeger tegens Maria Anna  
Steens becl[aaeg]de versoeckt antwoordt  
[008] ad primam peremptorie  bed[aeg]t per  
nuntium uti retulit;  
Ex adverso Mari Anna Steens haar gedaeght  
vinde ter instantie van den Heere  
Hoogdrossard deeses landts seght son-  
der eenige de minste prejudicie en  
onder expresse protestatie van te  
willen litis contesteeren versoeckt  
copije van de geexhibeerde clacht  
ofte eijsch soo als van weegens den H[ee]r  
claeger tot haeren laste zoude zijn  
overgegeven om deselve gesien ende  
geexamineert te doen als naar raede; 
 Habeat copiam et  
 respondeat ad primam pe-  
 remptorie et inth

t
.  

 
Den Heer Hoogdrossard claeger tegens Nijst  
Specen becl[aeg]de versoeckt antwoordt  
ad primam perempt[orie] bed[aeg]t per nun-  
tium uti retulit. 
 Respondeat ad primam 
  peremp[torie] et inth

t
.  

 
Den Heer Hoogdrossard claeger tegens Jan  
en Claes Pirons becl[aeg]de alsoo de  
saecke behoorlijck is geresumeert  
versoeckt alsnu defaut tertio met  
[009] verstecq van alle exceptien en permis-  
sie om te moogen dienen van profijt  
bed[aeg]t per nuntium uti retuli; 
 Habeat tertio defaut  
 met verstecq van alle exceptien  
 en permissie om te moogen  
 dienen van profijt et inth

t
.  

 
Thomas Thommassen aenl[egge]re tegens Johannes  
Massing ged[aegd]e alsoo den ged[aegd]e in  
faute blijft ingevolge U Eed ordon-  
nantie op heeden te compareeren  
ten eijnde om deeser seijts eijsch bij  
verbael scripto in plaetse van aen-  
spraeck genomen te koomen kennen  
off ontkennen alias en faute van dien  
gehouden te worden voor bekendt soo  
versoeckt den aenl[egge]re ingevolge het  
selve dat den eijsch bij hem genomen  
sal worden gehouden voor bekendt cum  
exp[en]sis bed[aeg]t per nuntium uti retulit; 
 Wordt andermael aen Joh[annes]  
 Massing gelast te compareeren ad  
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 primam in judicio ten fine om te-  
 gens het geexhibeerde verbael srip-  
 to cum annexo te doen off seggen op  
 poene dat den eijsch daerin vermelt  
 sal worden gehouden voor bekendt  
 et inth

t
.  

 
[010]  Genachtinge gehouden  
 den 7 meert 1724 coram  
 de Heer Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, Tiquet,  
 Frens et Philippens. 
Den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach aen-  
leggere teegens Peeter Jongen ged[aegd]e  
hebbende den selven laete bedaegen  
om op heeden te koomen sien over-  
geven eijsch en conclusie exhibeert  
deselve cum annexo doende als daer-  
bij daertegens contradictie ad primam  
versoeckende en mits geene compa-  
ritie versoeckt defaut primo bed[aeg]t  
per nuntium uti retulit;  
 Respondeat ad primam  
 et inth

t
. 

 
Juffr[ouw] de wed[uw]e Swelsen suppl[ian]te tegens 
Thomas  
Swelsen geins[inueer]de hebbende den sel-  
ven behoorlijk laeten sommeeren tot  
voldoeninge der openstaende intres-  
sen breeders bij req[ues]te vermelt op  
poene van reele proceduijre en  
mits den tijd van betaeling is geex-  
pireert leght needer requeste cum  
duobus annexis versoeckende ingevolge  
[011] deselve pandtbetreedinge met depu-  
tatie limitatie ut moris en mits den  
geins[inueer]de is afforain soo versoeckt dae-  
gement eens voor all;  
 Fiat pandtbetreedinge  
 tegens heeden over veerthien  
 daegen te voltrecken ten thien  
 uuren s’morgens waar toe wor-  
 den gedeputeert de Heere Sche-  
 penen Tiquet et Frens met  
 last op den boode parthijen tij-  
 dig daertoe te bedaegen eens  
 voorall et inth

t
. 

 
De eerffgen[aemen] Peeter Stassen gedaegdens tegens  
de eerffgen[aemen] Mattijs Caldenborg aenl[egge]re  
versoecken replijcq ad primam pe-  
rempt[oir] bed[aeg]t per nuntium uti retulit;  
 Replicent ad primam  
 perempt[oir] et inth

t
. 

 
[012] Den Heere Hoogdrossard claeger tegens  
Maria Anna Steens becl[aegh]de ver-  
soeckt antwoort ad primam op  

poene van verstecq bed[aeg]t per nun-  
tium uti retulit;  
 Respondeat ad primam  
 op poene van verstecq et  
 inth

t
. 

 
Den Heer Hoogdrossard no[min]e officij claeger  
tegens Nijst Specen becl[aegh]de ver-  
soeckt antwoort op poene van  
verstecq bed[aeg]t per nun-  
tium uti retulit;  
 Respondeat ad primam  
 op poene van verstecq et  
 inth

t
. 

 
Den Heer Hoogdrossard deeses landts claeger  
tegens Jan en Claes Pirons becl[aegh]de  
ter laester rollr geobtineert hebbende  
defaut tertio met verstecq van alle  
exceptien en permissie om te mooge  
dienen van profijt emploijeert in  
plaetse van dien alle verbaelen en  
decreeten in saecke gehouden en gegeve  
en signantelijk het decreet van  
[013] verstecq met de taciete bekentenisse  
daar uijt resulteerende en signantelijk  
sijnen welgefondeerden eijsch en conclu-  
sie bij clachte geexhibeert alle het  
selve alhier emploijeerende voor pro-  
fijt versoeckende dat ingevolge deselve  
alsnu in contumaciam sal worden  
recht gedaen cum exp[ens]sis bed[aeg]t per nun-  
tium uti retulit;  
 Videantur acta. 
 
Thomas Thommassen aenl[egge]re tegens Johannes  
Massing ged[aeghd]e alsoo den ged[aeghd]e in faute  
blijft ingevolge U Eed laeste gegeven  
decreet aen deeser seijts eijsch te vol-  
doen offt e contradiceeren soo versoeckt  
dat denselven alsnu sal worden ge-  
houden voor bekendt met condemna-  
tie in alle schaeden en costen gereesen  
en te rijsen bed[aegh]t per nun-  
tium uti retulit;  
 Videantur acta. 
 
[014]  Genachtinge gehouden den  
 21 meert 1724 coram de  
 Heeren Lieu[tenan]t Vooght en  
 Schepenen Croon, Tiquet  
 Frens en Philippens.  
Den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach  
aenl[egge]re teegens Peeter Jongen ged[aeghd]e  
versoeckt antwoort ad primam per[em]pt[oir]  
bed[aegh]t per nuntium uti retulit;  
Ex adverso Peeter Jongen in present alhier  
versoeckt copije van het geexhibeerde  
van den Heer Proost om etc. 
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 Habeat copiam et re-  
 pondeat ad primam perempt[oir]  
 et inth

t
. 

 
De eerffgen[aemen] Peeter Stassen ged[aegd]ens  
teegens de eerffgen[aemen] Mattijs Caldenborg  
aenl[egge]ren versoecken replijcq op poene  
van verstecq bed[aegh]t per nuntium, 
 Replicent ad primam  
 op poene van verstecq et inth

t
.  

 
[015] Den Heer Hoogdrossard no[min]e officij claeger  
teegens Marianna Steens becl[aegh]de  
mits geene voldoeninge van antwoort  
versoeckt alsnu verstecq van dien  
met permissie om etc. bed[aegh]t per nunti-  
um uti retulit;  
 Respondeat ad primam  
 op poene van absoluijt verstecq et inth

t
.  

 
Den Heer Hoogdrossard deses landts no[min]e  
officij claeger tegens Nijst Specen  
becl[aegh]de mits geene voldoeninge van  
antwoort versoeckt alsnu verstecq  
van dien met permissie om etc. bed[aegh]t  
per nuntium uti retulit;  
 Respondeat ad primam  
 op poene van absoluijt verstecq  
 et inth

t
.  

 
Juffr[ouw] de wed[uw]e Swelsen suppl[ian]te tegens  
Thomas Swelsen geins[inueer]de alsoo de  
pandtbetreedinge op heeden ten  
overstaen van de Heere Schepenen  
[016] Tiquet en Frens behoorlijk is worden  
voltrocken soo en gelijk deselve sullen  
believen te rapporteeren versoeckt alsnu  
repetitio primo. 
De Heere Schepenen rapporteeren de  
pandtbetredinge in deese gemelt be-  
hoorlijk voltrocken te hebben desen 21  
meert 1724.  
Den boode relateert parthijen be-  
hoorlijk eens voorall bedaeght te hebben; 
 Fiat repetitio primo  
 van pandtbetredinge et inth

t
.  

  
 Genachtinge gehouden  
 den 4 april 1724 coram de  
 Heere Lieu[tenan]t Vooght en  
 Schepenen Tiquet,  Frens  
 et Philippens. 
Peeter Jongen hem bevindende ter instantie  
van sijn Eerw[aarde] den Heer Proost van St.  
Gerlach bedaeght en bij eijsch en conclu-  
sie opgeroepen tot betaelinge van een  
pretens restant van vijff vaeten rogge  
ab anno 1710 pretenselijk verachterdt  
deductis deducendis nog begrootende  

87 gls 2 st[uijve]rs een oort en niet in staet  
[017] sijnde om tegens sijn voor voors[eijd]e Eerw[aarde] 
ten op-  
sighte van sijne notoire armoede proces  
te sustineeren off uijt te voeren lecht in  
recht over den neffensgaenden staet van  
verdiensten ten deele getrocken uijt het  
register off manuael van den steenmetser  
Hendr[ik] Theunisse en ten deele uijt sijne ge-  
houdene notitien in de cinceere waarheijt  
volgens mondelinge conventie met wijlen  
sijn Eerw[aarde] de Heer Proost van Cauwen-  
bergh zal[ige]r gemaeckt en merckelijk over-  
waegende des Heere Proost eijsch en  
pretensie; en waar over geseijden Jongen  
hem hier te recht inlaetende met sijne  
bescheijden en om alle noodelose costen  
te prevenieren versoeckt bij U Eed Achtb[are]  
dagh gesteldt te worden om hinc inde  
parthijen te verhooren en deese saecke  
soo doenelijk te adjusteeren of dat an-  
dersins aen dito Jongen magh worden  
toegestaen ten opsichte van sijne notoi-  
re onmacht om ad finem causae te  
moogen in oppositie coomen om etc.  
Ex adverso mits het prolix geverbaleerde  
anders niet en kan genomen worden als  
antwoort soo versoeckt daar van copije  
om ad primam post ferias daar te-  
gens te repliceeren off te doen pro ut  
consilii debatteerende interim het  
[018] versochte van statieringe der costen  
als ten eenemael inadmissibel quare  
etc. 
Bedaeght per nuntium uti retulit.  
 Habeat copiam et  
 replicet ad primam et inth

t
.  

 
De eerffgen[aemen] Peeter Stassen ged[aeghd]ens 
teegens de  
eerffgen[aemen] Matt[ijs] Caldenborg aenl[egge]re mits  
de aenl[egge]re in faute sijn blijvende te  
repliceeren soo versoecken alsnu ver-  
stecq van dien met permissie om etc.  
bed[aegh]t per nuntium uti retulit.  
 Schepenen versteeken  
 de aenl[egge]re van replijcq salve  
 purqe tussen dit en de naeste et inth

t
.  

 
De wed[uw]e Sophia Swelsen suppl[ian]te teegens  
panden Thomas Swelsen eens voorall  
ged[aeghd]e versoeckt repetitio 2

do
 van  

pandtbetreedin[ge] cum exp[en]sis bed[aegh]t per  
nuntium. 
 Fiat repetitio 2

do  

 
van pandtbetreedinge  

 
[019]   Vonnis in saecke 
  Thomas Thomassen aenl[eggere] 
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  teegens 
  Joh[annes] Massing gedaeghden  
  [in marge: quis 3/3]  
Visis actis schepenen der Bancke van  
Houtem ter manisse van den H[ee]r Lieu[tenan]t  
Vooght in contumaciam recht doende  
condemneeren den ged[aeghd]e in den eijs des  
aenl[eg]gers bij verbael scripto genomen mits-  
gaders in de costen hieromme gereesen  
ter onser taxatie en moderatie Actum  
in judicio den 7 meert 1724 coram omnib[us]  
dempto Bussolt.  
Gepronuntieert den 4 april 1724 partibus  
citatis per nuntium uti retulit.  
 
Den Heer Hoogdrossard teegens Nijst  
Spesen becl[aegh]de versoeckt alsnu dat  
den becl[aegh]de van antwoort sal sijn en  
blijven versteeken met permissie om  
etc. bed[aegh]t per nuntium uti retulit.  
 Schepenen versteeken  
 den becl[aegh]de van antwoort met  
 permissie om etc. et inth

t
.  

 
[020] Thomas Thomassen aenl[egge]re teegens 
Johan[nes]  
Massing ged[aeghd]e en succumb[ant] mits den  
eijsch deeser seijts overgegeven den  
aenl[egge]re cum exp[en]sis bij vonnis is worden  
geadjudiceert soo versoeckt mits geene  
voldoeninge als nu sommatie ten eijnde  
van dien idq[ue] ad primam op poene van  
executie bed[aegh]t per nuntium uti retulit.  
 Fiat sommatio. 
 
 Genachtinge gehouden  
 den 9 maij 1724 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght en  
 schepenen Croon, Tiquet,  
 Frens et Philippens.  
Horneck voor de eerffgen[aemen] Matt[ijs] Caldenborgh  
aenl[egge]re teegens de eerffgen[aemen] Peeter  
Stassen ged[aeghd]ens exhibeert replijcq doen-  
de en concludeerende als daerbij hier  
tegens ad primam duplijcq versoecken-  
de cum exp[en]sis. 
Ex adverso versoeckt copije bed[aegh]t per  
nuntium. 
 Habeat copiam et  
 duplicent ad primam et  
  inth

t
.  

 
[021] Thomas Thomassen aenl[egge]re en sommant  
teegens Joh[annes] Massing ged[aeghd]e en gesom-  
meerde mits geene voldoeninge aen de  
gedaene sommatie soo versoeckt execu-  
tie met last op den boode deselve te  
effectueren prout moris bed[aegh]t per  
nuntium. 

 Wordt nogmals aen  
 Joh. Massin te voldoen aen ons  
 gewijsdom tusse dit en de naeste  
 op poene dat de executie alsnu  
 voor alsdan sal sijn effect sortee- 
 ren met ordon[nan]t[ie] et  inth

t
.  

 
Juffr[ouw] Swelsen teegens Thomas Swelsen  
geinth[imeer]t versoeckt repetitio tertio van  
pandtbetreedinge met verstecq  van  
alle exceptien en permissie om te  
dienen van profijt bed[aegh]t per nuntium  
eens voorall. 
 Fiat repetitio 3

tio
 van  

 pandtbetreedinge met ver- 
 stecq van alle exceptien  
 en permissie om etc. 
 
[022] Den Heer Hoogdrossard deses landts no[min]e 
off[icij]  
claeger tegens Nijst Specen becl[aegh]de  
ter laester rolle geobtineert hebbende  
defaut 3

tio
 met verstecq van alle  

exceptien en permissie om op heeden  
te moogen dienen van profijt emplo-  
yeert in plaetse van dien alle verbae-  
len en decreeten in saecke gehouden  
en gegeven en signantelijk het de-  
creet van verstecq met de tacite be-  
kentenis daer uijt resulteerende mits-  
gaders sijn welgefondeerde van clacht  
en conclusie alle deselve alhier voor  
profijt emploijeerende soo conclu-  
deerende contendeert den Heer clae-  
ger ten fine alsnu ingevolge de-  
selve in contumaciam sal worden  
recht gedaen cum exp[en]sis bed[aegh]t per  
nuntium uti retulit. 
 Videantur acta. 
 
Den Heer Hoogdrossard no[min]e off[icij] claeger  
teegens Hermen Scheers versoeckt  
daegement om ad primam te koo-  
men sien overgeeven clacht ende  
conclusie  
 Fiat daegement.  
 
[023] Den Heer Hoogdrossard deses landts  claeger  
teegens Willem Pattra becl[aegh]de versoeckt  
daegement om ad primam te koomen  
sien overgeeven clacht enconclusie  
 Fiat daegement.  
 
Den Heer Hoogdrossard deses landts  
no[min]e off[icij] teegens Goosen Sleijpen ver-  
soeckt duplijcq ad primam op poene  
van verstecq. 
 Duplicet ad primam pe-  
 rempt[orie] et inth

t
. 
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  Genachtinge gehouden  
 den 23 maij 1724 coram de 
 Heere Lieu[tenan]t Vooght en  
 scheepenen Croon, Tiquet,  
 et Philippens 
Philippens voor juffr[ouw] Sophia Swelsen suppl[ian]te  
teegens Thomas Swelsen geins[inueer]de ter  
laester rolle geobtineert hebbende re-  
petitio tertio van pandtbetreedinge met  
verstecq van alle exceptien en permis-  
sie om te dienen van profijt exhibeert  
hetselve versoeckt alsnu vonnis immis- 
soir met limitatie en deputatie ut  
moris cum exp[en]sis bed[aegh]t per nuntium. 
 Videantur acta. 
 
[024] Den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach 
aenl[egge]re   
teegens Peeter Jongen ged[aeghd]e exhibeert  
replijcq doende als daerbij daertegens  
duplijcq versoeckende ad primam bed[aegh]t  
per nuntium uti retulit. 
Ex adverso versoeckt copije. 
 Habeat copiam et duplicet  
 ad primam et inth

t
. 

 
Den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach suppl[ian]t  
tegens Jan Mees geins[inueer]de reproduceert 
sijn laeste aan U Eed geproduceerde re-  
queste cum annexo behoorlijk aen par-  
thijen geinsinueert des relaes tot  
deselve versoeckt alsnu pandtbetree-  
dinge met limitatie en deputatie  
ut moris met authorisatie op den  
boode parthijen daertoe te bedaege.  
 Wordt de pandtbetreedinge  
 in deese versocht geaccordeert  
 met deputatie op de Heere sche-  
 penen Croon en Philippens om  
 deselve ter gelegene daege te  
 voltrecken et inth

t
. 

 
Philippens voor Thomas Thomassen aenl[egge]re  
en summant teegens Joh[annes] Massin  
gesommeerde mits geene voldoe-  
ninge aen U. Eed laest gegeven decreet  
[025] versoeckt dat de gedecreteerde exe-  
cutie van nu voor als dan sal standt  
grijpen met authorisatie op den boode  
om etc. bed[aegh]t per nuntium; 
 Fiat executio met last  
 op den boode deselve te vol-  
 trekken et inth

t
. 

 
Den Heer Hoogdrossard deses landts  
no[min]e off[icij] tegens Hermen Scheers  
becl[aegh]de hebbende den selven op heeden  
laeten bedaegen om te koomen sien  

overgeve clacht en conclusie exhi-  
beert deselve cum annexo doende als  
daerbij en mits geene comparitie ver-  
soeckt primo defaut met herdaegsel  
ut moris bed[aegh]t per nuntium uti retulit.  
 Habeat primo defaut met  
 herdaegsel ut moris  
 
Den Heer Hoogdrossard deses landts  
no[min]e off[icij] claeger teegens Willem Pattra  
becl[aegh]de hebbende den selven laeten be-  
daegen om op heeden te koomen sien  
overgeven clacht en conclusie ex-  
hibeert deselve doende als daerbij  
[026] daertegens antwoort versoeckende en  
mits geene comparitie 1

mo
 defaut  

met herdaegsel ut moris bed[aegh]t per  
Peter Rutten.  
 Habeat 1

mo
 defaut met her-  

 daegsel ut moris.  
 
De eerffgen[aemen] Peeter Stassen gedaegdens  
tegens de eerffgen[aemen] Matt[ijs] Caldenborgh  
aenl[egge]re exhibeeren duplijcq doende  
en concludeerende als daerbij waer-  
meede in saecke sluijtende soo ver-  
soecken dat alsnu recht en justitie  
geadministreert te worden cum exp[ensi]s.  
 Videantur acta. 
 
 Genachtinge gehouden  
 den 7 junij 1724 coram de  
 Heer Lieu[tenan]t Vooght en  
 schepenen Croon, van Leeu-  
 wen, Tiquet, Frens et  
 Philippens.  
Peeter Jongen sonder gedencke van te  
hebbe konnen U Eed Achtb[are] jurisdictie  
prorogeeren ja sonder gedencken van  
te hebbe willen sijn geproponeerde  
[027] off geexhibeerde van den ….. laestle-  
den voor antwoort tegens zijn Hoogw[aarde] den  
Heer Proost van St. Gerlach te appliceeren  
dan naecktelijk om soo doenelijk deese  
saeck absigne ulteriori strapita juridico  
voor U Eed Achtb[are] te adjusteeren alias  
reserveert sijn antwoort en declaratoi-  
re notoire exceptie nogmaals pro  
proxima juridica soo als sijnen raedt  
mag koomen tegedraegen op welck hac  
audientia U Eed Achtb[are] ordon[neer]t versoecken-  
de immers dat hij ja allen gevalle bij  
gearticuleerde antwoort sijn saecke  
sal moogen voor allnog defendeeren  
met rejectie van de adversaire re-  
plijcq tot daarentoe als te premataer  
ja recht sonder voorgaende antwoort  
geavanceert met eijsch van costen; 
Ex adverso sonder eenige de minste preju-  
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dicie et exceptionibus quibuscunque  
salvis debatteerende het advers genar-  
reerde seghe dat den procur[eur] het re-  
glement niet wel moet geleesen hebbe  
dewijl aldaar wel expresselijk geex-  
primeert staet ja alle gevallen van  
oppositie der selver oppositie op d‟-  
eene en d‟andere maniere geschiet  
moet worden aengenomen voor ant-  
woort des te meer in cas voor handen  
daar deeses seijts alreede is gerepli-  
ceert en duplijcq ad 1

am
 versocht  

[028] wes halve soo concludeert men  
ter fine deselve affslaende het ad-  
vers versoeck, salle gelieven te  
lasten dat parthije advers sal   
dupliceeren quo facto etc.  
Ex adverso insisteert bij sijn voor-  
gaende geproponeerde als meede  
bij het geproponeerde van den 4  
april en dat in cas van noode aen  
hem Peeter Jongen mag worden  
gepermitteert articulatim te  
antwoorden in cas ter contrarie  
protesteert van rechs weijgerin  
Ex adverso persisteert tot duplijcq  
ad primam perempt[orie]. 
Bedaeght per nuntium uti retulit.  
 Duplicet ad primam  
 perempt[orie] et inth

t
. 

 
Den Heere Hoogdrossard deeses landts  
no[min]e off[icij] claeger tegens Willem  
Pattra becl[aegh]de versoeckt mits  
geene comparitie defaut 2

do
  

met herdaegsel ut moris.  
 Habeat 2

do
 defaut  

 met herdaegsel ut moris.  
 
[029] Den Heer Hoogdrossard no[min]e off[icij] claeger  
teegens Goosen Sleijpen becl[aegh]de ver-  
soeckt duplijcq op poene van versteq  
Bedaeght per nuntium. 
 Duplicet ad primam op  
 poene van verstecq et inth

t
. 

 
Thomas Thomassen aenl[egge]re en trium-  
phant tegens Jo[annes] Massin ged[aeghd]e  
en succumbent mits den ged[aeghd]e al-  
hier in mobilibus niet en is executa-  
bel soo versoeckt alsnu executie  
in immobilibus ten dien eijnde  
proclamatoriales versoeckende op  
alsulcke perceele van erven als men  
den Heer Secretaris met designatie  
van reijgen[oeten] inwendig vier daegen  
sal overgeven.  
Den boode relateert Jo[annes] Massin  
in mobilibus niet te sijn execu-  

tabel.  
 Mits den geins[inueer]de niet is  
 executabel in mobilibus soo  
 worden de eerste brieven als-  
 nu geaccordeert. 
 
Marian Steijns exhibeert req[ues]te versoec-  
kende stante hac audientia lecture  
en decreet. 
 Fiat lecture. 
 
[030] Juffr[ouw] Sophia Swelsen suppl[ian]te tegens Tho-  
mas Swelsen geins[inueer]de mits de im – 
missie op heeden is geaccordeert  
versoeckt alsnu dag tot het voltreck  
der selver bed[aegh]t per nuntium eens voorall. 
 Wordt dagh gesteldt heeden  
 over 14 daegen met last op  
 den boode parthijen tijdig  
 te bedaegen. 
 
  Vonnis in saecke 
  Den Heer Hoogdrossard deeses landts  
  no[min]e off[icij] claeger  
  teegens  
  Peeter Tewissen beclaeghden 
[in marge: quisq 6/6]  
Visis actis schepenen der banc-  
ke Houtem ter manisse van den  
Heere Lieu[tenan]t Vooght in saecke  
ten definitiven recht doende  
condemneeren den becl[aegh]de in  
eene boete van thien goudt  
guldens mitsgaders in de costen  
[031] hier omme gedaen ter onser taxaten  
en moderatie aldus beraempt in ju-  
dicio den 8 febr[uary] 1724 coram omnibus  
scab[inis] dempto Frens. 
Gepronuntieert den 7 junij 1724 par-  
tibus citatis per nuntium uti retulit. 
 
  Vonnis in saecke 
  Den Heer Hoogdrossard deeses landts  
  no[min]e officij claeger  
  teegens  
  Johannes Thomassen beclaeghden 
[in marge: quisq 6/6]  
Visis actis schepenen der bancke  
Houtem ter manisse van den H[ee]r Lieu[tenan]t  
Vooght in contumaciam recht doende  
condemneere den becl[aegh]de in eene amen-  
de van thien goudt guldens ten behoe-  
ve van den heer claeger mitsgaders in  
de costen tot onse taxatie en mode-  
ratie actum in judicio den 7 junij 1724  
coram omnibus scab[inis] dempto Bussolt. 
Gepronuntieert den selven dito  
partibus citatis per nuntium  
uti retulit. 
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[032]   Vonnis in saecke 
  Den Heer Hoogdrossard deeses landts  
  no[min]e officij claeger  
  teegens  
  Nijst Specen becl[aegh]de 
[in marge: quisq 6/6]  
Visis actis schepenen der banc-  
ke Houtem ter manisse van den  
Heere Lieu[tenan]t Vooght in contuma-  
ciam recht doende condemnee- 
ren den becl[aegh]de in eene amende  
van vijff goudt guldens ten be-  
hoeve van den Heer Claeger  
mitsgaders in de costen ter onser  
taxatie en moderatie actum  
in judicio den 7 junij 1724 coram  
omnibus scab[inis] dempto Bussolt. 
Gepronuntieert den selven dito  
partibus per nuntium cita-  
tis uti retulit. 
 
[033] Genachtinge gehouden  
 den 20 junij 1724 coram  
 de Heere Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, Tiquet  
 Frens et Philippens.  
Juffrouw Sophia Swelsen teegens Tho-  
mas Swelsen geins[inueer]de alsoo de immis-  
sie op heeden door den Heer schepen  
Croon in naeme d‟Heer van Leeuwen  
en Tiquet is voltrocken soo en gelijk  
deselve sullen rapporteeren versoeckt  
alsnu brieven proclamatoriael met  
ordonn[antie] op den Heer secr[etari]s deselve in  
forma te depescheeren.  
De Heere schepenen Croon in naeme  
de Heer van Leeuwen en Tiquet rap-  
porteeren de immissie op den 20 junij  
behoorlijk voltrocken te hebben.  
 Fiant littre met depesch  
 ut moris. 
 
Thomas Thomassen aenl[egge]re teegens Johan  
Massin ged[aeghd]e alsoo de eerste brieven  
proclamatoriael behoorlijk sijn ge-  
accordeert en geaffigeert prout nun- 
tius referet soo versoeckt dat  
[034] den eersten sitdag alsnu mag worde  
gehouden voor gecelebreert met  
depeschs ut moris. 
Den boode relateert de eerste brie-  
ven behoorlijk geaffigeert te hebben. 
 Wordt den eersten sitdagh  
 gehouden voor gecelebreert en  
 de tweede brieven geaccordeert  
 met depechs ut moris.  
 
Den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach  

aenl[egge]re teegens Peeter Jongen ged[aeghd]e  
versoeckt duplijcq op poene van  
verstecq bed[aegh]t per nuntium.  
 Duplicet ad primam op  
 poene van verstecq et inth

t.  

 
Den Heer Hoogdrossard claeger teegens  
Willem Pattra becl[aegh]de alsoo den  
selven in faute blijft te antwoor-  
den soo versoeckt alsnu defaut  
tertio met verstecq van alle ex-  
ceptien en permissie om etc.  
Bedaeght per nuntium uti retulit. 
 Habeat den H[ee]r claeger tertio  
 defaut met verstecq van alle  
 exceptien om permissie om  
 te mooge dienen van profijt.  
 
[035]  Den Heer Hoogdrossard no[min]e off[icij] 
triump[hant]  
teegens Peeter Tewissen succumb[ent] leght  
needer vonnis waerbij consteert dat  
den becl[aegh]de is worde gecondemneert  
in eene amende van thien goudt guldens  
cum exp[en]sis en alsoo den becl[aegh]de in  
faute blijft daeraen te voldoen soo ver- 
soeckt den Heer claeger dat denselven  
tot voldoeninge van dien magh worden  
gesommeert. 
 Fiat sommatio. 
 
Den Heer Drossard no[min]e off[icij] triump[hant] tegens  
Nijst Specen succumb[ent] alsoo den becl[aegh]de  
bij vonnis definitijff is gecondemneert  
in eene amende van vijff goudt gul-  
dens soo versoeckt de Heer claeger  
dat den selve alsnu tot voldoeninge  
van dien mag worden gesommeert. 
 Fiat sommatio. 
 
Den Heer Drossard claeger en triump[hant] tegens  
Joh[annes] Thomassen becl[aegh]de en succumb[ant]  
alsoo den becl[aegh]de bij vonnis definitijff  
is gecondemneert in eene amende  
van thien goudt gulden cum exp[en]sis  
en alsoo den selve in gebreke blijft  
daeraen te voldoen soo versoeckt  
den Heer triump[hant] dat den suucumb[ant]  
tot voldoeninge van dien magh  
worden gesommeert. 
 Fiat sommatio.  
 
[036]   Vonnis in saecke 
  de wed[uw]e Sophia Swelsen cum suo 
suppl[ian]te 
  teegens 
  Thomas Swelsen geinsinueerden 
[in marge: quiq 6/6]  
Visis actis schepenen der Bancke  
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Houtem ter manisse van den Heer  
Lieu[tenan]t Vooght in contumaciam  
recht doende condemneeren den  
genins[inueer]de in den eijsch des aenl[egge]re  
cum exp[en]sis ter onser taxatie en  
moderatie daertoe accordeerende  
de versochte immissie met depu-  
tatie op de Heere schepenen van  
Leeuwen en Tiquet om deselve ter  
gelegener daege te voltrecken Ac- 
tum in judicio den 7 junij 1724  
coram omnibus scab[inis] dempto Bussolt.  
Gepronuntieert den 20 junij 1724  
partibus citatis per nuntium  
uit retulit.  
 
[037]   In saecke  
  de eerffgen[aemen] Machiel en Maria 
  Sleijpen affgebieders  
  teegens  
  Jan Piron affgeboodenen off Daniel Dirx  
  voor den affgebod[enen] intervenierende.  
  [in marge: quiq 3/3] 
Visis actis schepenen der Bancke  
Houtem ter manisse van den Heere  
Lieu[tenan]t Vooght reguleeren parthijen  
over haere contrarie feijten ten 
thoon de eersten ten definitiven  
stateerende actum in judicio  
extraord[inarie] den 15 april 1723 coram  
omnibus scab[inis] dempto Frens. 
Gepronuntieert den 20 junij 1724  
partibus per nuntium citatis uti  
retulit.  
 
[038]  Genachtinge gehouden  
 den 4 julij 1724 coram de  
 Heere Lieu[tenan]t Vooght en  
 schepenen Croon, van  
 Leeuwen, Tiquet, Frens  
 et Philippens 
Den not[ari]s Philippens voor Sophia Swel-  
sen suppl[ian]te teegens Thomas Swelsen  
geins[inueer]de alsoo de eerste brieven be-  
hoorlijk sijn worden geaccordeert en  
geaffigeert pro ut nuntius referet  
soo versoeckt dat den eersten sitdag  
alsnu mag worden gehouden voor  
gecelebreert en de tweede brieven  
geaccordeert. 
Den boode relateert de eerste brie-  
ven behoorlijk geaffigeert te hebben.  
 Wordt den eersten sitdag  
 gehouden voor gecelebreert en  
 de tweede brieven geaccor-  
 deert met depesch ut moris. 
 
Philippens voor Thomas Thomassen  
aenl[egge]re teegens Johannes Massin  

ged[aeghd]e alsoo de tweede brieven behoor-  
lijk sijn geaccordeert en gedepescheert  
prout nuntius referet soo ver-  
soeckt dat den tweeden sitdag  
alsnu mag worden gehouden  
voor gecelebreert en de derde  
[039] brieven ten eijnde van absoluijt ver-  
coop geaccordeert met depesch ut  
moris 
Den boode relateert de tweede  
brieven behoorlijk geaffigeert te hebbe  
 Wordt den tweeden sitdagh  
 gehouden voor gecelebreert en  
 de derde brieven geaccordeert  
 met depesch ut moris. 
 
Peeter Jongen ged[aeghd]e teegens de Heere Proost  
van St. Gerlach aenl[egge]re exhibeert  
verbael scripto met incidenteele per-  
sisteerin cum 8

to
 annexis loco duplice  

mits welcke in saecke sluijtende  
versoeckt alsnu recht met limitatie  
tot het fourneeren der stucken en  
teekenen van inventaris.  
Ex adverso versoeckt insgelijke affdoe-  
nin en de plano recht ex actis gead-  
ministreert te worden met limitatie  
ut ante overall protesteerende van  
costen. 
 Videantur acta.  
 
Den Heer Hoogdrossard deeses landts no[mim]e  
off[icij] claeger teegens Willem Pattra  
becl[aegh]de ter laester rolle geobti- 
neert hebbende tertio defaut met  
verstecq van alle exceptien en permis-  
sie om op heeden te moogen dienen  
[040] van profijt emploijeert in plaetse  
van dien alle verbaelen en decreeten  
in saecke gehouden en gegeven en sig-  
nantelijk het decreet van verstecq  
met het profijt daaruijt tacietelijck  
resulteerende mitsgaders deeser seijts  
welgefondeerde schriftture van  
clacht versoeckende ingevolge de-  
selve alsnu in contumaciam recht  
cum exp[en]sis. 
 Videantur acta.  
 
Den Heer Drossard triump[hant] teegens Pee-  
ter Tewissen succumb[ent] mits geene  
paritie aen de gedaene sommatie  
soo versoeckt alsnu renovatie  
van dien op poene van executie  
 Fiat renovatie van  
 sommatie. 
 
Den Heer Hoogdrossard triump[hant] teegens  
Nijst Specen succumb[ent] mits geene  
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voldoenin aende gedaene somma-  
tie soo versoeckt alsnu renova-  
tie van dien op poene van executie. 
 Fiat renovatie van  
 sommatie op poene van  
 executie. 
 
[041] Maria Offermans hebbende pretensie in cas  
matrimoniael tot laste van Matthijs  
Aarts soo versoeckt aucthorisatie op  
Uw Eed gerechsboode ten eijnde om  
gemelte Mattijs Aarts te bedaegen  
om ad primam post ferias alhier te  
sien exhibeeren eijsch en conclusie  
soo als haeren raedt gedraegen sal  
alles met gewin van costen. 
 Fiat daegement  
 
Op heeden den 5 julij 1724 relateert  
den gerichsboode Peeter Rutten  
arrest gedaen te hebben op de vruch-  
ten van Johannes Janssen ter instan-  
tie van den collecteur van Houtem  
met interdictie ut moris. 
 
 Genachtinge gehouden  
 den 18 julij 1724 coram de  
 H[ee]re Vooght en schepenen  
 Croon, Bussolt, van Leeuwen,  
 Tiquet, Frens en Philippens. 
Juffr[ouw] Sophia Swelsen suppl[ian]te cum suo teegens  
Thomas Swelsen geins[inueer]de alsoo de  
tweede brieven behoorlijk zijn worden  
geaffigeert prout nuntius referet  
[042] versoeckt dat den tweeden sitdag  
mag worden gehouden voor gecele-  
breert en de derde brieven geaccor-  
deert.  
Den boode relateert de tweede  
brieve geaffigeert te hebben.  
 Wordt den tweeden sitdag  
 gehouden voor gecelebreert  
 en de derde brieven geaccor-  
 deert et inth

t.  

 
Den Heer Hoogdrossard claeger en  
triump[hant] teegens Joh[annes] Thomassen  
succumb[ant] mits geene paritie aende  
gedaene sommatie versoeckt alsnu  
executie met last op U Eed boode  
om etc. 
 Fiat executio met  
 last op den boode deselve  
 te voltrecken et inth

t.  

 
Maria Offermans aenl[egge]rse teegens Mattijs  
Aarts ged[aeghd]e hebbende ter laester  
rolle versocht daegement om op  
heeden te coomen sien overgeeven  

eijsch en conclusie exhibeert alsnu  
den selven waarteegens antwoort  
ad primam versoeckende en dien  
[043] onvermindert versoeckt arrest op ee-  
nige schaepen en koeij staende bij de  
wed[uw]e Robroeck mitsgaders op eenen  
halven morgen landts hem Mattijs  
Aarts voors[eyd]s toebehoorende met last  
op U Eed gerechsboode om sulx te  
exploiteeren. 
Den boode relateert het daegement. 
 Respondeat ad primam  
 en wordt het arrest in deese  
 versocht geaccordeert et inth

t.  

 
De eerffgen[aemen] Peeter Stassen ged[aeghd]e teegens  
de eerffgen[aemen] Willem Caldenborg aenl[egge]rs  
versoecken dat de aenl[egg]ers ingevolge  
U Eed interlocutie sullen hebben te  
doceeren dat gemelte halff boender  
landts unde questio behoorlijk soude  
gegicht sijn als meede te triplicee-  
ren ad primam perempt[oir] cum exp[en]sis. 
Bedaeght per nuntium. 
 Wordt aende eerffgenaeme  
 Caldenborg gelast hun te regu-  
 leeren naar onse gegevene inter-  
 locutie et triplicent ad 1

am
 et inth

t.  

 
[044]  Extraord[inaire] gehouden den 
 1 Aug[us]t[us] 1724 coram de  
 H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght en 
 schepenen Croon, Van  
 Leeuwen, Tiquet en Phi-  
 lippens.  
Sophia Swelsen proclamante teegens  
Thomas Swelsen in bonis geprocla-  
meerde alsoo de derde en laeste  
brieven behoorlijk sijn worden ge-  
accordeert en geaffigeert versoeckt  
alsnu dat den derden sitdag magh  
worden gehouden voor gecelebreert  
en dat alle non inbrengers moo-  
gen worden gesecludeert.  
Den boode relateeert de derde  
brieven behoorlijk te hebben geaffi-  
geert. 
 Wordt den derden sitdagh  
 gehouden voor gecelebreert  
 en het aensteecken der keertse  
 geaccordeert met impositie  
 aen alle non inbrengers  
 een eeuwig geswijgh et inth

t.  

 
Juffr[ouw] Sophia Swelsen met haeren  
broeder Mattijs Swelsen bren-  
gen in prout dabant scripto  
[045] Jan Frins brenght in sijne toustinge  
van twaelff jaar op conditie als daerbij  
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versoeckende ingevolge den selven  
gementeneert te worden. 
Eadem Juffr[ouw] Swelsen brenght in pro  
ut dabit scripto  
Jan Caldenborgh brenght in prout  
dabit scripto  
Niclaes Ritschi brenght in prout  
dabit scripto  
En alsoo wordt de keertse aenge-  
stooken op de naarvolgende conditien  
dat den eventuelen incooper gehouden  
sal sijn de cooppenn[ingen] inwendig ses  
weeken naar het verblijff reelijck  
over te brengen in Rechs handen  
op poene dat de keertse de novo tot  
sijnen laste sal worden ontstooken; 
dat voorts alle reele eerfflasten  
op gemelte panden sullen blijven ge-  
affecteert mits aende cooppenn[ingen] va-  
lideerende, en dat den eventuelen  
incooper in cas hij de vruchten op  
[046] voorss[chreven] erven staende soude wille  
profiteeren gehouden sal sijn de  
schattinge voor den jaere 1724 te  
betaele.  
Ende wordt eerstelijk ingesteldt  
eene weijde geleegen tot Houtem  
groot vier groote roede belast met  
een halff vat en een molster rogge  
aende kercke van Merssen en een  
oort cins reijgen[oeten] ter eenre de wed[uw]e  
Lambert Frins ter andere sijde de  
wed[uw]e Accour ad 32 guld[ens] en verble-  
ven aende proclamante voor veer-  
tigh guldens de groote roede.  
Item eene weijde geleegen tot  
Houtem groot vier groot roeden  
reijgen[oeten] ter eenre de wed[uw]e Hendrick  
Pricken ter andere sijde Geurt Dresens  
ingesteldt door de proclamante  
voor 32 guld[ens] en verbleven aen de-  
selve voor vier en veertig guldens  
de groote roede.  
Item vijff groote roede landts ge- 
lege op de Luijter Lande reijgen[oeten] ter  
eenre Matt[ijs] Habets ter andere sijde  
de eerffgen[aemen] Wijnandts ingesteldt door  
de proclamante ad 23 guld[ens] en ver-  
bleven aen deselve voor een en der-  
tig guld[ens] de groote roede.  
[047] Item vijff groote en ses cleen roeden  
en thien voet ackerlandts geleegen  
aende Minderbeeck besaeijt met kooren  
reijgen[oeten] ter eenre de Minderbeeck ter  
andere sijde Geurt Specen ingesteldt  
door de proclamante ad 23 guldens  
en verbleven aen deselve voor acht en  
twintig guldens de groote roede.  
  

 Genachtinge gehouden  
 den 19 septemb[er] 1726 [1724] coram  
 de Heere Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, Bus- 
 solt, van Leeuwen, Tiquet,  
 Frens et Philippens.  
Den Heer Hoogdrossard deses landts  
no[min]e off[icij] claeger teegens Willem  
Pattra becl[aegh]de en gecontumaceer-  
de leght needer eijgenhandige de-  
claratie van Matt[ijs] Nelissen compag-  
non geweest sijnde van gemelten  
Pattra versoeckt deselve ad acta  
gevoecht te worden en alsnu ab-  
solute dispositie cum exp[en]sis. 
 Fiat voeginghe et  
 videantur acta  
 
[048] Sophia Swelsen cum suo proclamante  
en incooperse der panden toebehoort  
hebbende Thomas Swelsen in bonis  
geproclameerde versoeckt dat aen  
alle inbrengers mag worden gelast  
hun inbrengen te verificeeren ad  
primam op poene van seclusie.  
 Wordt aen alle inbrengers  
 gelast hun inbrengen te ve- 
 rificeeren tussen dit en de  
 naeste op poene van seclusie  
 et inth

t.  

 
Eaden exhibeert libel van costen daar  
teegens diminutie versoeckende  
alias taxaet.  
 Diminuat ad primam  
 alias taxaet et inth

t.  

 
De eerffgen[aemen] Peeter Stassen ged[aeghd]ens 
teegens  
de eerffgen[aemen] Matt[ijs] Caldenborgh aenl[egge]re  
versoecke nogmaels dat de aenl[eg]gers  
sullen hebben te doceere off het halff  
boender landts is gerealiseert of  
niet en voorts te tripliceeren  
bed[aegh]t per nuntium uti retulit. 
 Triplicent ad primam  
 als meede te doceeren off  
 gem[e]lte

  
halff boender landts  

 is gerealiseert off niet et inth
t.  

 
[049] Den Heer Hoogdrossard teegens Adolff Tho-  
massen geexamineert hebbende alsulc-  
ke req[ues]te als op den 7 junij 1724 aen U Eed  
is worden gepresenteert over de crimi-  
naliteijt vel non crimen seght dat  
de questie daar voer aen U Eed is wor- 
den gesteldt om haar ingevolge daar-  
over te verklaeren en by gevalle U Eed  
oordeelen de saecke niet t‟weesen cri-  
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mineel soo vercklaert de Heer  
Drossard sonder prejudicie daarin  
te consenteeren. 
 Videantur acta. 
 
Maria Offermans teegens Maathijs Aerts  
versoeck acquijt van antwoort ad  
primam perempt[orie] cum exp[en]sis. 
 Respondeat ad primam  
 perempt[oir] et inth

t.  

 
Den Heer Proost aenl[egge]re teegens Peeter  
Jongen ged[aeghd]e hebbende op heeden in-  
gevolge U Eed interlocutie gecompa-  
reert en vermits parthije op deese seijts  
eijsch niets heeft weeten te seggen soo  
versoeckt sijn Eerw[aarde] alsnu absolute  
dispositie bed[aegh]t per nuntium. 
 Voor en alleer verders te  
 disponeeren lasten parthijen  
 in personis te compareren en  
 den Heer Proost meede bren- 
 gende sijne registers quo fac-  
 to etc.  
 
[050]   In saecken  
  Den Eerw[aarde] Heer Proost 
  van St. Gerlach aenl[egge]re  
  teegens 
  Peeter Jongen ged[aegd]e 
[in marge: quisq 6/6] 
Visis actis schepenen der Banc-  
ke van Houthem ter manisse  
van den Heere Lieu[tenan]t Vooght  
voor en alleer ten principaelen  
recht te doen lasten parthijen  
voor ons te compareeren ad  
primam post ferias quo facto  
etc de costen ten definitiven  
stateerende actum in judicio  
Extarord[inaire] den 1 aug[ustus] 1724 coram  
omnibus scabinis demptis  
Bussolt et Frens 
Gepronuntieert den 22 aug[ustus  
1724 partibus per nuntium  
citatis uti retulit. 
 
[051]  Genachtinge gehoude  
  den 3 octob[er] 1724 coram  
  de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght en  
  schepenen Croon, Van Leeu- 
  wen, Tiquet, Philippens  
  et Frens  
Juffr[ouw] Sophia Swelsen tot verificatie van  
haar inbrengen op de goederen van  
Thomas Swelsen brenght in weegens  
verschoote penn[ingen] volgens memorie  
en copije van haere register hier  
neffens gaende de somme van vijff en  

twintig guld[ens] eenen st[uijver] een oort ver-  
soeckende bij het maecke der liqui-  
datie hier op reflexie genomen te  
worden gelijck deselve ook inbrengt  
weegens geleverde copere plaeten  
volgens desselffs hantschrift waar-  
aff alhier copije de somme van nee-  
gen guld[ens] seeven st[uijve]rs 
 
Jan Frins huurder van eenige weijden  
en landrijen toebehoort hebbende  
Thomas Swelsen brenght in sij-  
nen toust versoeckende ingevol-  
ge den selven gementeneert te  
worden. 
 
[052] Sophia Swelsen met haeren broeder Matt[ijs]  
Swelsen achtervolgens haar ge-  
daene reclaem op de goederen en hier  
vooren gespecificeert leght needer  
copije autentijcq uijt eene obligatie  
sub nº 1

mo
 de dato 11 aug[ustus] 1717  

gepasseert, en behoorlijk gerealiseert  
op den 8 9ber des voorss[chreven] jaars waar  
bij blijckt dat Thomas Swelsen aen  
de proclamante en Gerard Her-  
toogen desselfs man heeft opgeno-  
men eene somme capitaal van duij-  
sent guldens ad 4 per cent in minder-  
nisse van welcke somme capitaal  
gemelte Thomas Swelsen den 11 octob[er]  
1723 heeft affgelecht eene somme  
van neegen hondert gulden en drie  
en dertig st[uijve]rs drie oort de re- 
laes tot de acte van transport  
hier annex sub nº 2

do
 dus dat den  

selven alhier is te cort gebleven  
aent capitael en drie jaar intrest  
tot 1723 incluijs de somme van  
hondert ses en tachentig guldens  
ses st[uijve]rs versoeckende dat deselve  
haar bij het maecken der liqui-  
datie moogen worden geadjudi-  
ceert cum exp[en]sis.  
 
Sophia Swelsen met haeren broeder Matt[ijs]  
Swelsen tot verificatie van hun  
inbrengen op de goederen van  
[053] Thomas Swelsen brengen in alsulcke  
twee hondert ses en sestigh guldens  
derthien st[uijve]rs een oort als aen hun  
voor twee derde parten uijt eene  
meerdere somme van hondert Patt[acons]  
die gemelten haeren broeder Thomas  
Swelsen met consent van wijlen hae-  
re respectieve moeder Maria Ruij-  
ters staende tot laste van juffr[ouw]   
Meusen uijt derselver hande in di-  
verse reijsen heeft opgelicht vol-  
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gens eijgenhandige quitancie al-  
hier annex sub nº 1

mo 
2

do 
et 3

tio
  

versoeckende bij het maecken der  
liquidatie hierop reflexie geno-  
men te worden.  
Jan Caldenborgh exhibeert tot verifi-  
catie van sijn inbrengen van ver-  
achterde schat als andersins de som-  
me van twee guld[ens] elff st[uijve]rs. 
Sophia Swelsen met haeren broeder Matt[ijs] Swelsen 
bren-  
gen in de obligatie voor deese wet gerealiseert den  
24 jann[uary] 1724 mitsgaders den vervalle intrest tot  
den jaere 1724 incluijs versoeckende int maecken  
der liquidatie daarop reflexie. 
Juffr[ouw] Sophia Swelsen geexhibeert heb-  
bende libel van costen en vermits diminutie versoeckt  
alsnu taxaet bed[aegh]t per nuntium. 
 Fiat taxaet. 
 
[054] Sophia Swelsen versoeckt dat alsnu  
aen alle non verificanten mag  
worde geimponeert een eeuwige  
seclusie en dat alsnu mag worde  
getreden tot het maecken des li-  
quidatie bed[aegh]t per nuntium. 
 Worden alle non verifican-  
 ten gesecludeert et dien on-  
 vermindert fiat liquidatio. 
 
De eerffgen[aemen] Peter Stassen ged[aeghd]ens tegens  
de eerffgen[aemen] Caldenborgh versoec-  
ken trijplyq ad primam op poene  
van verstecq bed[aegh]t per nuntium  
 Triplicent ad primam  
 op poene van verstecq  
 et inth

t
. 

 
Den Heer F.V. Van Meer aenl[egge]re tee-  
gens Joseph Pattra gedaeghden  
vermits den langen stilstandt  
van saecken versoeckt resumptie  
om in statu quo te koomen sien  
voorts vaeren prout de retro  
actis. 
 Fiat resumptio. 
 
[055] Den Heer Hoogdrossard claeger en thri- 
umphant tegens Joh[annes] Thomassen  
becl[aegh]de en succumb[ant] mits den boode  
relateert den becl[aegh]de in mobilibus  
alhier niet te sijn executabel soo  
versoeckt riquisitoriales ad om-  
nes et quoscunque indices en signa- 
les tot den Eed gerechte van Valc-  
kenborgh versoeckende dat UW Eed  
gegevene sententie prout jacet  
aldaar mag worden gesteldt ter be-  
hoorelijke executie cum exp[en]sis 

 Fiat ut petitur 
 
  Libel van costen 
  in saecken Sophia Swelsen suppl[ian]te 
  teegens  
  Thom[a]s Swelsen in bonis 
geproclameerde 
Gesien deesen libelle mitsgaders  
het decreet van diminutie en  
taxaet schepenen der Bancke  
Houtem taxeeren modereeren  
het selve hoe wel hooger was  
[056] monteerende ter somme van  
hondert twee en veertig guldens  
sesthien st[uijve]rs rechten van taxaet  
copije en boode daerinne begre-  
pen aldus getaxeert en gemode-  
reert den 3 octob[er] 1724 coram om-  
nibus scabinis dempto Bissolt  
gepronuntieert den 10 octob[er] 1724  
partibus citatis per nuntium  
uti retulit. 
 
 Genachtinge gehouden  
 den 17 octob[er] 1724 coram  
 de Heere Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon  
 Van Leeuwen, Tiquet, 
 Frens, Philippens  
De eerffgen[aemen] Peeter Stassen ged[aeghd]ens 
teegens  
de eerffgen[aemen] Matt[ijs] Caldenborgh  
aenl[egge]ren versoecken trijplijcq ad  
primam op poene van verstecq  
cum exp[en]sis bed[aegh]t per nuntium 
 Triplicent ad primam  
 op poene van absoluijt  
 verstecq et inth

t
.. 

 
Den Heer van Meer aenl[egge]re teegens   
Joseph Pattra ged[aeghd]e hebbende  
ter laester rolle de saecke  
[057] behoorlijk doen resumeeren versoeckt  
vervolgens antwoort off contradictie  
ad 1

am
 perempt[orie] cum exp[en]sis bed[aegh]t  

per nuntium uti retuli. 
 Respondeat ad primam  
 perempt[oir] et inth

t
.. 

 
Den  Heer Hoogdrossard deeses landts no[min]e  
off[icij] claeger teegens Christiaen Ac-  
kermans gear[resteer]de en becl[aegh]de ex-  
hibeert clacht en conclusie cum an- 
nexis daerteegens antwoort ad 1

am
   

versoeckende cum exp[ens]is bed[aegh]t per  
nuntium uti retulit.  
 Respondeat ad primam  
 et inth

t
. 
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Horneck voor Maria Offermans aen-  
leggerse teegens Matthijs Aarts  
gedaeghden versoeckt nogmaals  
aequijt van antwoort op poene  
van verstecq cum exp[en]sis bed[aegh]t  
per nuntium uti retulit. 
 Respondeat ad pri-  
 mam op poene van ver-  
 stecq et inth

t
.  

 
[058]  Liquidatie gemaeckt  
 over de cooppenn[ingen] prove-  
 nieerende van de ver-  
 kochde weijden en lan-  
 drijen geleegen tot  
 Houtem toebehoort  
 hebbende Thomas Swel-  
 sen en bij het uijtgaen  
 der brandende keertse  
 op den 1 aug[ustus] 1724 ver-  
 bleven aen de procla-  
 mante als laeste bieder-  
 se voor de somme  
 van ------- f  704 – 10 - : 
Gesien deesen libelle en de pro-  
clamatie van voorss[chreven] weijden en  
landrijen en wes daerop bij de res- 
pectieve crediteuren is ingebracht  
en op alles geleth waarop eenig-  
sins te letten stonde schepenen  
der Bancke Houtem ter manisse  
vanden Heere Lieu[tenan]t Vooght recht  
doende adjudiceeren als volcht:  
Eerstelijck gaen aff de gerechs  
costen volgens libel ter somme  
[059] van hondert twee en veertigh  
guldens derthien st[uijve]rs f 142 – 13 - : 
Item aenden Heere  
Lieu[tenan]t Vooght voor con-  
signatie rechten   f     5 – 17 - : 
Item aen het gerechte  
voor het maecken van  
deese liquidatie   f   12 -   : -  : 
Item voor copijen van  
dien     f     3 -   :  - :  
Item aen den gerechts-  
boode voor daegemen-  
ten tot pronuntiatie  
deses als andere devoi-  
ren aengewendt   f     2 -   : -  :  
       165 – 10 - :  
[060] transport    f  165 – 10 - :  
Item wordt geadjudi-  
ceert aen Jan Caldenborg  
voor Prince penn[ingen] als on-  
costen     f     2 – 11 - :  
Item wordt geadjudiceert  
aen de wed[uw]e Sophia Swel-  
sen als incooperse der  

weijden en landrijen voor  
een halff vat en een mols-  
ter rogge en een oort cins  
aende kercke van Mers-  
sen     f   22 -10 – 3 : 
Item wordt geadjudiceert  
aende wed[uw]e Sophia Swel-  
sen cum suis drie jaeren  
intrest van een capitael  
van 1200 guld[ens] ad 4 par  
cent voor deese Bancke  
gerealiseert    f  144 - :  -  :  
     f  344 –11–3 :  
[061]   transport   f  344 –11–3 :  
Item wordt geadjudiceert  
aen deselve voor realisa-  
tie rechten ses guld[ens] als  
meede voor eenige oncos-  
ten voor deesen gerechte  
gedaen de somme van see-  
venentwintig guld[ens] dus  
te saemen    f   33 - :  -  : 
Item wordt geadjudiceert  
aen de wed[uw]e Swelsen cum  
suis als oudste rereali-  
seerde pretensie de som-  
me van drie hondert ses  
en dertig guld achtthien strs  
een oort dico    f 336 –18- 1:   
     f 704 – 10 - : 
Waermeede de co[o]ppenn[ingen ad seeven  
hondert vier guld[ens] thien st[uijve]rs geab-  
sorbeert sijnde wordt de proclaman-  
te en verdere inbrengers weegens hae-  
re verdere pretensie gelaeten in  
geheel daar en alsoo, aldus gedaen  
en geliquideert in judicio extraord[inair]  
den 12 octob[er] 1724 coram omnibus sca-  
binis. 
Gepronuntieert den 17 octob[er] 1724  
partibus citatis per nuntium uti  
retulit.  
 
[062]  Genachtinge gehouden 
 den 31 octob[er] 1724 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, 
 Van Leeuwen, Tiquet, 
 Frens et Philippens.  
De eerffgen[aemen] Matt[ijs] Caldenborg aenl[egge]ren  
teegens de eerffgen[aemen] Peter Stassen  
ged[aeghd]e vermits de absentie van den  
ad[vocaa]t niet en hebbe kunne veer-  
dig worde met hunne schriffture  
van trijplijcq versoecken termijn. 
Ex adverso seggen dat de aenl[egge]ren in-  
gevolge reglement meer sls  
te veel termijn genooten hebben  
ja selffs de groote vacantie  
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en soo wordt den versochten ter-  
mijn gedebatteert met versoeck  
dat de aenl[egge]ren alsnu van trij-  
plijcq sullen sijn en blijven ver-  
steeken met permissie om etc.  
bed[aegh]t per nuntium uti retulit. 
 Worden de aenleggers  
 versteeken van triplijcq  
 salvo purge tussen dit en  
 de naeste et inth

t
.. 

 
Den Heer van Meer aenleggere tee-  
gens Joseph Pattra ged[aeghd]e ver-  
soeckt alsnu contradictie  
[063] ad primam op poene van verstecq  
bed[aegh]t per nuntium uti retulit. 
 Respondeat ad primam  
 op poene van verstecq et  
 inth

t
.. 

 
Den Heer Hoogdrossard deses landts  
no[min]e off[icij] claeger teegens Christiaen  
Ackermans becl[aeghd]e en gear[re]s[teer]de ver- 
soeckt antwoort op poene van ver-  
stecq bed[aegh]t per nuntium  
 Respondeat ad primam  
 op poene van verstecq et  
 inth

t
.. 

 
Cornelis Sleijpen doet verhael hoe dat hij  
over lange jaeren in eijgendom  
heeft verkregen van de wed[uw]e Herm[an]  
Vrijthoff seeker stuck ackerlandts ge-  
naemt de Schreup groot aen maete  
vijff morgen, en alsoo hij remonstrant  
nu seedert eenigen tijdt daar aan  
eene merckelijke quantiteijt heeft  
coomen te missen jae onlangs door  
Hendr[ick] Cleuters propria aucthoritate  
nog ettelijke cleen roeden sijn aff-  
gevaeren dus dat den selven volgens  
meetinge daar aen te cort komt  
33 cleen roeden soo versoeckt den  
remonstrant tot decouvreringe  
[064] op costen van ongelijck eene gene-  
raele meetinge met aucthorisatie  
op den boode om de aengrensende  
parthijen tot productie hunder be-  
scheeden ten daege daertoe bij U Eed  
te stellen te citeeren ten eijnde  
van aldaar behoorlijk te compa-  
reeren op poene etc. 
 Worden gedeputeert de  
 heere schepenen Croon et  
 Frens ten eijnde in deese  
 versocht met last op den  
 boode parthije geintresseer-  
 dens beneffens de reijgenoote  
 behoorlijk te bedaege met hunne  

 bescheeden teegens woensdag den  
 8 9ber 1724 et inth

t
. 

 
 Genachtinge gehouden  
 den 14 9ber 1724 coram  
 de Heere Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, van  
 Leeuwen, Tiquey, Frens 
 et Philippens  
Thomas Thomassen proclamant teegens  
Johannes Massin in bonis geprocla-  
meerde versoeckt mits den langen  
stilstandt en supercessie op versoeckt 
vanden H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght van saecke  
[065] alsnu ex supra abundanti de vierde  
en laeste brieven proclamatoriael ten  
eijnde van absoluijt vercoop met de-  
pesch ut moris.  
 Fiant littrae met depesch  
 ut moris et inth

t
. 

 
Den Heer Hoogdrossard deses landts no[min]e  
off[icij] claeger teegens Christiaen Ac-  
kermans becl[aegh]de versoeckt verstecq  
van antwoort met permissie om  
etc. bed[aegh]t per nuntium uti retulit. 
 Schepenen versteeken den  
 becl[aegh]de van antwoort salvo  
 purge tussen dit en de naeste  
 et inth

t
.  

 
Den Heer van Meer aenl[egge]re tegens Jo-  
seph Pattra ged[aeghd]e versoeckt mits  
geen voldoeninge van antwoort  
alsnu verstecq van dien met permis-  
sie om etc. protesteerende van  
costen bed[aegh]t per nuntium. 
 Respondeat ad primam  
 op poene van absoluijt ver-  
 stecq et inth

t
.  

 
[066]  Genachtinge gehouden  
 den 29 9ber 1724 coram  
 de Heere Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, Van  
 Leeuwen, Tiquet, Frens  
 et Philippens 
Maria Offermans aenl[egge]rse teegens  
Mattijs Aarts ged[aeghd]e vermits tot  
nog toe geene contradictie ver-  
soeckt dat het absoluijt verstecq  
alsnu mag stadt grijpen met per-  
missie om etc. bed[aegh]t per nuntium  
uti retulit  
 Schepenen versteeken  
 den ged[aeghd]e van antwoort  
 met permissie aende aenl[egge]rse  
 om te moogen dienen van  
 profijt et inth

t
.  
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De eerffgen[aemen] Mattijs Caldenborgh  
aenl[eg]gers teegens de eerffgen[aemen] Pee-  
ter Stassen ged[aeghd]ens geexhibeert  
hebbende ingevolge U Eed decreet  
triplijcq versoecken dat par-  
thije advers mag worden gelast  
te quadripliceeren ad primam  
Ex adverso versoeckt copije om etc. 
 Habeat copiam et  
 quadruplicent ad primam et inth

t
.  

 
[067] Den Heer Hoogdrossard no[min]e off[icij] teegens  
Hendr[ick] Cleuters ged[aeghd]e versoeckt  
daegement tot laste van den selven  
om ad primam te koomen sien over-  
geven clacht en conclusie. 
 Fiat daegement 
 
Cornelius Sleijpen aenl[egge]re teegens Hen-  
drick Cleuters ged[aeghd]e versoeckt  
daegement tot desselffs laste om  
ad primam te sien overgeven eijsch  
en conclusie. 
 Fiat daegement   
 
Den Heer van Meer aenl[egge]re teegens  
Joseph Pattra ged[aeghd]e versoeckt alsnu  
mits geene contradictie dat den  
selven sal sijn en blijven versteeken  
van antwoort met permissie om etc.  
bed[aegh]t per nuntium uti retuli. 
 Videantur acta.  
 
[068]   In saecken  
  Den Eed. Heer F.V. Van  
  Meer aenl[egge]re teegens  
  Joseph Pattra als  
  eerffgen[aem] en represen- 
  tant van wijlen Ida  
  Hermans zal[iger] ged[aeghd]e  
Visis actis schepenen der Banc-  
ke van Houthem versteeken  
den ged[aeghd]e van antwoort met  
permissie aen den Heer aenl[egge]re  
om te dienen van profijt de  
costen ten definitiven statee-  
rende actum in judicio den  
28 9ber 1724 coram omnibus scab[inis]  
dempto Bussolt 
Gepronuntieert den 12 Xber 1724  
parthijen behoorlijck bedaeght  
sijnde door den boode.  
 
[069]  Genachtinge gehouden  
 den 12 Xber 1724 coram de  
 Heere Lieu[tenan]t Vooght en  
 schepenen Croon, Tiquet  
 et Philippens  

Maria Offermans aenl[egge]rse teegens Mat-  
tijs Aarts ged[aeghd]e hebbende ter laeste  
rolle geobtineert absoluijt verstecq  
met permissie om te moogen dienen  
van profijt exhibeert deselve alsnu  
versoeckende in contumaciam  
recht geadministreert te worden  
om etc. bed[aegh]t per nuntium 
 Videantur acta 
 
De eerffgen[aemen] Peter Stassen ged[aeghd]ens teegens  
de eerffgen[aemen] Matt[ijs] Caldenborgh aenl[egge]re  
exhibeeren quadruplijcq doende ende  
concludeerende als daarbij mitsdien  
visitatie der acten en recht confrom  
deselve versoeckende salvo te  
dienen van motijff met limitatie  
van dagh tot het fourneeren der  
stucken en teekenen van inven-  
taris bed[aegh]t per nuntium 
 Wordt aen weederseijts pro-  
 cureurs gelast den inventaris  
 te teekenen et videantur acta;  
 
[070] Den Heer Hoogdrossard deeses landts  
no[min]e off[icij] claeger teegens Hendr[ick]  
Cleuters becl[aegh]de hebbende den  
selven op heden laeten bedaegen  
om te koomen sien overgeven  
clacht en conclusie exhibeert  
deselve doende als daerbij daar  
teegens antwoort ad primam  
versoeckende bed[aegh]t per nuntium  
 Wordt aen den mom-  
 boir des Heere gelast  
 sijne clacht behoorlijck  
 te laten teekenen etc.  
 
Cornelius Sleijpen aenl[egge]re teegens  
Hendrick Cleuters ged[aeghd]e exhi-  
beert eijsch en conclusie cum  
duobus annexis doende en con-  
cludeerende als daerbij daar  
teegens antwoort ad primam  
versoeckende en alsoo de saecke  
is van groot belang versoeckt  
dat de costen moogen worden  
gestateert bed[aegh]t per nuntium  
uti retulit. 
Ex adverso versoeckt sonder eenige  
de minste prefudicie copije  
[071] van den pretensen geexhibeerden  
eijsch cum annexis versoeckende  
vansgelijke dat aen hem ged[aeghd]e mag  
worden gepermitteert sijne defensie  
alhier ter rolle te hebben tot uijtdracht  
der saecke om etc. bed[aegh]t per nuntium 
 Habeat copiam et respondeat  
 ad primam en wordt de statee-  
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 ringe der costen aen parthijen  
 geaccordeert et inth

t
.  

 
Den Heer van Meer aenl[egge]re teegens Joset  
Pattra ged[aeghd]e alsoo den selven is ver-  
steeken van antwoort met permissie  
om etc. soo versoeckt den aenl[egge]re alsnu  
afdoeninge van saecke 
 Videantur acta  
 
  Vonnis in saecken 
  en Heer F.V. Van Meer aenl[egge]re  
  teegens  
  Joseph Pattra ged[aeghd]e  
Visis actis schepenen der Bancke  
van Houtem ter manisse van den  
Heere Lieu[tenan]t Vooght in contumaciam  
recht doende condemneeren den  
[072] ged[aeghd]e in den eijsch des aenl[eg]gers bij  
sijne conclusie genomen mitsga-  
ders in de costen hierinne gereesen  
ter onser taxatie en moderatie  
actum in judicio den 19 Xber 1724  
coram omnibus dempto Bussolt  
Gepronuntieert den 16 jann[uary] 1725  
partibus per nuntium citatis 
 
 Genachtinge gehouden 
 den 16 jann[uary] 1725 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Van Leeuw, 
 Tiquet et Philippens  
Hendrick Cleuters ged[aeghd]e teegen Corne- 
lis Sleijpen aenl[egge]re met de uijtter-  
ste verwonderinge sig alhier ge-  
actioneert vindende ter instan-  
tie van Cornelis Sleijpen over eene  
pretense meermaete van ses en der-  
tig cleene roeden die den ged[aeghd]e   
soude hebben van des aenl[eg]gers  
landt seijt daar teegens dat den  
ged[aeghd]e sijn landt hebbende laeten  
meeten op de 7 Xber laestleeden  
door den geswooren landtmeeter  
Jan Haesen in des ged[aeghd]ens landt  
allenelijk bevonden is de meer-  
maete van drie cleene roeden  
dewelcke ook aenstons aen des  
aenl[eg]gers landt bijgestooken  
[073] sijn als blijckt uijt de meetinge al-  
hier geexhibeert wordende waerom  
den aenl[egge]re ongelijck heeft van tee-  
gens den ged[aeghd]e op den 12 Xber aenspraeck  
en conclusie te exhibeeren ten fine  
den ged[aeghd]e hem soude hebben in te ruij-  
men ses en dertig cleene roeden ge-  
merckt den ged[aeghd]e van den 7 Xber geene  
meermaete was hebbende, versoecken-  
de dienvolgens op costen van ongelijck  

de novo deputatie op twee Heere  
schepenen ex gremio om ten haeren  
overstaen door geswooren landtmee-  
ters door weederseijts parthijen een  
te kiesen des ged[aeghd]ens landt gemeeten  
te worden met ordonn[antie] op parthijen  
hunne behoorlijke bescheeden ten dien  
daege te produceeren protesteerende  
wel uijtterlijk van costen  
Ex adverso alsoo dit bovenstaende niet  
anders kan aengenomen worden als voor  
antwoort versoeckt vant een en t‟ander  
copie bed[aegh]t per nuntium  
 Habeat copiam en worden  
 gedeputeert de Heere schepenen  
 Van Leeuwen en Philippens ten  
 eijnde in deese versocht et inth

t
.  

 
Den Heer Hoogdrossard deeses landts  
teegens Hendr[ick] Cleuters hebbende in-  
gevolge UW Eed ordonnantie sijne  
[074] clachte behoorlijk laaten teekenen  
en soo versoeck alsnu nogmaels de-  
faut primo met herdaegsel ut moris  
bed[aegh]t per nuntium  
 Wordt aen den Heere  
 Drossard gelast met deese  
 saecke te superceederen tot  
 tijd en wijle deselve finae- 
 lijk sal weesen gedecideert  
 et inth

t
.  

 
Den Heer F.V. Van Meer thriumphant  
teegens Joest Pattra succumb[ant] leght  
needer vonnis waarbij consteert  
dat den ged[aeghd]e is gecondemneert in  
den eijsch des aenleggers cum exp[en]sis  
versoeckende dat den selven tot  
voldoeninge van dien mag worde  
gesommeert 
 Fiat sommatio  
 

 Genachtinge gehouden 
 den 30 jann[uary] 1725 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, Van  
 Leeuwen, Tiquet, Phlip-  
 pens en Breberenus  
 van Dijck  
Op huijden den 30 jann[uary] 1725 is voor  
ons gecompareert de Heere  
[075] Johannes Engelbertus Breberenus  
van Dijck en heeft needergelecht sijne  
commissie in qualiteijt als schepen  
deeser Bancke Houthem den Eedt  
daertoe staende behoorlijk gepresteert  
hebbende en is den selven daermeede  
gefeliciteert 
 Quod attestor 
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 [w.g. C.F. Tiquet secr[etar]is] 
Den Heer van Meer aenl[egge]re teegens  
Joest Pattra ged[aeghd]e versoeckt mits  
geene voldoeninge aen de gedaene  
sommatie renovatie van dien  
bed[aegh]t per nuntium  
 Fiat renovatie van  
 sommatie et inth

t
.  

 
De Heer Nootstock suppl[ian]t teegens Lambert  
Ruijpers mits den gegeve termijn  
vruchteloos is geexpireert leght  
needer req[ues]t cum annexis versoecken-  
de pandtbetredinge met limita-  
tie en deputatie ut moris met  
aucthorisatie parthijen te bedaegen.  
 Fiat pandtbetredinge  
 teegens den 13 deeses daertoe  
 deputeerende de H[ee]re schepenen  
 Tiquet en Breberenus van  
 Dijck met last op den boode  
 parthije thijdig te bedaegen  
 
[076]  Genachtinge gehouden 
 den 10 febr[uary] 1726 [1725] coram  
 de Heere Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, Tiquet,  
 Frens, Philippens en  
 Breberenus van Dijck  
Den Heer F.V. van Meer sommant tee-  
gens teegens Joest Pattra gesom-  
meerde mits geene voldoeninge  
aen de gedaene sommatie en re-  
novatie versoeckt alsnu executie  
met last op den boode deselve  
te voltrecken bed[aegh]t per nuntium 
 Fiat executio met  
 last op den boode om etc.  
 
Den Heer Hoogdrossard deeses landts  
leght needer vonnisse tot laste  
Jan Piron gegeven voor de justi-  
tie van Valckenborgh waerbij den  
selve is gecondemneert in drie  
goudt gulde amende en in vier-  
dubbelde restitutie der gestoolene  
vruchten gelijk ook in de costen  
versoeckende dat den selven als-  
nu tot voldoeninge van dien  
magh worden gesommeert cum  
exp[en]sis 
 Fiat sommatio 
 
[077]   Vonnis in saecken  
  Den Heere Hoogdrossard  
  deses landts no[min]e officij claeger  
  teegens 
  Willem Pattra becl[aegh]de  
Visis actis schepenen der Bancke  

Houthem ter manisse van den Hee-  
re Lieu[tenan]t Vooght in contumaciam  
recht doende condemneeren den  
becl[aegh]de in eene amende van drie  
goudt guldens ten behoeve van den  
Heer claeger mitsgaders in de cos-  
ten ten deesen gereesen ter onser  
taxatie en moderatie Actum  
in judicio den 30 jann[uary] 1725 co-  
ram omnibus scabinis dempto  
Bussolt  
Gepronuntieert den 13 febr[uary] 1725  
partibus citatis per nuntium  
uti retulit,  
 
[078]   Vonnis in saecken  
  Maria Offermans aenleggerse 
  teegens  
  Matthijs Aarts ged[aeghd]e  
Visis actis schepenen der Banc-  
ke van Houthem ter manisse  
van den Heere Lieu[tenan]t Vooght  
in contumaciam recht doende  
condemneeren den ged[aeghd]e in den  
eijsch van de aenl[eg]gerse bij de  
conclusie van haere aenspraeck  
genomen mitsgaders in de cos-  
ten ten deesen gereesen tot on-  
ser taxatie en moderatie. Ac-  
tum in judicio den 30 jann[uary] 1725  
coram omnibus scabinis dempto  
Bussolt  
Gepronuntieert den 13 febr[uary] 1725  
partibus citatis per nuntium uti  
retulit.  
 
[079]  Genachtinge gehouden  
 den 27 febr[uary] 1725 coram de  
 Heere Lieu[tenan]t Vooght en  
 schepenen Croon, Tiquet, 
 Philippens en Brebere-  
 nus van Dijck  
Cornelis Sleijpen aenl[egge]re teegens Hendr[ick]  
Cleuters ged[aeghd]e gesien de gerichtelijke  
meetinge op den 30 jann[uary] laestleeden  
ten versoecke van den ged[aeghd]e gede-  
cerneert sonder dat van behoorlijk  
en gerequireert scheedt door den  
ged[aeghd]e is gedoceert van welck echter  
den aenlegger heeft gebleken booven  
dien dat desselffs parceelen van  
erven nu over de achthien en meer  
jaeren sijn volle maete van vijff  
morgen heeft gehadt en dien con-  
form soo den schat als chins aen  
het comptoir van s‟landts domeij-  
nen betaelt, et salvo dat aen een  
hooftsijde een twee a drie cleen  
roeden vindtbaar sijn welcke den  
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aenlegger naar affsteeck tot suuple-  
tie sijnder minmaete accepteert  
ende voorts seggende dat van den  
eenen kandt uijt de lemiten niet  
kan loopen en dat ter sijden des  
[080] ged[aeghd]e alleen sijne minmaete kan  
bekoomen en soecken gelijk de  
Heere schepenen in d‟eene en d‟an-  
dere gerichtelijke meetinge sijnde  
bij aen en present geweest sallen  
moeten rapporteeren, weshalven  
insisteerende versoeckt den aen-  
leggere onder sijn verklaer hier  
booven gedaen dat den ged[aeghd]e ten  
principaelen sal hebben te ant-  
woorden bed[aegh]t per nuntium 
Ex adverso exhibeert antwoort cum  
annexis met presentatie doende  
en concludeerende als daerbij pro-  
testeerende van costen  
Ex adverso versoeckt copije  
 Habeat copiam et  
 respondeat ad primam et inth

t
. 

 
Op heeden den 17 febr[uary] 1725 relateert  
den gerichtsboode Peeter Rutten  
hem in executie gepresenteert  
te hebben ten huijse van Joest  
Pattra ter instantie van den H[ee]r  
van Meer maar bevonden dat  
den selven nog in mobilibus nog  
in immobilibus niet is executabel  
 
[081] Den Heer F.V. van Meer aenl[egge]re en thri-  
umphant teegens Joest Pattra  
ged[aeghd]e en succumb[en]t alsoo den boode  
op heeden heeft gerelateert den suc-  
cumbent in mobilibus niet te sijn  
executabel versoeckt alsnu inge-  
volge Reglement dat den selven mag  
worde geexecuteert in immobilibus  
ten dien eijnde brieven proclama-  
toriael versoeckende op de goede-  
ren en hijpoteeck soo voor intresse  
als capitaal de dato den 23 april  
1636 verobligeert volgens obligatie  
die mits deese wordt needergeleijt  
met ordonn[antie] op den Heer secretaris  
deselve in forma te depescheeren  
 Fiant littrae met depeschs  
 ut moris, et inth

t
.  

 
Jan Pirong ged[aeghd]e teegens de eerffgen[aemen] 
Machiel  
en Maria Sleijpen aenleggere vermits  
den langen stilstant van saecke ver-  
soeckt resumptie der selve met  
last op den boode parthijen te be-  
daegen om ad primam in statu quo  

te koomen sien voorts procedeeren 
 Fiat resumptio  
 
[082] Maria Offermans aenl[egge]rse teegens Mat-  
tijs Aarts ged[aeghd]e bij U Eed Achtb[are] be-  
koomen hebbende vonnisse waar  
in den ged[aeghd]e is gecondemneert in  
den eijsch van de aenl[egge]rse soo ver-  
soeckt alsnu sommatie tot des-  
selffs laste cum exp[en]sis 
 Fiat sommatio op  
 poene van executie et inth

t
.  

 
  Vonnis in saecken 
  Den Heer Hoogdrossard  
  deses landts no[min]e officij claeger  
  teegens  
  Marianna Steens beclaeghde  
Gesien de clacht en conclusie door  
den Heer claeger geexhib[eert] met de  
geannexeerde declaratie vanden  
chirurgijn mitsgaders de req[ues]te  
van de becl[aeghd]e ook alle verbaelen  
en decreeten in seacke gehouden  
[083] ende gegeven en op alles geleth waar-  
op te letten stonde schepenen der  
Bancke Houtem ter manisse van  
de Heere Lieu[tenan]t Vooght recht  
doende condemneeren de becl[aeghd]e  
in eene amende van acht goudt  
guldens ten behoeve van den Heer  
claeger mitsgaders in de costen  
hier over gereesen ter onser taxatie  
en moderatie aldus beraempt in  
judicio den 13 febr[uary] 1725 coram om-  
nibus scab[i]nis 
Gepronuntieert den 27 febr[uary] 1725  
parthijen behoorlijk bedaeght. 
 
 Genachtinge gehouden  
 den 13 meert 1725 coram de  
 Heere Lieu[tenan]t en  
 schepenen Croon, Tiquet,  
 Frens, Philippens en  
 Breberenus  
Maria Offermans thriump[hante] teegens  
Matt[ijs] Aarts succumb[ent] repeteert haar  
voorig geproponeerde en mits geene  
voldoeninge versoeckt alsnu execu-  
tie cum exp[en]sis  
 Fiat executio 
 
[084] Hendrick Cleuters ged[aeghd]e teegens Cornelis  
Sleijpen aenl[egge]re versoeckt acquijt  
van replijcq ad primam perempt[oir]  
cum exp[en]sis bed[aegh]t per nuntium  
 Replicet ad primam  
 perempt[oir] et inth

t
.  
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Den Heer Van Meer aenl[egge]re tegens teegens  
panden van Joseph Pattra alsoo  
de eerste brieve proclamatoriael  
behoorlijk sijn geaffigeert versoeckt  
dat den eersten sitdag mag worde  
gehoude voor gecelebreert en de  
tweede brieven geaccordeert met  
depesch ut moris  
 Wordt den eersten sitdag  
 gehouden voor gecelebreert  
 en de tweede brieven  
 geaccordeert et inth

t
.  

 
Den Heer Hoogdros[sard] thriumphant tee-  
gens Willem Pattra succumb[ent]  
mits geene paritie aen de gedae-  
ne sommatie versoeckt executie  
 Fiat executio  
 
[085] Jan Piron affgeb[odene] teegens de eerffgen[aemen]  
Machiel en Maria Sleijpen affgebied[ers]   
hebbende ter laester rolle de saecke  
behoorlijk geresumeert soo versoeckt  
dat aen de affgebied[e]rs mag worde ge-  
last met hunnen thoon voorts te  
vaeren ad primam perempt[oir] cum exp[ensis]  
bed[aegh]t per nuntium  
 Wordt aen de affgebieders  
 gelast met hunnen thoon  
 voorts te vaeren ad 1

am
  

 perempt[oir] et inth
t
.  

  
 Genachtinge gehouden 
 den 27 meert 1725 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t  Vooght  
 en schepenen Croon, Tiquet,  
 Frens, Philippens en Bre-  
 benus.  
Den Heer F.V. Van Meer proclamant tee-  
gens panden Joest Pattra geproclam[eerde]  
alsoo de tweede brieven behoorlijk  
sijn geaffigeert versoeckt dat den  
tweeden sitdag mag worde gehouden  
[086] voor gecelebreert en de derde brieven  
geaccordeert met depesch ut moris  
Den boode relateert de tweede  
brieve geaffigeert te hebben  
 Wordt den tweeden sitdagh  
 gehoude voor gecelebreert en  
 de derde brieve geaccordeert et inth

t
.  

  
 Extraord[inaire] gehouden  
 den 10 april 1725 coram 
 de Heere Lieu[tenan]t Vooght 
 en schepenen Croon, Van  
 Leeuwen, Tiquet, Frens,  
 Philippens en Breberenus  
Den Heer F.V. Van Meer proclamant  
teegens panden van Joest Pattra  

geproclameerde alsoo de derde en  
laeste brieven behoorlijk sijn gede-  
pescheert en geaffigeert versoeckt  
dat den derden sitdag mag worden  
gehouden voor gecelebreert en de  
keert[s]e tot absoluijt vercoop  
ontstooken met impositie aen  
[087] alle non inbrengers een eeuwigh  
geswijgh; den boode relateert de  
derde brieven behoorlijk geaffigeert  
te hebben  
 Wordt den derden sitdagh  
 gehoude voor gecelebreert en  
 het aensteeken der keertse ge-  
 accordeert en alle non inbrengers  
 geimponeert een eeuwigh  geswijgh 
Ende sullen de voorss[chreven] erve verkocht  
worden op de naarvolgende conditien  
dat den eventuelen cooper gehouden  
sal sijn de cooppenn[ingen] inwendig veer-  
thien daege naar het verblijff over  
te brengen in rechts handen op poene  
dat de keertse de novo tot sijnen  
laste sal worden ontstooken en ge-  
procedeert tot nieuwe distractie. 
Alle eerfflasten op gemelte goederen  
in te brengen en te verificeeren sullen  
blijven geaffecteert mits aen de coop-  
penningen cortende. 
En dienvolgens soo brenght den  
Proost van St. Gerlach in prout da-  
bit scripto,  
[088] Den Heer Van Meer proclamant  
in deese brenght in prout dabit  
scripto. 
Ende de keertse ontstooken sijnde  
soo steldt proclamant in huijs  
en hoff weijde en coolhoff geleegen  
tot St. Gerlach reijgen[oeten] ter eenre  
gemelte clooster ter andere sijde  
den notaris Philippens voor twee  
hondert guld[ens] en verbleven aan Joh[annes]  
Gooskens voor twee hondert vijff  
en neegentig guldens,  
Idem een halff boender weijde  
onder Houtem reijgen[oeten] ter eenre  
S[ieu]r Adolff Croon ter andere sijde  
Jenne Robroeck voor hondert en  
dertig guld[ens] en verbleven aan S[ieu]r  
Joh[annes] Croon voor hondert vijff en der-  
tigh guldens  
 
[089]  Genachtinge gehouden  
 den 11 april 1725 coram  
 de H[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en 
 schepenen Croon, Tiquet,  
 Philippens en Breberenus  
Matthijs Cools hebbende laete bedaegen  
Hermen Scheers om op heeden te coo-  
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men sien overgeven reedenen van  
affgeboth cum annexis exhibeert de-  
selve daar teegens antwoort ad  
primam versoeckende cum exp[en]sis  
bed[aegh]t per nuntium uti retulit 
 Respondeat ad primam  
 et inth

t
.  

 
Den Heer F.V. Van Meer proclamant tee-  
gens panden van Joest Pattra in  
bonis geproclameerde versoeckt  
dat aen alle inbrengen magh wor-  
den gelast hun inbrengen te veri-  
ficeeren op poene van seclusie 
 Wordt aen alle inbrengers  
 gelast hun inbrenge te veri-  
 ficeeren ad primam op  
 poene van seclusie  
 
[090] Jan Piron affgebod[ene] teegens de eerffgen[aemen]  
Machiel en Maria Sleijpen affge-  
bieders versoeckt dat deselve  
met hunnen thoon sullen hebbe  
voorts te vaeren op poene van  
verstecq cum exp[en]sis bed[aegh]t per nuntium  
 Wordt aende affgebieders  
 gelast met hunnen thoon  
 voorts te vaeren op poene  
 van verstecq et inth

t
.  

 
Hendrick Cleuters ged[aeghd]e teegens Cornelis  
Sleijpen aenl[egge]re versoeckt nogmaals  
acquijt van replijcq op poene van  
verstecq bed[aegh]t per nuntium 
 Replicet ad primam  
 op poene van verstecq et inth

t
.  

  
 Genachtinge gehouden  
 den 1 maij 1725 coram de  
 schepenen Croon, Tiquet,  
 Frens, Philippens en  
 Breberenus 
Hendrick Cleuters ged[aeghd]e teegens Cor-  
nelis Sleijpen aenl[egge]re vermits de  
aenl[egge]re tot nog toe in faute blijft  
[091] van replijcq te voldoen soo versoeckt  
alsnu verstecq van dien en in cas van  
voldoeninge copije  
Ex adverso exhibeert replijcq cum  
sex annexis doende als daerbij daar  
teegens duplijcq versoeckende bed[aegh]t  
per nuntium;  
 Habeat copiam et duplicet  
 ad primam et inth

t
.  

 
Den H[ee]r Van Meer proclamant teegens  
panden van Jo[hanne]s Pattra in bonis  
geproclam[eerde] versoeckt dat alle non  
verificante alsnu mooge worden  

geimponeert een eeuwig geswijgh  
en dat alsnu mits de cooppenn[ingen] behoor-  
lijk sijn overgebracht mag worde ge-  
treden tot het maecke der liquidatie. 
 Worden alle non verificante  
 geimponeert een eeuwigh ge-  
 swijgh et fiat lquidatio; 
 
Jan Piron affgebod[ene] teegen de eerffgen[aemen] Ma-  
chiel en Maria Sleijpen affgebiders  
versoeckt verstecq van thoon met  
permissie om etc. bed[aegh]t per nun- 
tium 
 Wordt nogmaels gelast  
 aen de affgebieders met hun-  
 nen thoon voorts te vaere  
 op poene van verstecq et inth

t
.  

 
[092] Herme Scheers ged[aeghd]e en affgebodene 
teegens  
Matt[ijs] Cools affgebieder hem alhier  
bedaeght vindende om te antwoorden  
op alsulcke reedene van affgeboth  
cum annexis als den aenl[egge]re gelust  
heeft over te geeven versoeckt voor  
en alleer in litis contestatie te  
willen treden dat de affgebieder  
als sijnde afforain sal worde gelast  
te stellen suffisante cautie pro  
exp[en]sis litis et judicando sustinee- 
rende hetselve alsoo te behooren  
versoeckende met eenen copije der  
reedenen van affgeboth cum annexis 
 Wordt aenden affgebieder  
 gelast te stelle suffisante  
 cautie onder deesen hooven  
 dwanckbaer en dien over-  
 mindert den affgebod[ene] copije 
 et inth

t
.  

 
 Genachtinge ge-  
 houden den 15 maij 1726 [1725]  
 coram de H[ee]r Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, Tiquet  
 en Philippens  
Mattijs Cools affgebied[er] teegens Hermen  
Scheers affgebod[ene] versoeckt antwoort  
[093] ad primam op poene van verstecq sul-  
lende tussen dit en de naeste sig ac-  
quiteeren int point van cautie ver-  
soeckende vans gelijke 
 Respondeat ad primam  
 perempt[oir] et inth

t
.  

 
Cornelis Sleijpen aenl[egge]re teegens Hendr[ick] Cleuters  
ged[aeghd]e versoeckt duplijcq perempt[oir]  
cum exp[en]sis bed[aegh]t per nuntium 
 Duplicet ad primam et inth

t
.  
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Maria Offermans thriump[hante] teegens Mattijs  
Aaart succumb[ent] vermits den selve niet  
is vindtbaar in mobilibus soo ver-  
soeckt den selve in immobilibus  
te mooge worde geexecuteert en  
dienvolgens versoeckt proclamato – 
riales op seeker stuck landt groot  
twee groote roede met depesch  
ut moris cum exp[en]sis 
 Fiant littrae 
 
Op den 22 maij 1725 relateert Peeter  
Rutten gerechtsboode gearresteert te  
hebbe de persoon van Frans Weijers ter  
instantie van Gerard Ghijsen met  
interdictie ut moris. 
Den selven dito heeft Frans Weijers  
behoorelijke stipulatie gedaen in  
handen van den presdident scheepen  
Adolff Croon dese sistendo toties quo-  
ties wanneer des gerquireert soude  
worde  
 
[094]   Vonnis in saecken  
  De kinderen van wijlen  
  Mathijs Caldenborgh 
  ende Geertrijd Stieffs  
  aenl[egge]ren 
  teegens  
  Helena Clermonts wed[uw]e  
  wijlen Anthoon Stassen 
  gedaeghden  
Gesien de aenspraeck bij de aenl[egge]ren  
geexhib[eer]t den 18 maij 1723 als meede  
de antwoort exceptioneel van de  
ged[aeghd]e gelijk ook de replijcq en  
duplijcq tot trijplijcq en quadro-  
plijcq inclusive mitsgaders  
alle verbaelen en decreten in  
saecke gehouden en gegeven  
[095] en op alles geleth waar op te letten  
stonde schepenen der Bancke Houtem  
ter manisse vande H[ee]re Lieu[tenan]t  
Vooght ten definitiven recht  
doende verklaren de aenl[egge]ren  
in haeren eijsch en conclusie tot  
laste van de ged[aeghd]e bij aenspraeck  
genomen ongefondeert de ged[aeghd]e  
daarvan absolveerende met con-   
demnatie des aenl[egge]ren in de costen  
in deese gereesen ter onser tax-  
atie en moderatie Actum in  
judicio den 13 meert 1725 coram  
omnibus scabinis dempto Bussolt  
Gepronuntieert den 15 maij 1725  
parthijen behoorlijk bedaeght  
sijnde door den boode gelijck  
relateert  
 

[096]   Liquidatie over 
De cooppenn[ingen] provenie-  
rende van het geprocla-  
meerde huijs en hoff  
en weijde gestaen en ge-  
leegen tot Houtem toe-  
behoort hebbende Joseph  
Pattra als eerffgen[aem] en  
representant van wijlen  
Ida Hermens en gepro-  
clameert ter instan-  
tie van de heer F.V.  
Van Meer en bij uijt-  
gaen der brandende  
keertse op den 10 april  
1725 verbleven aen Jo-  
hannes Gooskens en S[ieu]r  
Joh[annes] Croon voor eene  
somme van f 430 - : - :  
 
Gesien de proclamatie en wes  
daerop bij de respectieve credi-  
teuren is ingebracht en op alles  
[097] geleth waarop te lette stonde  
schepenen der Bancke van Houtem  
ter manisse van den Heere Lieu[tenan]t  
Vooght in materie van preferentie  
recht doende  
Eerstelijk soo gaen aff de gerichs  
costen volgens libel ter somme  
van     f 161  -  5 - : 
Item aen den Heere Lieu[tena]t Vooght  
voor consignatie rechten  f      4  - 5 - :  
Item voor het maecken van deese  
liquidatie   f     18 -  : - : 
Voor copije der selver f       2 -  : - :  
Boode voor daegement f       2 -  : - :  
Item gaet aff voor eenen  
capoen eerfflast geldende aen  
het clooster van St. Gerlach f   20 -  : - :  
Item aenden H[ee]r Proost van  
St. Gerlach voor drie jaeren  
verloop vanden voors[eyde]  
eerfflast   f       3 -  : - :  
         210 – 10 - : 
[098] Transport   f    210 – 10 - : 
Item wordt geadjudiceert  
aen den heere F. V. Van Meer  
proclamant in deese als  
oudste gerealiseerde eene  
somme capitaal van twee  
honder guld[ens] licht f    200 -  : - :  
Item wordt geadjudi-  
ceert aende Heer voorss[eyd]  
in mindernisse van sijne  
intressen de somme van  f      19 – 10 - :  
    f    430 -  :  - ;  
Waermeede de cooppenn[ingen] geabsor-  
beert sijnde soo wordt de heer  
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proclamant weegens de resteeren-  
de intresse gelaeten in geheele  
daar en alsoo; Aldus gedaen ende  
geliquideert in judicio extraord[inair]   
den 8 maij 1725 coram omnibus  
scabinis dempto Bussolt 
Gepronuntieert den 15 maij 1725  
partibus per nuntium citatis  
 
[099]  Genachtinge gehouden  
 den 5 junij 1725 coram de  
 heere Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, Tiquet  
 Philippens en Breberenus  
Horneck voor Maria Offermans proclamante  
teegens Matti Aarts in bonis gepro-  
clameerde hebbende ten laesten  
rolle de eerste brieven proclamato-  
riael geobtineert versoeckt alsnu  
dat den eersten sitdag mag worde  
gehoude voor gecelebreert en de  
tweede brieven geaccordeert met  
depeschs ut moris  
Den boode relateert de eerste  
brieve geaffigeert te hebben  
 Wordt den eersten sitdagh  
 gehoude voor gecelbreert en  
 de twee brieven geaccordeert  
 met ordonna[antie] etc. 
 
Mattijs Cools affgebied[er] teegens Hermen Scheers  
affgebod[ene] in voldoeninge van U Eed  
Achtb[are] decreet int punct van cautie  
soo ist dat den selven sig alhier in  
judicio is sisteerende met ver-  
klaeringe onder eede naar gedaene  
[100] devoiren geene cautionaris hier  
off elders te konnen vinden offeree-  
rende de cautie juratoir toties  
quoties naar U Eed Achtb[are] goedt-  
vinden uijt te sweeren sustinee-  
rende volgens reglement daar-  
meede te konnen volstaen met  
versoeckt dat den affgebod[ene] sal wor-  
den gelast ad 1

am
 te antwoorden  

op poene van verstecq 
Ex adverso bevindende dat den  
aenl[egge]re hem tracht te behelpen  
met de cautie juratoir niet tee-  
genstaende den selven ingevolge  
rechte en practijcq gehouden is  
paratus ad judicium te koomen  
weshalven men deeser seijts ver-  
soeckt dat aen den aenl[egge]re sal  
worde gelast punctuelijk te  
voldaen aen de versochte cautie  
op poene van verklaert te worden  
niet ontfanckbaar met condem – 
natie in de costen waeraff ex-  

[101] presselijk eijsch doende met protes-  
tatie teegens alle verdere costen  
Ex adverso het bovenstaende geen  
debat meriteerende persisteert ut  
ante bed[aegh]t per nuntium 
 Wordt aenden affgebieder  
 gelast te doceeren behoor-  
 lijke devoiren te hebben aen-  
 gewent int punct van cautie  
 quo facto verder te dispo-  
 neeren et inth

t
  

 
Hendr[ick] Cleuter ged[aeghd]e teegens Cornelis Sleijpen  
aenl[egge]re exhibeert duplijcq doende  
en concludeerende als daerbij  
waar meede in saecke slietende  
versoeckt recht cum exp[en]sis  
Ex adverso vansgelijke in saecke  
in saecke slietende versoeckt recht  
en justitie te mooge worden  
geadministreert 
 Videantur acta  
 
[102] De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen 
affgeb[ieders]  
teegens Jan Piron affgeb[odene] exhibee-  
ren calangies en emploije doende  
als daerbij reserveerende naarder  
acquijt te doen cum exp[en]sis  
Ex adverso mits geene absolute vol-  
doeninge van contrarie thoon ver-  
soeckt dat het absoluijt verstecq sal  
stadt grijpen bed[aegh[t te nuntium 
 Wordt aende affgebieders  
 gelast naar acquijt te doen  
 tusse dit en de naeste et inth

t   

[in marge: solvit en verdeelt]   
 
Den Wel. Eed. Heer F.V. Van Meer proclamant  
teegens panden hercoomende van  
Ida Hermens geproclameerde hebben-  
de alhier voor deese wet uijt krachte  
van UW Eed gewijsdom laete procla-  
meere huijs en hoff en weijde voor  
eene somme van 430 guld[ens] en ver-  
mits den H[ee]r proclamant bij dis- 
sensie der speciaele panden alleen  
is worde geadjudiceert ingevolge  
liquidatie sijn ingebracht capitaal  
van 200 g[u]l[den]s en in mindernisse sijner  
intresse 24 – 10 - : soo versoeckt  
dien volgens om te koomen tot  
[103] supplement van sijne verdere intresse  
daegement tot lasten der eerffgen[aemen] van  
Ida Hermens en dien het aangaan mag  
om ad primam te koome sien voorts  
procedeeren op alsulcke panden als den  
heer proclamant bij acte alhier be-  
rustende generalijk sijn verbonden  
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 Fiat daegement tot laste  
 de eerffgen[aemen] van Ida Hermens  
 om ad primam te coomen sien  
 voorts procedeeren et inth

t   

  
 Genachtinge gehouden  
 den 19 junij 1725 coram de  
 h[ee]re Lieu[tenan]t Vooght en sche- 
 penen Croon, Van Leeuwen  
 Tiquet, Philippens en  
 Breberenus 
Hermen Scheers affgebod[ene] tegens Matt[ijs] Cools  
affgebied[er] onder de repetitie van UW Eed  
laest gegeven decreet int punct van  
cautie versoeckt mits den affgebied[er]  
daar aan is in faute gebleven dat  
den selven magh worde gerejecteert  
met condemnatie in de costen, 
Ex adverso den affgebied[er] sijne behoore-  
lijke devoiren hebbende aengewent  
[104] int punct van cautie verklaert  
onder eede geene te konnen krijgen  
en alsoo men bevindt dat parthije  
advers haar vanteert eenige docu-  
mente te hebbe soo versoeckt men  
dag van comparitie met laste op  
deselve haere documente meede  
te brengen om etc cum exp[en]sis  
 Schepenen verklaeren den  
 affgebied[er] met de cautie jura-  
 toir te konnen volstaen en dien  
 onvermindert compareant par-  
 tes ad primam meede brengen-  
 de hunne bescheede et inth

t   

 
Den Heer F.V. Van Meer aenl[egge]re teegens  
pande van Ida Hermens hebbende  
ter laester rolle de eerffgen[aemen] behoor-  
lijk laeten citeeren om te koomen  
sien voorts procedeeren op alsulc-  
ke panden als den H[ee]re voors[eyd] gene-  
ralijck sijn verbonden soo versoeckt  
alsnu brieve proclamatoriael op  
alsulcke op alsulcke goederen als  
men inwendig drie daegen aen den  
secr[etar]is sal ter handt stelle  
 Worden de eerste brieven  
 proclamatoriael geabsor- 
 beert met depeschs ut moris  
 
[105] Maria Offermans thriump[hante] en proclam[ante] 
tegens  
Matt[ijs] Aarts succumb[ent] en in bonis gepro-  
clameerde hebbende ter laester rolle  
geobtineert de tweede brieve procla-  
matoriael versoeckt dat den tweeden  
sitdag mag worde gehoude voor gece-  
lebreert en de derde brieven geaccor-  
deert met depeschs ut moris  

 Wordt den tweede sitdagh  
 gehouden voor gecelebreert en  
 de derde brieve geaccordeert 
 
 Genachtinge gehouden  
 den 3 julij 1725 coram de  
 Heere Lieu[tenan]t Vooght en 
 schepenen  Croon, Tiquet  
 Frens, Philippens ende  
 Breberenus, 
Maria Offermans proclam[ante] teegens Mattijs  
Aarts in bonis geproclam[eerde] alsoo de  
derde brieven proclamatoriael behoor-  
lijk sijn gedepescheert versoeckt dat  
alsnu den derden sitdag mag worden  
gehouden voor gecelebreert en dat  
de keertse als nu tot absoluijt ver-  
coop mag worde ontstooken met  
impositie aen alle non inbrengers  
[106] een eeuwigh geswijgh; den boode  
relateert de laeste brieve behoorlijk  
geaffigeert te hebben 
 Wordt den derden sitdag  
 gehoude voor gecelebreert  
 en het aensteeken de keertse  
 geaccordeert ten eijnde van  
 absoluijt vercoop  
 
Jan Caldenborgh brenght in prout  
dat scripto  
En is conditie dat den cooper gehou-  
den sal weesen de cooppenn[ingen] inwen-  
dig veerthien daege over te brenge  
op poene van nieuwe distractie  
mitsgaders permitteeren de eijgenaar  
off desselff verwante de inlossinge  
van veerthien daege  
Waarop de keertse ontstooken  
sijnde soo wordt het stuck landts  
groot twee groote en thien cleene  
roeden ingesteldt door de pro-  
clamante ad vier en twintig  
st[uijve]rs de cleene roede en verbleve  
[107] aen deselve voor de voorss[chreven] somme. 
 
Op heeden den 9 julij 1725 is gecompa-  
reert Lijsbet Schrooders en heeft het  
voors[eyde] stuck landts vernaadert de  
cooppenn[ingen] daartoe staende behoorlijk  
overgebracht hebbende en is deselve  
daarin getransporteert en is het  
recht als voors[eyd] gesurrogeert; 
 
Matt[ijs] Cools affgebied[er] teegens Herm[en] Scheers  
affgebod[ene] den voorss[eyde] affgebied[er] ingevol-  
ge UW Eed decreet sig alhier sistee-  
rende seght bereijt te weesen de  
cautie juratoir uijt te sweeren en  
dat aen den affgebod[ene] mag worden  
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gelast te antwoorde op poene van  
absoluijt verstecq cum exp[en]sis bed[aegh]t  
per nuntium 
 Respondeat ad primam  
 op poene van verstecq et inth

t   

 
Op heeden den 3 julij 1725 is gecom-  
pareert Matt[ijs] Cools en heeft behoor-  
lijk gepresteert de cautie juratoir  
ingevolge decreet daarbij verbon-  
den hebbende sijn persoon en goederen  
hebbende en verkrijgende waar geleegen  
 
[108] [los liggend stuk]  
Relatere ik onderges[chreven] arrest gedaen te hebben  
op de cooppenninge van de wed[uw]e Peter Rutten  
berustende in handen van haeren huurlingh  
Goossen Schreurs tot Broekhem, sulcx ter instantie  
van juffr[ouw] Milck met interdictie ut moris  
dato den 14 maij 1740 [w.g. Will: Engelburgs]  
 
[109] De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen  
affgebied[ers] teegen Jan Piron affgebod[ene]  
exhiberen art[ike]len versoeckende de-  
putatie op twee Heere ten fine om  
de persoone daerinne genomineert  
onder eede aff te hooren sullende  
ad primam naarder acquijt doen  
bed[aegh]t per nuntium 
[in marge: solvit en verdeelt]  
 Fiat verhooringe teegens  
 den naesten et inth

t   

 
  In saecke  
  Cornelius Sleijpen aenl[egge]re  
  teegens  
  Hendrick Cleuters gedaeghden  
Visis actis schepenen der Banc-  
ke Houtem ter manisse van den  
Heere Lieu[tenan]t Vooght  
[110] [1/2 bladzijde blanco]  
 
 Genachtinge gehouden  
 den 17 julij 1725 coram de  
 H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght en de  
 schepenen Croon, Van Leeuwen,  
 Tiquet, Frens, Philippens  
 et Breberenus  
Den Heer F.V. Van Meer teegens panden  
van Ida Hermens geproclameerde  
alsoo de eerste brieve behoorlijck  
sijn geaffigeert en gedepescheert ver-  
soeckt alsnu dat den eersten sit-  
dagh mag worde gehoude voor  
gecelebreert en de tweede brieven  
[111] geaccordeert met depeschs ut moris  
Den boode relateert de eerste brieve  
geaffigeert te hebben 
 Wordt den eersten sitdagh  

 gehoude voor gecelebreert  
 eb de tweede brieven ge-  
 accordeert met depeschs ut  
 moris  
Op heeden den 30 julij 1725 relateert  
den gerichsboode arrest gedaen  
te hebbe op de vruchten staende op  
het velt toebehoorende Jan Soomers  
ter instantie van Will[em] Janssen met  
interdictie ut moris  
[in marge: solvit]  
 
 Genachtinge gehouden  
 den 31 julij 1725 coram de  
 H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght en   
 schepenen Croon, Tiquet,  
 Frens et Philippens  
Den Heer F.V. Van Meer proclamant  
teegens panden van Ida Hermens  
in bonis geproclam[eerde] alsoo de twee-  
de brieven behoorlijk sijn worden  
geaffigeert versoeckt alsnu dat  
den tweeden sitdag mag worde  
[112] gehoude voor gecelebreert en de  
derde brieven geaccordeert met de-  
peschs ut moris  
Den boode relateert de tweede  
brieve behoorlijk geaffigeert te hebbe  
Ex adverso Jan Caldenborg teegens de  
eerffgen[aemen] van wijlen de h[ee]r scholaster  
van Meer proclam[ant] in deese doet het  
stuck landts alhier ter proclamatie  
gesteldt jure domini voor sijn eygen  
goedt reclameeren als het selve over  
ontrent de 40 jaeren verkregen heb-  
bende van seekeren Jan Cleenen en  
van dien tijd aff het selve peijsibe-  
lijk en vreedelijk beseeten te hebben  
in voege dat de proclam[ant] nog recht  
nog actie kan hebbe weshalven hij  
reclamant sig formelijk verklaert  
voor opposant versoeckende dien vol-  
gens dat de proclamatie soo verre  
dit stuck is raeckende verklaert  
sal worde voor null en van onwaar-  
de met all het geene daarop nochte  
gedaen sijn en nog te doen dienvol-  
gens eijsch maeckende van costen  
en ingevall van contrarie decreet  
verklaert daaraff alsnu voor alsdan  
te appelleere  
Ex adverso onder protestatie van schade  
[113] en costen seght het advers voorgee-  
ven nieverans in te bestaen als in  
bloote dicentes sonder eenigen schijn  
van waarheijt die indeen hij eenige  
bescheeden hadt deselve all hadde  
behooren te produceeren waerom den  
h[ee]r proclamant versoeckt dat den  
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tweeden sitdag mag worde gehoude  
voor gecelebreert en de derde brieven  
geaccordeert  
Ex adverso persisteert als voor  
 Gesien het geprop[oneerde] en gedebat[teerde]  
 sonder prejudicie van saecke  
 lasten aenden opponent sijne  
 bescheede der questieuse ses  
 groote roeden landts te produ-  
 ceere in tijd van acht daegen  
 en wordt den tweeden sitdag  
 der andere goedere gehoude voor  
 gecelebreert en de derde brie-  
 ven geaccordeert et inth

t   

  
 Extraord[inaire] gehouden  
 den 14 aug[ustus] 1725  
Den Heer F.V. Van Meer teegen Jan  
Caldenborgh pretensen opponent  
cummunicatie gehadt hebbende  
van der selver geprop[oneerde] doet segge  
[114] dat den opponent hem pretenselijck  
heeft coomen opponeeren op pretext  
dat hij over de 40 jaeren soude in pos-  
sessie geweest sijn en vermits hem  
gelast was sijne behoorelijke beschee-  
den te produceeren en nu komt te  
bekennen geene te hebbe soo komt  
der selver oppostite mette gevolge  
van dien van selffs te vervallen ex eo  
quod actore non probante reus sit  
absolvendus dan voor soo veel den  
opponent hem tracht en wilt fundee-  
ren uijt hooffde dat deese generale  
panden niet en sijn begrepe onder de  
speciale sulx is de onnoselheijt selffe  
derhalve soo wordt de adverse oppo-  
sitie gedebatteert en gepersisteert  
yot de derde en laeste brieven met  
condemnatie des opponents in de  
costen 
Ex adverso seght den opponent te accep-  
teeren in quantum pro het geallegeer-  
de actioma off regel van rechten om  
reedene dat den h[ee]r proclamant dat  
in deese saecke selffs aenlegger is dien  
onvermindert den opponent voor-  
sienende uijt dit verschill dat  
groote coste en proces uijt dit  
[115] verschill sal komen te ontstaen  
soo versoeckt den opponent preli-  
minairlijk et ante ulteriorem  
litis progressum dat aen den pro-  
clamant gelast mag worden goe-  
de en suffisante cautie te stellen  
onder deesen hoven dwanckbaar quo  
facto offereert den opponent inge-  
lijcks te doen  
Ex adverso om alhier in geene redites  

te treden soo wordt gepersisteert  
als voor  
 Videantur acta  
 
Den Heer van Meer proclamant teegens  
panden van Ida Hermens alsoo  
de derde en laeste brieve behoor-  
lijk sijn geaccordeert en gedepes-  
scheert versoeckt dat den derden  
sitdag mag worde gehoude voor  
gecelebreert en het aensteeken  
der keertse ten eijnde van abso-  
luijt vercoop geaccordeert met  
impositie aen alle non inbren-  
gers een eeuwigh geswijgh  
Den boode relateert de derde  
[116] en laeste brieven behoorlijk geaffi-  
geert te hebben 
 Wordt den derden en laesten  
 sitdag gehoude voor gecelebreert  
 en het aensteecken des keertse ten  
 eynde van absoluijt vercoop ge-  
 accordeert geaccordeert en alle  
 non inbrengers geinponeert een  
 eeuwig geswijgh et inth

t   

Ende sulle de voorss[chreven] parceele van erven  
verkocht worde op de naarvolgende  
conditie dat den cooper gehouden  
sal sijn de cooppenn[ingen] inwendig veer-  
thien daegen off drie weeken naer  
het verblijff in rechs handen over  
te brengen op poene van nieuwe dis-  
stractie en alsoo Jan Caldenborgh  
aen de 3 roede op het Weeghsken nog  
is hebbende twee jaere toust soo  
versoeckt den selve daar ontrent te  
mooge worde gemaintineert en  
dat sulx aenden cooper mag die-  
nen voor notitie  
Item alle reele eerfflasten op ge-  
melte panden staende sulle blijven  
geaffecteert mits aen de cooppenn[ingen]  
cortende  
Waarop de keertse ontstooken  
[117] sijnde soo wordt sonder prejudicie  
der questieuse ses roeden eerste-  
lijck ingesteldt drie groote  
roeden landts geleegen aan het  
Weegsken reijgen[oeten] beijde voor hooffde  
Paulus Tewisse een lange sijde Ne-  
lis Sleijpen ingesteldt voor vijff en  
twintig guld[ens] de groote roede en  
verbleven aen Frans Caldenborgh  
voor ses en twintig guld[ens] de groote  
roede. 
Item twee groot roede ackerlandt  
ook aen het Weegsken geleegen  
reijgen[oeten] ter eenre het clooster van St.  
Gerlach ter andere Willem Vander  
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Scheuren belast met een halff vat  
rogge ingesteldt voor 26 guld[ens] de  
groote roede en verbleeven aen Joh[annes]  
Croon voor neegen en twintig guld[ens]  
de groote roede. 
Item nog drie groote roede ac-  
kerlandt geleegen in het Haessit  
reijgen[oeten] ter eenre Joh[annes Mantelaar  
ter andere sijde Frans Caldenborg  
[118] ingesteldt voor vijff en twintig guld[ens]  
de groote roede en verbleeven aen  
… Philippi voor ses en twintigh  
guld[ens] de groote roede  
Item eene groote roede acker-  
landt reijgen[oeten] ter eenre Petrus  
Philippens ter andere sijde Willem  
vander Scheuren van Houtem inge-  
steldt voor twaelff guld[ens] en ver-  
bleven aen S[ieu]r Petrus Philippens  
voor seeventhien guld[ens] de groote  
roede. 
 
Op heeden den 21 aug[ustus] 1725 relateert  
den gerichs boode der Bancke  
Houtem een affgeboth gedaen te  
hebben aen Jan Duijckers ten eijnde  
den selve sig soude hebben te voorsien  
met een ander huijs ende landrijen te  
laeten leggen gelijck hij deselve ge-  
vonden heeft mitsgaders arrest geim-  
poneert te hebbe off de vruchten meu-  
belen en bestaelen int voors[eyde] huijs  
berustende ter instantie van Christijn  
vander Poorten met interdictie ut  
moris 
[in marge: solvit]  
 
[119]  In saecke 
  Den Heer F.V. Van Meer  
  proclamant teegens  
  panden van Ida Her-  
  mans in bonis geprocla-  
  meerde  
  ende 
  Jan Caldenborgh opponent  
Visis actis schepenen der Bancke  
Houtem ter manisse van den h[ee]re  
Lieu[tenan]t Vooght voor en alleer ten difi-  
nitiven te disponeeren lasten aen  
den opponent in deese sijne acte van  
eerffmangelin behoorlijck te produ-  
ceeren mitsgaders sijne geposeerde  
possessie in forma probanti aen  
te toonen en te stellen procur[eur] be-  
hoorlijk gequalificeert om quo  
facto alsdan verder te disponeeren  
de costen ten definitiven sta-  
teerende Actum in judicio den 17 aug[ustus] 1725 coram  
omnib[us] scabinis dempto Bussolt  

Gepronuntieert den 29 aug[ustus] 1725  
parthije behoorlijk bedaeght  
sijnde  
 
[120]  Genachtinge gehouden  
 den 18 7ber 1725 coram de  
 H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght en de  
 schepenen Croon, Tiquet, 
 Philippens en Breberenus  
Den Heer F.V. Van Meer teegens panden  
van Ida Hermens nu beseeten door  
Fran[s] Caldenborgh en desselffs soon  
opponent alsoo bij U Eed laeste inter-  
locutie den opponent is gelast sijne  
gevanteerde possessie en dominium  
van acquisitie der pande unde ques-  
tio te probeeren soo versoeckt den  
h[ee]r voorss[eyd] dat den opponent ingevol-  
ge van die sig sal hebbe te regu-  
leere op poene dat de laeste brieven  
sulle gehoude worde voor geaccor-  
deert en dat den selven in sijne op-  
positie sal verklaeert worden on-  
gefondeert cum exp[en]sis bed[aegh]t per nuntium  
 Wordt aan den opponent ge-  
 last sig te reguleere naar onse  
 gegevene interlocutie en bij  
 faute van dien dat de pro-  
 clamatie haeren voortganck  
 sal hebben et inth

t   

 
De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen  
affgebieders teegens Jan Piron affgebo-  
[121] de affgebied[e]rs exhibeeren naerdere  
art[iku]len met versoeck om de persoon  
daerin vermelt te moogen worden  
verhoort met deputatie om etc. 
 Fiat verhooringe teegen  
 de naeste et inth

t   

 
Cornelis Sleijpen aenl[egge]re teegens Hendr[ick]  
Cleuters ged[aeghd]e voldoenende int  
punct van toon exhibeert calan-  
gies in emploije met twee annex  
mits welcke versoeckende dat  
de getuijgen daerbij aengetrocken  
mooge worde verhoort en gerecolle-  
queert om etc quo facto reserveert  
naarde acquijt te doen bed[aegh]t per  
nuntium uti retulit  
 Wordt de versochte verhoorin 
 en recollectie geaccordeert  
 ad primam et inth

t   

 
Den Heer F.V. Van Meer proclamant  
teegens panden van Ida Hermens  
geprocla[meerde] versoeckt mits de  
cooppenn[ingen] behoorlijk sijn over-  
gebracht liquidatie  
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 Fiat liquidatio  
 
[122] Genachtinge gehouden den  
 2 octob[er] 1725 coram de Heere  
 Lieu[tenan]t Vooght en schepenen  
 Croon, Van Leeuwe, Tiquet, 
 Frens, Philippens en Bre- 
 berenus van Dijck  
Den Heere F.V. Van Meer teegens Jan Cal-  
denborgh opponent den opponent om  
te voldoen aen UW Eed gegevene interlo-  
cutie de dato den 28 aug[ustus] 1725 doet  
de procur[eur] in deese saecke visie van  
sijne qualifificatie en exhibeert schriff-  
ture van voldoeninge met een stuck  
annex concludeert als daerbij  
Ex adverso versoeckt copije van het ad-  
vers geexhib[eerde] om het selve gesien daar  
teegens te doen off seggen sustineerende  
etc bed[aegh]t per nuntium uti retulit  
 Habeat copiam et inth

t   

 
S[ieu]r Corriaux hebbende gecureert seekeren  
Godef[ridus] Klinckhamer en daar aan ver-  
dient thien patt[acons] ende want hij Corri-  
aux verscheijde minnelijke interpella-  
tien gedaen heeft sonder dat de be-  
taalin daarop is gevolcht en gemeret  
voorss[eyde] Klinckhamer is vertrocken  
uijt deese Bancke en op eene an-  
dere Heerlickheijt gaen woonen  
soo versoeckt S[ieu]r Corriaux voorss[eyde]  
[123] arrest op sijne goederen ad fundandam  
jurisdictionem en dat den selven mag  
worde gedaeght bij beslote missieve  
om ad primam te koomen sien over-  
geven reedenen van dien  
 Wordt het arrest in deese  
 versocht geaccordeert met  
 last op den secr[etar]is den selven  
 bij beslote missieve te laeten  
 citeeren om etc et inth

t   

 
Matthijs Cools affgebied[er] teegens Hermen  
Scheers affgebod[ene] versoeckt nog-  
maals antwoort op poene van ab-  
solujt verstecq cum exp[en]sis bed[aegh]t  
per nuntium uti retulit 
 Respondeat ad primam  
 op poene van absoluijt ver-  
 stecq et inth

t   

 
Peeter Jongen doet erhaal hoe dat hij  
in den jaere 1715 heeft verkocht  
aen Jan Smeets sijn huijs hoff  
en weijde geleegen tot Strabach  
onder deese Bancke voor de somme  
van twee hondert vijftig guld[ens]  
licht welcke penn[ingen] op gemelte pan-  

den sijn blijven geaffecteert en ver-  
mits de eerffgen[aemen] Jan Claessen aen  
[124] deese penn[ingen] pretendeere te hebben  
part en deel daar deselve nogtans  
geenen schijn van gerechtigheijt en  
konnen produceeren weshalven men  
versoeckt brieven van litatie met  
last op alle degeene die daar aan  
part en deel pretendeeren te hebben  
sulx tussen dit en de naeste te be-  
wijsen op poene van een eeuwig ge-  
swijgh idque cum exp[en]sis  
 Worden de versochte brieven  
 geaccordeert et inth

t  
bij ex-  

 tracte deeses  
 
S[ieu]r Jan Caldenborgh opponent versoeckt  
arrest op alsulcke penn[ingen] als aen den  
Heer F.V. Van Meer soude moogen  
geadjudiceert worden uijt alsulc-  
ke liquidatie als op heeden soude  
worden gepronuntieert tot tijdt  
en wijle de saecke tussen hem en  
den H[ee]r voorss[eyts] sal sijn gedecideert 
 Wordt het arrest in deese  
 versocht geaccordeert met  
 last op den boode sulx aen  
 den procur[eur] Philippens aen  
 te condigen met interdic- 
 tie etc. 
 
[125]   Naardere liquidatie  
  gemaeck over de pro-  
  venierende cooppenn[ingen] van  
  de geproclameerde er-  
  ven van de eerffgen[aemen] en  
  representanten van  
  wijlen Ida Hermans  
  en geproclameert ter  
  instantie van den  
  Wel Eed H[ee]r F.V. Van  
  Meer monteerende de  
  selve ter somme van f 231 - : - :  
Visis actis schepenen der Bancke  
Houtem ter manisse van den H[ee]re  
Lieu[tenan]t Vooght in materie van li-  
quidatie recht doende adjudicee-  
ren als volcht  
Eerstelijk voor het maec-  
ken van deese liquidatie  f  12  -  :  -  : 
voor consignatie rechten   f    1 – 18 – 2  
copijen     f    2  -  :  -  :  
boode     f    2  -  :  -  :    
     f  17  - 18 – 2   
[126]   transport   f  17  - 18 – 2   
item voor de gerechtscos-  
ten tot deese proclama-  
tie aengewendt   f  74 – 10 -  :  
Item wordt geadjudiceert  
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aan S[ieu]r Joh: Croon voor een  
vat rogge eerfflast de  
somme van     f  20 -   :  -  : 
Item wordt geadjudiceert  
aen den Heere F.V. Van  
Meer proclamant in dese  
in mindernisse vansijne  
resteerende intressen de  
somme van     f 118 – 11 – 2 :  
     f 231 -  :  -   :  
Waarmeede de cooppenn[ingen] geabsorbeert  
sijnde laetende den H[ee]r proclamant  
en de verdere crediteurs in geheel  
daar en alsoo Aldus geliquideert  
in judicio den 2 octob[er] 1725 coram  
omnibus dempto Bussolt  
Gepronuntieert den selven dito  
parthijen door den boode behoor-  
lijck bedaeght sijnde  
 
[127]   Liquidatie gemaeckt  
  over de cooppenn[ingen] pro-  
  venierende van het  
  geproclameerde stuck  
  landts toebehoort heb-  
  bende Matt[ijs] Aarts groot  
  twee groote en thien  
  cleene roeden ter in-  
  stantie van Maria Offer-  
  mans en bij uijtgaan der  
  brandende keertse ver-  
  bleven aen de proclaman-  
  te voor een somme in  
  massa van sestig guld[ens  
  en op den 9 julij 1725  ver-  
  naadert door Lijsbeth  
  Schrooders dus  f 60 - : - :  
visis actis schepenen der Bancke  
Houtem ter manisse van den H[ee]re  
Lieut[enan]t Vooght in materie van  
liquidatie recht doende adju-  
diceeren als volcht 
eerstelijk voor het maec-  
ken van deese liquidatie   f 12 - : - :  
[128]  transport    f 12 - : - :  
voor consignatie rechten  f    :10: - : 
voor copijen     f   2 - : - :  
boode     f   1 - : - :  
Item wordt geadjudi-  
ceert in mindernisse  
der gerechtscosten mon-  
teerende ter somme van  
seeventig guldens de  
somme van vijff en veer-  
tigh guldens    f 45 - : - : 
     f 60 - : - :  
waar meede de cooppenn[ingen] geabsor-  
beert sijnde soo wordt Maria Offer-  
mans en Jan Caldenborgh gelaeten  

in geheel daar en alsoo aldus ge-  
liquideert in judicio den 2 octob[er]  
1725 coram omnibus dempto Bussolt  
Gepronuntieert den selven dito  
parthijen behoorlijk bedaeght sijnde  
 
[129]  Genachtinge gehouden  
 den 16 octob[er] 1725 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, Tiquet, 
 Frens, Philippens ende  
 Breberenus van Dijck  
L‟Allemand voor S[ieu]r Corriaux aenl[egge]re ende  
arrestant teegens Godefr[idus]Klinck-  
hamer ged[aeghd]e en in bonis gear[resteer]de  
hebbende den selven laeten bedaege  
om te koomen sien overgeven eijsch  
en conclusie exhibeert deselve cum  
annex doende als daarbij en mits  
geene comparitie versoeckt  
primo defaut 
Den boode relateert den in bonis  
gear[resteer]de bij beslotene missieve  
behoorlijk bedaeght te hebben  
 Habeat primo defaut  
 met herdaegsel ut moris  
 
Op heeden den 16 octob[er] 1725  
heeft den veltboode Paulus Te-  
wissen den Eedt behoorlijk in mijn  
ondergess[chrevene] hande gepresteert als  
geconstitueerde van den Heere  
Lieu[tenan]t Vooght M[eeste]r Hendr[ick] Pesters 
 [w.g.:  C.F. Tiquet]  
 
[130] Horneck voor Hendr[ick] Cleuters ged[aeghd]e 
teegens  
Cornelis Sleijpen aenl[egge]re versoeckt dat  
den selven sal gelast worden met  
sijnen contrarien thoon voorts te vae-  
ren off wel te renuntieren op poene  
van verstecq cum exp[en]sis bed[aegh]t per  
nuntium  
 Wordt aenden aenl[egge]re gelast  
 met sijnen thoon voorts te vae-  
 ren ad 1

am
 perempt[oir] et inth

t    

 
Mattijs Cools affgebieder teegens Hermen  
Scheers affgebod[ene] versoeckt dat den  
affgebod[ene] alsnu sal sijn en blijven ver-  
steeken van antwoort met permissie  
om etc bed[aegh]t per nuntium  
Ex adverso den affgebod[ene] versoeck ter-  
mijn ex gratia sullende ad primam  
behoorlijk acquijt doen  
 Habeat terminum petitum  
 et inth

t
   

 
[131]  Genachtinge gehouden  
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 den 30 octob[er] 1725 coram  
 de Heere Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, van  
 Leeuwe, Tiquet, Philip-  
 pens et Breberenus 
 
L‟allemand voor S[ieu]r Corriaux aenl[egge]re teegen  
Godefr[idus] Klinckhamer ged[aeghd]e den  
voorss[chreven] aenl[egge]re hebbende ter laes-  
ter rolle becoomen primo defaut  
en mits alnogh geene comparitie  
versoeckt secundo defaut met  
herdaegsel ut moris bed[aegh]t per nuntium 
 Habeat secundo defaut  
 met herdaegsel ut moris  
 
Den Heere F.V. Van Meer teegens Jan  
Caldenborgh opponent hebbende  
laeten examineeren de adverse  
voldoeninge cum annexis ver-  
klaert in plaetse van contradic-  
tie te persisteeren bij UW Eed  
Achtb[are] interlocutie en voorgaende  
decreten mits welcke renun-  
tieert van verdere productie  
versoeckt recht ter p[rinci]paelen …..  
[132] te dienen si opus fuerit van motijff  
idque cum exp[en]sis  
Ex adverso alsoo den Heer van Meer de  
geallegeerde en geprobeerde possessie  
wel wilt toestaen soo versoeckt  
den opponent vansgelijke rechts ad-  
ministratie  
 Videantur acta  
 
L‟allemand voor S[ieu]r Corriaux versoeckt brie-  
ven van daegsel tot laste Hubert  
Caldenborg om ad primam te coomen  
sien overgeeven eijsch 
en conclusie  
cum exp[en]sis  
 Fiat daegement  

 
Hermen Scheers ged[aeghd]e en affgebod[ene] teegens  
Mattijs Cools affgebied[er] exhibeert  
antwoort cum annexis doende als  
daerbij sullende deselve int net  
gesteldt sijnde ad manus domini  
Graff[icarii] overleeveren daerteegens re-  
plijcq versoeckende cum exp[en]sis  
 Satisfaciat quo facto  
 replicet et inth

t
   

 
[133] Cornelis Sleijpen tegens Hendrick  
Cleuters ged[aeghd]e proceederende tot  
voldoeninge van sijnen verderen thoon  
versoeckt dat Willem Stassen op de  
declaratie alhier overgegeven in  
instanti onder eede mag worden  

verhoort quo facto versoeckt de-  
putatie op twee h[ee]re schepenen  
om te nemen inspectie oculair  
op het landt alhier in questie  
met limitatie en deputatie  
ut moris verklaert sulx gedaen  
sijnde van verderen thoon te re-  
nuntieren  
 Wordt de recollectie in deese  
 versocht geaccordeert en tot de  
 oculaire inspectie gedeputeert  
 de h[ee]re schepenen Tiquet en 
 Breberenus van Dijck et inth

t
   

 
D‟eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen affge-  
bieders teegens Jan Piron affgebodene  
mits haere getuijgens affgehoort sijn  
renuntieren van verderen thoon  
versoeckende aenden affgebod[ene] gelast  
te worden met sijnen contrarien  
thoon voorts te vaeren ad 1

am
 et  

cum exp[en]sis bed[aegh]t per nuntium  
 Wordt aenden affgebod[ene] gelast  
 met sijnen contrarien thoon  
 voorts te vaeren ad primam et inth

t
   

 
[134]  Genachtinge gehouden  
 den 13 9ber 1725 coram de  
 H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght en de  
 schepenen Croon, Tiquet, 
 Frens, Philippens en  
 Breberenus van Dijck  
Philippens voor Herme[n] Scheers affgebodene  
tegens Matt[ijs] Cools affgebied[er] voor en  
alleer de antwoort reelijck over te  
geeven versoeckt dat aen den affgebied[er]  
sal worden gelast over te brengen alsulc-  
ke quitancie van betaelinge als hij  
bij aenspraeck heeft gereclameert het  
welcke gedaen sijnde offereert in  
instanti te dienen van antwoort  
Ex adverso den affgebied[er] repeteert sijn ge-  
prop[oneerde] waarbij blijckt dat den selven  
heeft versocht eenen termijn ex gra-  
tia welcken termijn hij ook genooten  
heeft als hebbende de antwoort geex-  
hib[eert] om deselve infra triduum ad  
manus garfficarii te stellen het welcke  
tot heeden nog niet geschiet is waarom  
men alsnu nog is insisteerende tot  
absoluijt verstecq en verder seght  
men de booven gemelte quitancie  
op sijnen tijd wel te sullen overgeven  
protesteerende van costen bed[aegh]t per  
nuntium  
 Schepepenen versteeken den  
 affgebod[ene] van antwoort salvo  
 purge tusse dit en de naeste et inth

t
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[135] Peeter Jongen versoeck ingevolge sijne ter  
laester rolle gedaene citatie dat  
alle de geene die vermeenden part  
off deel te hebben aen de penn[ingen] verders  
bij litatie geexprimeert faute van  
behoorelijke productie van bescheijde  
en inbrengen van dien alsnu mag  
worde geimponeert een eeuwigh  
geswijgh en dat de penn[ingen] alsnu  
moogen worden geconsigneert in  
rechs handen om die laeten vol-  
gen aen die het recht daartoe be-  
hoorlijk heeft gedoceert idq[ue] cum exp[ensi]s  
 Wordt de consignatie der  
 penn[ingen] geaccordeert met last  
 op partie hier aen vermeenende  
 deel te hebbe te compareren et inth

t
   

 
Philippens voor Cornelis Sleijpen aenl[egge]re  
tegen Hendr[ick] Cleuter ged[aeghd]e alsoo de  
visitatie behoorlijk door gedepu-  
teerde schepenen en de oculaire  
inspectie is geschiet ten overstaen  
van parthije versoeckt der selver  
rapport quo facto renuntieert  
van verderen thoon met versoeckt  
dat den ged[aeghd]e met sijnen contra-  
rien thoon sal hebben voorts  
[136] te proceederen ad primam idque  
cum exp[en]sis bed[aegh]t per nuntium  
 Wordt aende H[ee]re gedeputeer-  
 dens versocht ad primam haar  
 rapport te doen en aan den ged[aeghd]e  
 gelast met sijnen contrarien  
 thoon voorts te vaeren ad  
 primam et inth

t
   

 
S[ieu]r L‟allemand van S[ieu]r Corriaux aenl[egge]re  
teegens Godefr[idus] Klinckhamer ver-  
weeder den voorss[chreven] aenl[egge]re bekoomen  
hebbende het tweede defaut en  
mits nog geene comparitie versoeckt  
defaut 3

tio
 met permissie om te  

dienen van profijt cum exp[en]sis  
Ex adverso exhibeert req[ues]te doende als  
daerbij en stante hac audientia lec-  
ture en dispositie versoeckende  
Ex adverso seght volgens stijll en  
reglement te sijn dat den verweer-  
der eerst en voorall moet purgeeren  
de tot sijne laste geweesene de-  
faulten met versoeckt dat bij faute  
van dien het derde defaut mag worde  
geweesen cum exp[en]sis 
 Fiat lecture en dispotie  
 
[137] De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen  
affgebied[ers] teegens Jan Piron affgebod[ene]  
de affgebied[ers] versoecken dat aenden  

affgebod[ene] mag worden gelast met  
sijnen contrarien thoon voorts te  
vaeren ad primam perempt[orie] cum  
exp[en]sis bed[aegh]t per nuntium  
 Wordt aenden affgebod[ene] gelast  
 met sijnen contrarien thoon  
 voorts te vaeren ad primam  
 perempt[orie] et inth

t
   

 
L‟allemand voor S[ieu]r Corriaux aenleggere  
teegens Hubert Caldenborgh ged[aeghd]e  
hebbende den selven op heeden lae-  
ten bedaegen gelijck den boode  
sal relateeren exhibeert eijsch  
en conclusie contendeerende  
concludeert als daerbij en mits  
geene comparitie versoeckt  
defaut primo bed[aegh]t per nuntium  
 Habeat primo defaut et 
  inth

t
   

 
[138]   Vonnis in saecken 
  Jan Caldenborgh opponent  
  teegens  
  den Heer F.V. Van  
  Meer proclamant  
Visis actis schepenen der Bancke  
Houtem ter manisse van den H[ee]re  
Lieu[tenan]t Vooght ten definitiven recht  
doende verklaeren den opponent in  
sijne gedaene oppositie te sijn gefon-  
deert dien volgens den selven van  
den eijschs van den Heere van Meer  
absolveerende met condemnatie  
des heere proclamants in de  
helffte der costen de andere helffte  
om reedenen compenseerende Aldus  
gedaen in judicio den 6 novemb[er]  
1725 coram omnibus scab[inis] dempto  
Bussolt  
Gepronuntieert den 13 9ber 1725  
partibus per nuntium citatis  
uti retulit  
 
[139]  Genachtinge gehouden  
 den 27 9ber 1725 coram  
 de Heere Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, Tiquet  
 et Philippens  
D‟eerffgen[aemen] van wijlen juffr[ouw] Johanna 
Catha[rina]  
van Belgens wed[uw]e de H[ee]r Will[em]  
Cremers van intentie sijnde bij vo-  
lontaire proclamatie aen den meest  
biedende te verkoopen bij uijtgaan  
der brandende keertse seekeren  
Camp ackerlandts weijde en bempt  
alle bij malkandere in haere lee-  
vende heggen geleegen onder deese  
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Bancke Houtem en wes daarvan  
dependeert reijgen[oeten] ter eenre sijde  
H[ee]r van Meer ter andere sijde  
Matt Steijns ten dien eijnde ver-  
soeckende UW Eed noodige brieven  
proclamatoriael met depeschs  
ut moris en dat de costen dien-  
aengaende ad finem moogen  
worden gestateert 
 Fiant littrae met  
 depeschs ut moris  
 
[140] L‟allemand voor S[ieu]r Corriaux aenl[egge]re 
teegens  
Hubert Caldenborg ged[aeghd]e hebbende  
bij U Eed laeste decreet becoomen  
het eerste defaut versoeckt mits  
geene comparitie het tweede de-  
faut gedecreteert te worden bed[aegh]t  
per nuntium uti retulit  
 Habeat 2

do
 defaut et inth

t
   

 
Cornelis Sleijpen proceederende in materie  
van thoon versoeckt dat Hendrick  
Cleuters met sijnen contrarien  
thoon sal hebbe voorts te vaeren  
op poene van verstecq cum exp[en]sis  
bed[aegh]t per nuntium uti retulit  
 Wordt aan den ged[aeghd]e gelast  
 met sijnen contrarien thoon  
 voorts te vaeren op poene  
 van verstecq et inth

t
   

 
Hermen Scheers affgebod[ene] tegens Matt[ijs] Cools  
affgebied[er] op heeden voldaen hebbende  
van antwoort versoeck replijcq  
ad primam perempt[oir] cum exp[en]sis  
Ex adverso versoeckt copije om etc. 
 Habeat copiam et replicet  
 ad primam perempt[oir] et inth

t
   

 
[141] De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen  
affgebied[ers] teegens Jan Piron affgebod[ene]  
de affgebied[e]rs versoecken dat aen  
den affgebod[ene] mag worde gelast met  
sijnen contrarien thoon voorts te  
vaeren ad primam op poene van  
verstecq cum exp[en]sis bed[aegh]t  
per nuntium uti retulit 
 Wordt aenden affgebodene  
 gelast  met sijnen contrarien  
 thoon voorts te vaeren ad  
 primam op poene van ver- 
 stecq et inth

t
   

 
Op heeden den 27 9ber 1725 relateert  
den gerichs boode arrest gedaen  
te hebben op alsulcke penn[ingen] als  
sijn worde geconsigneert door Jasper  

Schils en sulle toekomen aen Pieter  
Jongen ter instantie van Nicolaus  
Ritschi met interdictie ut moris   
 
Op heeden dato als booven heeft  
den gerichtsboode arrest gedaen  
op de hier booven genomineerde  
penn[ingen] ter instantie van den  
H[ee]re Proost van St. Gerlach met  
interdictie ut moris  
 
[142]  Genachtinge gehouden  
 den 11 Xber 1725 coram de  
 H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght en  
 schepenen Croon, Tiquet,  
 Van Leeuwen, Philippens  
 et Breberenus van Dijck  
Cornelis Sleijpen aenl[egge]re teegens Hendrick  
Cleuters ged[aeghd]e versoeckt verstecq  
van contrarien thoon met permis-  
sie om etc. bed[aegh]t per nuntium  
Ex adverso Hendrick Cleuters ged[aeghd]e  
exhibeert calangies en emploije met  
twee stucken annex versoeckende  
in conformiteijt van dien depu[ta]tie  
om de persoonen daerbij genomineert  
onder eede te moogen worden ver-  
hoort met limitatie etc offereerende  
ad primam verder acquijt te doen pro-  
testeerende van costen  
 Wordt dag gesteldt tot verhoorin-  
 ge teegens maendag en verders  
 gelast aan den ged[aeghd]e met sijnen  
 contrarien thoon voorts te vaeren  
 op poene van absoluijt verstecq  
  et inth

t
   

 
De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen 
aenl[egge]re  
teegens Jan Piron ged[aeghd]e de aenl[egg]ers  
versoecken dat aan den ged[aeghd]e mag  
[143] worde gelast met sijnen contrarien  
thoon voorts te vaeren ad primam  
op poene van absoluijt verstecq  
cum exp[en]sis bed[aegh]t per nuntium uti  
retulit  
 Wordt aan den affgebodene  
 nogmaals gelast met sijnen  
 contrarien thoon voorts te  
 vaeren op poene van abso-  
 luijt verstecq  et inth

t
   

 
De gesaementlijke eerffgen[aemen] van wijlen de  
h[ee]r Will[em] Cremers versoecken al-  
soo de eerste brieven behoorlijck  
sijn gedepescheert dat den eersten  
sitdag mag worde gehouden voor  
gecelebreert en de tweede brieven  
geaccordeert  
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 Wordt den eersten sitdag  
 gehoude voor gecelebreert  
 en de tweede brieven ge-  
 accordeert met depeschs ut moris. 
 
Den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach  
teegens Peeter Jongen mits den  
selven ingevolge UW Eed accoort  
weijgerachtig blijft den h[ee]r aenl[egge]re  
appaisement te geeven versoeckt  
[144] onder renuntiatie vant selve re-  
sumptie om ad primam in statu  
quo te koome sien voorts proceede-  
ren cum exp[en]sis  
 Fiat resumptie en dien  
 onvermindert compareant  
 partes ad primam et inth

t
   

 
 Genachtinge gehouden 
 den 27 xber 1725 coram de  
 Heere Lieu[tenan]t Vooght en  
 schepenen Croon, Tiquet,  
 Philippens, Frens et  
 Breberenus van Dijck  
De gesaementlijke eerffgen[aemen] van de heer  
Willem Cremers voluntaire procla-  
manten alsoo de tweede brieven  
proclamatoriael behoorlijk sijn  
geaffigeert versoeckt dat de twee-  
den sitdag mag worde gehouden  
voor gecelebreert en de derde  
brieven van absoluijt vercoop geac-  
cordeert met depeschs ut moris  
 Wordt den tweeden sitdag  
 gehouden voor gecelebreert en de  
 derde brieven geaccordeert  
 
[145]  Genachtinge gehouden  
 den 22 jann[uari] 1726 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Tiquet,  
 Frens, Philippens en  
 Breberenus van Dijck  
Hendr[ick] Cleuters ged[aeghd]e teegens Cornilis Sleij-  
pen aenl[egge]re alsoo den ged[aeghd]e tot affleg-  
ginge van sijne contrarien thoon  
nodig heeft requisitorien in eene  
affaraine plaets soo versoeckt  
termijn van vier weeken met offers  
binnen den selven tijd van thoon te  
voldoen  
Ex adverso doet segge dat dit voorgee-  
ven van requisitorien alleen is  
gepractiseert om de saecke op de  
lange baan te houden vermits den  
ged[aeghd]e ook de geheele vacantie heeft  
genooten en alle evenwel vruchte-  
loos weshalven men alsnu ver-  
soeckt dat door den ged[aeghd]e van contra-  

rien thoon alsnu sal sijn en blijve  
versteeken met permissie om  
etc bed[aegh]t per nuntium uti retulit  
 Habeat terminum usque  
 ad primam et inth

t
   

 
[146] Den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach 
aenl[egge]re  
teegens Peeter Jongen ged[aeghd]e onder pro-  
testatie van de gedecerneerde com-  
paritie en sonder van sijn recht te  
willen desisteeren versoeckt aff-  
doeninge met limitatie om etc. 
 Wordt nogmaals aen den ged[aeghd]e  
 gelast ad primam te compa-  
 reeren op poene van absoluijte  
 dispositie et inth

t
   

 
De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen aen-  
leggere teegens Jan Piron ged[aeghd]e de  
aenl[egge]rs versoecken dat den ged[aeghd]e nu  
eijndelijk en ten laesten van sijnen  
contrarien thoon sal sijn en blijve  
versteeken met permissie om etc  
bed[aegh]t per nuntium uti retulit  
Ex adverso mits den ged[aeghd]e des avons voor  
den gerechsdagh de stucken de ven-  
liteer ende saecke eerst door den  
not[ari]s Frens sijn ter handt gesteldt  
soo versoeckt termijn ex gratia  
sullende ad primam in falibelijck  
acquijt doen  
 Habeat terminum usque  
 ad primam et inth

t
   

 
[147]  Genachtinge gehouden  
 den 5 febr[uari] 1726 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, van  
 Leeuwe, Tiquet, Frens, 
 Philippens en Breberenus  
Horneck voor Hendr[ick] Cleuters ged[aeghd]e tegens  
Cornelis Sleijpen aenl[egge]re exhibeert  
finaelen emploije doenden con-  
cludeerende als daerbij mits pu-  
blicatie van weederseijts thoon ver-  
soeckende cum exp[en]sis  
Ex adverso mits parthije van haeren  
thoon onder renuntiatie van  
verdere productie heeft voldaen  
versoeckt vansgelijke openinge  
met versoeck soo nodig van co-  
pije bed[aegh]t per nuntium  
 Fiat publicatio en word  
 de versochte openinge van  
 thoon geaccordeert met  
 copije om etc 
 
Hermens Scheers teegens Matt[ijs] Cools aenl[egge]re  
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versoeck replijcq ad primam op  
poene van verstecq cum exp[en]sis  
bed[aegh]t per nuntium  
 Replicet ad primam  
 op poene van verstecq et inth

t
    

 
[148] L‟allemand voor S[ieu]r Corriaux aenl[egge]re tegens  
Hubert Caldenborgh ged[aeghd]e den voorss[chreven]  
aenl[egge]re hebbende over twee maanden  
in deese saecke gesupercedeert sub  
spe solutionis hetgeene nogtans  
niet is gevolcht soo versoeckt den  
voorss[chreven] aenl[egge]re defaut 3

tio
 met per-  

missie om te moogen dienen  
van profijt  
 Fiat resumptio  
 
De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen 
aenl[egge]re  
en affgebied[e]rs tegens Jan Piron  
ged[aeghd]e en affgebod[ene] onder protestatie  
als vooren alsoo den ged[aeghd]e bij UW Eed  
verkregen heeft termijn tot op heeden  
en alnog in gebreken blijft met sijnen  
contrarien thoon voorts te vaeren  
soo versoecken de affgebid[e]rs dat  
den selven alsnu daarvan sal sijn  
en blijven versteeken cum exp[en]sis  
bed[aegh]t per nuntium uti retulit  
Ex adverso Jan Piron ged[aeghd]e exhibeert  
intendit met emploije doende als  
daarbij versoeckende de getuijgen  
daerbij gemargeert op de art[ike]ls  
[149] mooge worden verhoort met li-  
mitatie van dagh en deputatie  
ut moris  
De aenl[egg]ers mits den overvloedigen  
genooten termijn insisteeren  
tot verstecq  
Ex adverso mits men tegenwoor-  
dig in devoir is om sijnen thoon  
in forma aff te leggen soo per-  
sisteert men bij het voorige ge-  
seghde  
De aenl[egge]rs insisteeren als voor met  
expresse sustenue dat den ged[aeghd]e  
alsnu moet sijn en blijven versteeken  
 Wordt dag gesteldt tot  
 verhooringe ad primam et inth

t
    

 
De gesaementlijke eerffgen[aemen] van wijlen  
juffr[ouw]e Johanna Catharina van  
Belgens wed[uw]e wijlen de h[ee]r Cremers  
volontaire proclamanten ver-  
soecken alsnu den derden sitdag  
te worde gehouden voor gecele-  
breert en het aensteeken der  
keertse geaccordeert en alle  
non inbrengers geimponeert  

[150] een eeuwigh geswijgh; Den boode  
relateert de derde en laeste brieven  
behoorlijk geaffigeert te hebben  
 Wordt den derden sitdagh  
 gehouden voor gecelebreert en het  
 aansteeke der keertse ten eijnde  
 van absoluijt vercoop geaccor-  
 deert en alle non inbrengers ge- 
 imponeert een eeuwigh geswijgh 
 
En is conditie datter eventuelen coo-  
per gehouden sal sijn de cooppenn[ingen] inwen-  
dig ses weeken sal hebben over te  
brengen in hande van den gerechte  
op poene van nieuwe distractie en in  
cas de voorss[chreven] erven alsdan minder  
gingen tot sijnen laste erhaalt te  
worden en in cas meerder sal sulx  
sijn tot profijt van de proclamanten  
  
En de keertse ontstooken sijnde soo  
worden de erven bij proclamatie bree-  
ders uijtgesteeken te weeten seekere  
camp ackerlandt weyde en bempt  
bij malkandere in haere hegge gelee-  
gen tot Broecken reijgen[oeten] ter eenre  
de h[ee]r van Meer ter andere Matthijs  
Steijns ingesteldt voor achthondert  
guld[ens] waar voor het selve is verbleven  
aen de proclamanten en nog naaders  
ingesteldt voor 600 guld[ens] en nog-  
maals aan de proclamante verbleve  
voor ses hondert guld[ens]   
 
[151]  Genachtinge gehouden  
 den 19 febr[uari] 1726 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon,  
 Tiquet, Frens, Philippens  
 en Breberenus van Dijck  
L‟allemand voor S[ieu]r Corriaux aenl[egge]re  
teegens Hubert Caldenborgh ged[aeghd]e  
UW Eed Achtb[are] hebbende den voorss[chreven]  
ged[aeghd]e laeten bedaegen op resumptie  
soo versoeckt men mits alnogh  
geene comparitie alsnu het derde  
defaut met permissie om te moo-  
gen dienen van profijt bed[aegh]t per  
nuntium uti retulit  
 Habeat 3

tio
 defaut  

 
Den Eerw[aarde Heer Proost van St. Gerlach  
aenl[egge]re teegens Peeter Jongen ged[aeghd]e  
ter penultime rolle recht ten  
principaele versocht hebbende  
versoeckt nogmaals affdoeninge  
met limitatie van tot het tee-  
kene van inventaris bed[aegh]t per  
nuntium uti retulit  
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 Videantur acta  
 
[152] Hermen Scheers ged[aeghd]e teegens Matt[ijs] 
Cools  
affgebied[er]e den ged[aeghd]e versoeckt dat  
den aenl[egge]re alsnu van replijcq abso-  
lutelijk sal sijn en blijven versteeken  
met permissie om etc bed[aegh]t per nun-  
tium uti retulit  
 Replicet ad primam op  
 poene van absoluijt verstecq  
 et inth[imatie]  
 
De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen  
aenl[egge]re teegens Jan Piron ged[aeghd]e  
sonder prejudicie als vermelt ver-  
soecken alsnu tandem aliquando  
verstecq van contrarien thoon met  
permissie om etc cum exp[en]sis bed[aegh]t  
per nuntium uti retulit  
 Wordt nogmaals dag gesteldt  
 tot verhoor ad primam en aan  
 Jan Piron gelast de getuijgens  
 bij sijnen intendit gemargeert  
 alsdan te produceeren op poene  
 van absolute dispositie et inth

t 
 

 
[153] Genachtinge gehouden  
 den 5 meert 1726 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, Van  
 Leeuwe, Tiquet, Phi-  
 lippens et Breberenus  
Matthijs Cools affgebied[er] teegens Hermen  
Scheers affgebod[ene] exhibeert re-  
plijcq doende en concludeerende  
als daerbij hierteegens ad primam  
duplijcq versoeckende cum exp[en[sis  
Ex adverso versoeckt copije om etc  
 Habeat copiam et duplicet  
 ad primam perempt[orie] et inth

t   

 

De Heer Hoogdrossard deses landts no[min]e  
officij claeger thriump[hant] tegens  
Jan Piron becl[aegh]de en succumb[ent]  
doet verhaal hoe dat den becl[aegh]de  
alhier voor deese wet en justitie  
is beclaeght geweest van veltdie-  
verije en daarvoor ook is gecon-  
demneert door UW Eed in eene  
amende van vijffthien guld[ens] cum  
exp[en]sis en vermits den becl[aegh]de  
[154] tot nog toe in faute blijft daaraan  
te voldoen soo versoeckt men arrest  
op alsulcke somme van hondert guld[ens]  
als den becl[aegh]de is competeerende  
en sijn berustende in handen van  
Jacob Pirong met interdictie ut  
moris cum exp[en]sis  

 Wordt het arrest in deese  
 versocht geaccordeert met last  
 op den boode het selve te  
 exploteeren 
Den boode relateert het neffenstaen-  
de versochte arrest behoorlijk  
gedaen te hebben in handen van  
Jacob Piron op den 14 meert 1726  
 
Cornelis Sleijpen aenl[egge]re teegens Hen- 
drick Cleuters ged[aeghd]e ter laester  
rolle openinge bekoomen hebben-  
de van thoon versoeckt dat den  
ged[aeghd]e sal hebbe pari passu te re-  
procheeren idque perempt[orie] cum exp[en]sis  
bed[aegh]t per nuntium uti retulit  
 Wordt aan parthijen gelast  
 parij passu te reprocheeren et inth

t 
 

 
[155] Op heeden den 5 meert 1726 is bij deesen  
Eedelen Gerechte der Bancke van  
Houtem met opene deure in den  
heuwelijken staedt bevestight  
de persoon van Matthijs Aarts als  
bruijdegom en Jenne Duijckers wed[uw]e  
Robroeck als bruijdt naar dat de  
huwelijckse proclamatie binnen  
de kercke van Valckenborgh be-  
hoorlijk gegaen waeren volgens at-  
testatie van de H[ee]r predicant Sil-  
vius ter deeser griffie berustende 
 
 Genachtinge gehouden  
 den 19 meert 1726 co-  
 ram de H[ee]re Lieu[tenan]t  
 Vooght en schepenen  
 Tiquet et Philippens  
Matthijs Cools affgebieder teegens Her-  
men Scheers affgebodene versoeckt  
acquijt van duplijcq op poene  
van verstecq cum exp[en]sis bed[aegh]t  
per nuntium uti retulit  
 Duplicet ad primam  
 op poene van verstecq  et inth

t  
 

 
[156] De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen  
affgebied[e]rs teegens Jan Piron aff-  
gebodene de affgebied[e]rs versoecken  
dat den affgebod[ene] alsnu sal sijn  
en blijven versteeken van contrarien  
thoon met permissie om etc. cum  
exp[en]sis bed[aegh]t per nuntium  
Ex adverso alsoo eene sijne te produ-  
ceere getuijgens gans kranck is soo  
dat den selven niet kan worden  
verhoort soo versoeckt termijn usque  
ad primam  
 Videantur acta  
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Cornelis Sleijpen aenl[egge]re teegens Hendrick  
Cleuters ged[aeghd]e den aenl[egge]re versoeckt  
dat aan den ged[aeghd]e mag worden ge-  
last pari passu te reprocheeren  
ad primam perempt[orie] cum exp[en]sis  
bed[aegh]t per nuntium uti retulit  
 Wordt aan pathijen gelast  
 parij passu te reprocheeren  
 ad primam perempt[orie]  et inth

t   

 
[157]  Genachtinge gehouden  
 den 2 april 1726 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght  en  
 schepenen Croon, Tiquet,  
 Philippens et Breberenus  
Cornelis Sleijpen aenl[egge]re teegens Hendric  
Cleuters ged[aeghd]e exhibeert reprochen  
cum duobus annexis doende en  
concludeerende als daarbij ver-  
soeckende dat het stuck sub litt[era] A  
door UW Eede teegens sijn origineele  
mag worde gecollationeert quo  
facto de origineele weederom in  
te trecken mits welcke openinge  
en copije de adverse reprochen ver-  
soeckende om ad primam te diene  
van salvatien  
Ex adverso exhibeeren vansgelijke  
reprochen met versoeck van copije  
om etc 
 Habeat copiam en wordt  
 de versochte collationeerin-  
 ge geaccordeert et inth

t   

 
[158]   In saecken 
  De eerffgen[aemen] Machiel  
  en Maria Sleijpen  
  aanl[egge]rs en affgebied[e]rs  
  teegens  
  Jan Pirong ged[aeghd]e en 
  affgebodene  
Visis actis schepenen der Bancke  
Houtem ter manisse van den H[ee]re  
Lieu[tenan]t Vooght versteeken den affge-  
bodene van sijnen contrarien thoon  
met permissie aen de affgebied[e]rs  
om ad primam te mooge dienen  
van profijt actum in judicio den  
2 april 1726 coram omnibus sca-  
binis dempto Bussolt  
Gepronuntieert den selven dito  
parthije behoorlijk bed[aegh]t sijnde  
door Peeter Rutten  
 
[159]   Vonnis in saecken 
  Den Eerw[aarde] H[ee]r Proost  
  van St. Gerlach aenl[egge]re  
  teegens  
  Peeter Jongen ged[aeghd]e  

Gesien geleesen en geexamineert  
de aenspraeck cum annexo van  
den H[ee]re aenl[egge]re mitsgaders de  
contrapretensie van den ged[aeghd]e  
en alles vorder overwoogen hebbende  
schepenen der Bancke van Houtem  
ter manisse van den H[ee]r Lieu[tenan]t Vooght  
condemneeren den ged[aeghd]e om aen den  
H[ee]re aenl[egge]re eens voorall uijt te  
keeren de somme van vijfftig gul-  
dens eens waarmeede den eerffpacht  
tot het jaar 1725 sal voldaen we-  
sen de costen om reedene com- 
penseerende Actum in judicio den  
2 april 1726 coram omnibus scab[inis]  
dempto Bussolt  
Gepronuntieert den selven dito  
parthijen behoorlijck bedaeght sijn-  
de door den boode  
 
[160]  Extraord[inaire] gehouden den 
 16 april 1726 coram de  
 H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght en sche-  
 penenen Van Leeuwe, Tiquet, 
 Frens et Philippens  
Den Heer Hoogdrossard deeses landts  
remonstreert hoe dat Peeter Muijl-  
kens en Daem Schoutheten door de  
Heere schepenen der stadt en vrij-  
heijt Valckenborgh ingevolge sen-  
tentie weegens hunne begaene  
diefstallen sijn worde gecondemneert  
ter doodt ende want de confiscatie  
der selver goederen de H[ee]re claeger  
is worde geadjudiceert soo versoeckt  
men voor soo verre deselve onder deese  
Bancke sijn sorteerende daarin te  
worde geimmitteert waartoe depu-  
tatie versoeckende om etc  
 Fiat immissio daartoe deputee-  
 rende de schepenen Van Leeuwen  
 en Philippens  

De H[ee]re gedeputeerde schepenen rap-  
porteere de immissie behoorlijck vol-  
trocken te hebbe  
 
[161]  Genachtinge gehoude  
 den 14 maij 1726 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, 
 Tiquet, Frens, Philip-  
 pens en Breberenus  
Philippens voor Cornelis Sleijpen  
aenl[egge]re teegens Hendr[ick] Cleuters  
ged[aeghd]e exhibeert salvatien ende  
motijff doende als daerbij waar-  
meede in saecke slietende ver-  
soeckt ad acta gevoecht te moo-  
gen worden en daarop equita-  
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ble reflexie genoomen met li-  
mitatie van dag tot het four-  
neere der stucken en teekene   
van inventaris  
Ex adverso exhibeert vans  
gelijke salvatien en motijff  
doende als daerbij met versoeck  
dat deselve ad acta mag  
worden gevoecht en in het  
leese acquitaeble reflexie  
[162] genomen met limitatie van dag  
tot fourneeringe der stucken als  
voor  
 Extrahuntur verbalia  
 en wordt dag gesteldt tot  
 het fourneeren der stucken  
 en teekenen van inventaris  
 ad primam et inth

t   

 
Matthijs Cools affgebieder teegens Her-  
men Scheers affgebodene den affgebie-  
der versoeckt nogmaals acquijt  
van duplijcq op poene van abso-  
luijt verstecq cum exp[en]sis bed[aegh]t  
per nuntium uti retulit  
 Duplicet ad primam op  
 poene van absoluijt verstecq  
 et inth

t   

 
De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen  
affgebieders teegens Jan Pirong  
affgeboodene alsoo den affgebodene  
is versteeken van contrarien thoon  
en de aenl[eg]gers gepermitteert te  
dienen van profijt soo emploijeert  
[163] men in plaetse van dien alle  
verbaele en decreeten in saecke  
gehouden en gegeven als meede  
dat den affgebodene geenen thoon  
heeft weeten aff te leggen waar-  
uijt desselffs tacite bekentenisse  
komt te resulteeren en ook  
signanter UW Eed decreet van  
verstecq alles naarders instruc- 
tieve te appliceeren mits dien  
recht ten principaele versoec-  
kende cum exp[en]sis bed[aegh]t per nun-  
tium uti retulit  
Ex adverso Jan Piron affgebo-  
dene teegens de eerffgen[aemen] Ma-  
chiel en Maria Sleijpen affge-  
bieders exhibeert verbael scrip-  
to doende als daerbij waarop  
stante hac audientia lectu-  
ra en dispositie versoeckt  
cum exp[en]sis  
 Videantur acta  
 
[164]  Genachtinge gehouden  

 den 28 maij 1726 coram  
 de H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon, Van  
 Leeuwen, Tiquet, Frens, 
 Philippens et Breberenus 
 
Hermen Scheers affgebod[ene] teegens Mattijs  
Cools affgebied[er] exhibeert persisteerin-  
ge loco duplicae doende en conclu-  
deerende als daerbij mitsdien visi-  
tatie der acten en recht conform  
deselve versoeckende  
 Videantur acta  
 
Den Wel Eed Heere F.V. Van Meer suppl[iant]  
teegens de wed[uw]e Hendr[ick] Wijngaarts  
geins[inueer]de hebbende deselve op den 15  
maij 1726 behoorlijck laeten sommee-  
ren ten eijnde van voldoeninge van  
60 guld[ens] verloop eender capitaal van  
200 guld[ens] alles ingevolge req[ues]te met  
UW Eed daarop geslaegen appointe-  
ment en relaas vanden boode  
cum annexo behoorlijck geinsinueert  
[165] ende mits den tijdt van betaelin-  
ge is geexpireert exhibeert de  
selve cum annexis versoeckende  
alsnu uijt krachte der obligatie  
pandtbetreedinge op eene weijde  
geleegen tot Houtem groot ses  
groote en vijff cleene roede reij-  
genoot ter eenre het clooster van  
St. Gerlach ter andere sijde de  
wed[uw]e Hendr[ick] Weusten voor hooft  
de straedt met limitatie en  
deputatie ut moris  
 Fiat pandtbetreedinge  
 daartoe deputeerende de  
 H[ee]re schepenen Croon en Frens  
 om deselve smorgens ad  
 primam te voltrecken et inth

t   

 
Thomas Thomassen proclamandt  
teegens panden Joh[annes] Massin mits  
de questie tussen parthijen on-  
trent het borgerschap en ex-  
ceptie van dien voor de Heere  
Pensionarissen van Maastricht  
[166] is worden affgedaan en door den-  
selve geranvoyeert tot deesen ge-  
rechten om te worden voorts geproce-  
deert soo versoeckt den proclamant  
pro omni termino en ex supra aban-  
danti de vijffde en laeste brieven  
met depeschs ut moris bed[aegh]t per nuntium  
 Worden ex supra abundanti  
 de vijffde en laeste brieven  
 geaccordeert met depeschs ut  
 moris et inth

t 
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Cornelis Sleijpen aenl[egge]re teegens Hendr[ick]  
Cleuters ged[aeghd]e hebbende op heeden den  
inventaris behoorlijk geteeken off  
desselffs procur[eur] en daarmeede slie-  
tende versoeckt dag en ure ad sen-  
tentiandum  
 Fiat afdoeninge  
 
Den Heere Hoogdrossard deeses landts tee-  
gens panden van Peeter Muijlkens en  
Daem Schoutheten alsoo den Heere  
voorss[chreven] in de goederen hem bij senten-  
tie geadjudiceert op den . .  .  . . . . .  
[167] april 1726 door de Heere gede-  
puteerde van Leeuwe en Phi-  
lippens onder deese bancke gelegen  
behoorlijk is worden geimmitteert  
versoeckt alsnu brieven procla-  
matoriael met depeschs ut  
moris op alsulcke panden als  
men sal overgeeven  
 Fiant littrae  
 
 Genachtingen gehou-  
 den den 11 junij 1726  
 coram de H[ee]re Lieu[tenan]t  
 Vooght en schepenen  
 Croon, Van Leeuwe, Tiquet,  
 Frens et Philippens  
Den Heere Hoogdrossard deeses landts  
teegens panden van Peeter Muijl-  
kens en Daem Schoutheten alsoo  
de eerste brieven behoorlijk sijn  
geaccordeert en gedepescheert ver-  
soeckt dat den eersten sitdag mag  
worde gehouden voor gecelebreert  
[168] en de tweede brieven geaccordeert  
met depeschs ut moris Den boode  
relateert de eerste brieven behoorlijk  
te hebben geaffigeert  
 Wordt den eersten sitdagh ge-  
 houden voor gecelebreert en de  
 tweede brieve geaccordeert  
 met depeschs ut moris 
 
Den Wel Eed Heer F.V. Van Meer suppl[ian]t tee-  
gens de wed[uw]e Hendr[ick] Wijngaarts ge-  
ins[inueer]de versoeckt mits de pandtbetree-  
din op heede is voltrocken gelijck de  
daartoe gedeputeerde Heere sullen  
rapporteeren alsnu repetitio primo  
van pandtbetreedinge met inthima-  
tie ut moris. bed[aegh]t per nuntium  
 Fiat repetitio primo van  
 pandtbetreedinge et inth

t 
  

Op heeden den 11 junij 1726 rappor-  
teeren wij schepenen Croon en  
Frens de boovenstaende pandt-  

betreedinge behoorlijk te hebben  
voltrocken.  
 
[169] Thomas Thomassen proclamant  teegens  
Joh[annes] Massin in bonis geproclameerde  
alsoo de vijffde brieven ex supra abun-  
danti behoorlijk sijn gedepescheert  
versoeckt vervolgens dat den  
laesten sitdag mag worde ge-  
houden voor gecelebreert en het  
aansteeke der keertse geaccordeert  
en alle non inbrengers geimpo-  
neert een eeuwig geswijgh. Bed[aegh]t  
per nuntium uti retulit  
 Wordt den laesten sitdag  
 gehoude voor gecelebreert  
 en het aansteeken der keertse  
 geaccordeert en alle non  
 inbrengers een eeuwig ge-  
 swijgh geimponeert . 
Joh[annes] Caldenborg brengt in prout  
dabit scripto  
Joh[annes] Mantelaar brenght in  
prout dabit scripto  
Wilhelmus Philippi brenght in  
prout dabit scripto  
Den eventuelen cooper sal  
[170] gehouden sijn de cooppenn[ingen] inwendig  
ses weeken naar het verblijff reelijck  
in rechs handen over te brengen op  
poene van nieuwe disstractie; alle  
reele eerfflasten chijnsen etc  sullen  
op gemelte pande blijven geaffecteert  
staan  
En die geene die naar het eventueel  
verblijff het sij binnen gemelte ses  
weeken off andersins als bloetverwan-  
ten gemelte erven mochten willen  
vernaaderen sal gehouden sijn den  
eedt daartoe volgens rechten met  
alle solemniteijten gerequireert be-  
hoorlijck te presteeren dat hij sulx  
voor hem selve doet en direct nog  
indirect voor niemant anders op  
poene dat contrarie bevonde wor-  
dende de cooppenn[ingen] in sulcken ge-  
vallen door hem overgebracht sullen  
sijn geconfiskeert en de erve blijven  
aenden cooper  
Ende vervolgens de keertse ontstoo-  
ken sijnde soo wordt ingesteldt  
[171] eene weijde geleegen achter den  
Gardenier groot eene groote en  
vijffthien cleene roeden en ver-  
bleven aan Will[em] Philippi voor  
een en dertig guld[ens] de groote roe-  
de 
Item eene weijde en bempt ge-  
naamt Boone weijde groot vijff  
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groote en neegen cleene roeden  
en verbleven aan de Heer Johannes  
Philippens voor ses en twintigh  
guld[ens] de groote roede  
 
Op heeden den 20 julij 1726 com-  
pareerde S[ieu]r Gijsbertus Thoms als  
momboir der naargelatene kinde-  
ren van wijlen Matt[ijs] Valckenborg  
den welcke verklaart te vernaadere  
in behoeff van voorss[chreven] weeskindere  
soodanige erven als op den 11 junij  
1726 bij uijtgaan der brandende  
keertse sijn verkocht toebehoort  
hebbende Joh[annes] Massin het eene  
stuck verbleven aan de Heere  
[172] pastoor Philippens en het andere  
aan Will[em] Philippi de cooppenn[ingen]  
daartoe staande ter somme van  
hondert vijff en neegentig guld[ens] en nee-  
genthien st[uyve]rs in rechs handen be-  
hoorlijck overgebracht hebbende en  
is den voorss[eyde] Thoms alsoo vervolgens  
in der coopers recht gesurrogeert. 
 
  In saecken  
  Matthijs Cools affgebieder  
  teegens  
  Hermen Scheers affgebodene  
Visis actis schepenen der  
Bancke van Houtem ter manis-  
se van den Heer Lieu[tenan]t Vooght  
reguleeren parthijen hinc inde  
over haere contrarie geposeerde  
feijten ten thoon de costen ten  
[173] definitiven stateerende; Actum  
in judicio den 11 junij 1726 coram  
omnibus scabinis dempto Bussolt  
Gepronuntieert den 25 junij 1726  
parthijen behoorlijk bedaeght  
door den gerechsboode  
 
  In saecken  
  Cornelius Sleijpen aenl[egge]re  
  teegens  
  Hendrick Cleuters gedaeghden  
Visis actis schepenen der  
Bancke Houtem ter manisse  
van den Heere Lieu[tenan]t Vooght  
voor en alleer ten definiti- 
ven te disponeeren lasten  
aan den aenl[egge]re over te bren-  
gen desselffs acte van acqui-  
sitie van desselffs erven  
reijgen[oeten] aan het stuck  
[174] unde questio genaemt den  
Booter Pot waartoe deputee-  
rende de Heere schepenen Van  
Leeuwen en Tiquet om ter  

geleegener daege ten overstaan  
van de voorss[eyde] Heeren met ee-  
nen geswooren landtmeeter  
bij haar te nomineeren te  
worden gemeeten sullende als-  
dan verders in saecken gedispo-  
neert worden de costen ten de-  
finitiven stateerende Actum  
in judicio den 11 junij 1726 co-  
ram omnibus scabinis demp-  
tis Bussolt et Breberenus  
van Dijck  
Gepronuntieert den 25 junij  
1726 parthijen behoorlijck be-  
daeght sijnde door den ge-  
rechsboode.  
 
[175] Genachtinge gehouden  
 den 25 junij 1726 coram  
 de Heere Lieu[tenan]t  
 Vooght en schepenen  
 Croon, Tiquet, Frens  
 et Philippens  
Den  Heer Hoogdrossard deeses  
landts proclamant en execu-  
tant teegens panden van  
Peeter Muijlkens en Daem  
Schoutheten becl[aegh[dens ende  
geexecuteerdens alsoo de  
tweede brieven van proclamato-  
riael behoorlijk sijn gede-  
pescheert en geaffigeert  ver-  
soeckt dat den tweeden sit-  
dag mag worde gehoude voor  
gecelebreert en de derde brieve  
geaccordeert met depeschs ut moris. 
Den boode relateert de tweede  
brieve geaffigeert te hebben  
 Wordt den tweeden sit-  
 dag gehoude voor gece-  
 lebreert en de derde brie-  
 ven geaccordeert met  
 depeschs ut moris.  
 
[176] Den Wel Eed H[ee]r Fr. V. Van Meer aenl[egge]re  
teegens panden van de wed[uw]e Hendr[ick]  
Wijngaarts cum suis geins[inueer]de ver-  
soeckt repetitio secundo van  
pandtbetreedinge en inthimatie  
eens voor all gedaan te worden  
cum exp[en]sis bed[aegh]t per nuntium  
 Fiat repetitio 2

do
  

 van pandtbetreedinge en  
 wordt het daegement eens  
 voor all mits deesen geac-  
 cordeert met authorisatie  
 op den boode om etc et inth

t 
  

 
Cornelis Sleijpen aenl[egge]re teegen Hendr[ick]  
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Cleuters ged[aeghd]e alsoo op heeden bij  
UW Eed Achtb[are] interlocutie voor en  
alleer in saecke te disponeeren sijn  
worde gedeputeert de H[ee]re schepenen  
Van Leeuwen en Tiquet ten fine  
van visitatie over de erven al-  
hier in questie versoeck  limita-  
tie van dag en ure om te die-  
nen tot der selver naericht met  
last op den boode parthijen tijdig  
te citeeren  
  Decreet  
Wordt dag gesteldt teegens  
heeden over acht daegen ‘smorgens  
[177] ten acht uren met last op den  
boode parthijen met hunne  
bescheeden tijdig te bedaegen  
 
De Heere gedeputeerde schee-  
penen rapporteeren haar op den  
gestelden dag getransporteert  
te hebbe om haere deputatie  
ingevolge interlocutie te vol-  
trecken dag alsoo het landt nog  
met vruchten besaeydt was soo  
ist dat de meetinge niet conde  
voltrocken worde en gereser-  
veert sulx naarders te effec-  
tueren 
 
 Genachtinge ge-  
 houden den 9 julij 1726 
 coram de Heere Lieu[tenan]t  
 Vooght en schepenen  
 Croon, van Leeuwen,  
 Tiquet et Philippens  
Thomas Thomassen aenl[egge]re en pro-  
clam[an]t teegens panden van  
Joh[annes] Massin geproclam[eerde] versoeckt  
dat alle inbrengers sal worden  
gelast haar inbrengen tussen  
[178] dit en de naeste verificeeren op  
poene van seclusie bed[aegh]t per nun-  
tium uti retuli  
 Wordt aan alle inbrengers ge-  
 last hun inbrenge te verificee-  
 ren op poene van seclusie ad  
 primam et inth

t 
  

 
Den Wel Eed Heer F.V. Van Meer  
aenl[egge]re teegens panden van  
Hendr[ick] Wijngaarts geins[inueer]de om  
eens voorall gedaeghde versoeckt  
repetitio 3

tio
 van pantbetreedin-  

ge met verstecq van alle ex-  
ceptie en permissie om te  
mooge dienen van profijt  
 Fiat repetitio 3

tio
  

 van pandtbetredinge en  

 permissie om etc et inth
t 
  

 
Den H[ee]r Hoogdrossard deeses landts  
teegens pande van Peeter Muijl-  
kens en Daem Schoutheten  
in bonis geproclameerdens vermits  
de derde brieve proclamatoriael  
[179] behoorlijck sijn gedepescheert en  
geaffigeert versoeckt dat den  
derden sitdag mag worde gehouden  
voor gecelebreert en het aanstee-  
ken der keertse ten fine van  
absoluijt vercoop geaccordeert  
met impositie aan alle non in-  
brengers een eeuwig geswijgh;  
Den boode relateert de derde  
brieve behoorlijk geaffigeert  
te hebbe  
 Wordt den derden sitdag  
 gehoude voor gecelebreert  
 en het aansteeken der keertse  
 ten fine van absoluijt ver-  
 coop geaccordeert met im-  
 positie aan alle non in-  
 brengers een eeuwig  ge-  
 swijgh  
 
Den collecteur der Bancke Hou-  
tem brenght in op de geprocla-  
meerde erve van Pieter Muijl-  
kens twe jaeren schat pro anno  
1725 en 1726  
De Eerw[aarde] H[ee]r Proost van St.  
Gerlach brenght in prout da-  
bit scripto  
[180] S[ieu]r Jan De Laine als eerffgen[aem] van Jan  
Dresens brenght in prout dabit  
scripto  
 
En worden de parceelen van  
erven verkocht op conditie dat  
den eventuelen cooper off coo-  
pers gehouden sullen sijn de cooppenn[ingen]  
inwendig drie weeken naar het ver-  
blijff in rechs handen over te bren-  
gen op poene van nieuwe disstractie  
Alle reele lasten van eerffpach-  
ten cinsen als andersins sullen op de  
panden blijven geaffecteert staen  
mits aan de cooppenn[ingen] cortende;  
En den Heer proclamant reser-  
veert de vruchten op gemelte erve  
gewassen tot sijn profijt mits con-  
ditie dat hem H[ee]r proclamant  
sal vrij staan de geproclameerde  
erven inwendig veerthien daegen  
naar het verblijff weederom in  
te lossen.  
Ende vervolgens de keertse ontstooken  
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sijnde soo wordt ingesteldt huijs  
hoff en weijde groot drie groote  
roeden reijgen[oeten] ter eenre Anthoon  
[181] Muijlkens ter andere sijde het  
clooster van St. Gerlach en ver-  
bleven aan den H[ee]r Drossardt  
voor twee hondert guldens; 
Item ses en veertig cleene roe-  
den landts reijgen[oeten] ter eenre  
Anthoon Muijlkens ter andere  
het clooster van St. Gerlach voor  
hooft Jan Frins verbleve aan  
Anthoon Smulders voor dertig  
guld[ens] de groote roede en heeft  
den selve de somme van neegentig  
guld[ens] behoorlijk overgebracht;  
Item drie groote roeden ac-  
kerlandts reijgen[oeten] ter eenre Pau-  
lus Tewissen ter andere sijde S[ieu]r  
Joh[annes] Croon voor hooft Thomas Calders  
verbleven aan S[[ieu]r Joh[annes] Croon voor  
dertig guld[ens] de groote roede den  
26 julij ontfangen van S[ieu]r Croon  
sestig guld[ens] voor dit boovenstaende  
landt waaraan den selven affge-  
cort heeft dertig guld[ens] voor drie  
coppen rogge;  
Item vier groote en drie cleene  
roeden ackerlandts reijgen[oeten]  
[182] ter eenre de voedtpadt gaande naar  
Cloosters Bos ter andere sijde Willh[e]l[mus]  
Philippi verbleve aan Matt[ijs] Piron  
voor dertig guld[ens] de groote roede  
en heeft den selve op den 30 julij 1726  
overgebracht de somme van veertig  
guld[ens vier en tachentig guld[ens] en affge-  
trocke veertig guld[ens] voor een vat  
rogge eerffpacht;  
Item ses groote roeden landts  
genaempt de Waumen Stardt reijgen[oeten]  
ter eenre Jan Aelfers ter andere  
sijde het clooster van St. Gerlach  
verbleven aan den H[ee]re Drossard  
voor dertig guld[ens] de groote roede  
en de post door den H[ee]r voorss[eyt] voor de  
selffde somme getransporteert  
aan Joh[annes] Croon;  
Item drie groote roeden en nee-  
genthien cleene ackerlandt reijgen[oeten]  
ter eenre Willh[e]l[mus] Philippi ter  
andere sijde S[ieu]r Jan Caldenborgh  
verbleve aan den H[ee]r Drossard  
voor neegen en twintig guld[ens]  
de groote roede;  
Item vier groote roeden landts  
geleegen op Reutje reijgen[oeten]  
[183] ter eenre Pieter Willems ter  
andere Lamb[er]t Weusten verbleve  
aan den H[ee]r Drossard voor vijff-  

entwintig guld[ens] de groote roede;  
Item een stuck ackerlandts toe-  
behoort hebbende Daem Schouthe-  
ten groot drie groote roeden  
reijgen[oeten] ter eenre den Groenen  
wegh ter andere sijde de eerffgen[aemen]  
Jan Scheepers geleegen onder  
den Block inde Bremme Coul  
verbleve aan S[ieu]r Joh[annes] Croon voor  
twaelff guld[ens] de groote roede  
hebbende denselve op den 26 julij  
de coopp[enningen]ad ses en derig guld[ens]  
overgebracht  
 
[184]   Vonnis in saecken  
  De eerffgen[aemen] Machiel  
  en Maria Sleijpen affge-  
  bieders en aanleggers  
  teegens  
  Jan Piron ged[aeghd]e ende  
  affgebodene  
Gesien geleesen en geexamineert  
alle verbaele en decreten in saec-  
ken gehoude en gegeven sub litt[era] A;  
req[ues]te voor de affgebieders sub  
litt[era] B; rescriptie voor den ged[aeghd]e  
sub litt[era] C; req[ues]te voor de affge-  
bieders sub litt[era] D; acte van ver-  
bant voor de affgebied[e]rs subb litt[era]  
E; exceptie voor den ged[aegfhd]e sub  
litt[era] F; ongeprejudiceerde re-  
plijcq met twee stucken annex   
voor de affgebieders sub litt[era] G;  
[185] ongeprejudiceerde duplijcq  
met ses stucken annex voor den  
affgebodene sub litt[era] H; vonnis  
interlocutoir sub litt[era J; trij-  
plijcq voor de affgebied[e]rs sub  
litt[era] K; quadruplycq voor den  
affgebodene met drie stucken  
annex voorden sub litt[era L; in-  
ventaris sub litt[era] M; advijs  
sub litt[era] N; vonnis interlocu-  
toir sub litt[era] O; calangier en em-  
ploije voor de affgebied[e]rs sub  
litt[era] P; articule voor de  affge-  
bied[e]rs met daerop gevolghde  
conder sub litt[era] Q; intendit  
en emploije voor den affgebodene  
sub litt[era] R; vonnis sub litt[era] S;  
verbaal scripto voor den ged[aeghd]e sub  
litt[era] T; En alsoo den ged[aeghd]e en de  
affgebodene bij sijnen intendit en  
emploije hadde gesteldt verscheijde  
getuijgens om daarop te moogen  
worden verhoort die nogtans  
weijgerachtig sijn gebleeven  
jae ook selffs niet gecompareert  
[186] gelijk int presteeren van eede over  
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haere gegevene declaratie ook  
niet en hebben willen treeden niet  
teegenstaende meenigvulge ter-  
mijnen bij hem ged[aeghd]e en affgebod[e]ne  
genooten alles breeder bij verbae-  
len en decreeten te sien soo ist  
dat wij alles overwoogen hebbende  
ende geleth waarop dat eenig-  
sins te letten stonde scheepenen  
der Bancke van Houtem ter  
manisse van den Heere Lieu[tenan]t  
Vooght condemneeren den ged[aeghd]e  
en affgebodene in den eijschs  
van de aenl[egg]ers en affgebieders  
bij haere req[ues]te genoomen in dato  
den 16 9ber 1706 mitsgaders in de  
costen hier inne gereesen ter on-  
ser taxatie en moderatie; Actum  
in judicio den 11 junij 1726 coram  
omnibus scabinis demptis Bussolt  
et Frens  
Gepronuntieert den 9 julij 1726  
parthijen behoorlijk door den boode  
bedaeght sijnde gelijck den selven  
relateert  
 
[187]  Genachtinge gehouden  
 den 23 julij 1726 coram  
 de Heere Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon,  
 Tiquet et Philippens  
Thomas Thomassen proclam[an]t tegen  
Joh[annes] Massin in bonis geprocla-  
meerde versoeckt vermits de  
cooppenn[ingen] behoorlijk sijn over-  
gebracht dat alle non verifi-  
cante mooge worde geseclu-  
deert bed[aegh]t per nuntium  
 Worden alle non in-  
 brengers gesecludeert en  
 fiat liquidatio. 
 
Joh[annes] Mantelaar exhibeert ve-  
rificatie cum annexo versoec-  
kende daarop int maecken der  
liquidatie reflexie  
Will[helmus] Philippi exhib[eert] veri-  
ficatie op de erve geprocla-  
meert van Joh[annes] Massin te  
[188] weeten de neffensgaende quitan-  
cien sub numeris 1,2,3,4,5,6,7 versoec-  
kende int maecken der liquidatie  
reflexie  
Joh[annes] Caldenborgh exhibeert tot  
verificatie eenen staet van ree-  
keninge versoeckende daarop  
int maecken der liquidatie re-  
flexie  
 

Den H[ee]r Hoogdrossard versoeckt dat  
achtervolgens de coopconditien  
der geproclameerde erven van  
Peeter Muijlkens en Daem Schout-  
theten aan alle inbrengers sal  
worde gelast deselve behoorlijck  
te verificeeren ad primam op  
poene van seclusie  
 Wordt aan alle inbren-  
 gers gelast ad primam hun  
 inbrenge te verificeeren  
 op poene van seclusie et inth

t 
  

 
[189]  Genachtinge gehouden  
 den 6 aug[us]t[us] 1726  
Den Eerw[aarde] H[ee]r Proost van St. Gerlach  
tot verificatie van sijn inbren-  
gen op pande van Peeter Muijl-  
kens exhib[eert] extract uijtte eerff-  
pachtregister van clooster van  
St. Gerlach daarop int maecke  
der liquidatie reflexie  
versoeckende  
 
S[ieu]r Jan De Laine exhib[eert] tot veri-  
ficatie op de voorss[chreven] erve obli-  
gatie cum annexis versoeckende  
reflexie daarop int maeke  
der liquidatie  
 
Den H[ee]r Hoogdrossard versoeckt dat  
alle non verificante mooge wor-  
de gescludeert en dat mag wor-  
de getreeden tot het maecken  
der liquidatie  
 Fiat liquidatio  
 
[190]  Provisioneele liquida-  
 tie gemaeckt over de  
 cooppenn[ingen] proveniërende  
 van de geproclameerde  
 erven toebehoort hebben-  
 de Peeter Muijlkens en  
 Daem Schoutheten onder  
 Houtem geleegen naemens  
 over de penn[ingen] in rechs han-  
 den overgebracht sonder  
 die stucken bij den Heere  
 Drossard ingekocht sijnde  
 alwelcke erven ook door den  
 H[ee]r Drossard sijn worde ge-  
 proclameertt en bij uijt-  
 gaan der brandende keertse  
 ten deele aan den Heere  
 voorss[eyt] verbleven en ten  
 deele aan verscheijde par-  
 ticuliere op den 9 julij  
 1726 monteerende ter  
 somme van drie hondert  
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 neegenthien guldens en  
 thien st[uijve]rs licht  
  Dus f 319 – 10 - :  
 
Gesien de proclamatie van de  
voorss[chreven] erven en wes daarop bij de  
respectieve crediteuren is  
[191] ingebracht en op alles geleth  
waarop eenigsins te letten ston-  
de schepenen der Bancke Houtem  
ter manisse van den H[ee]r Lieu[tenan]t  
Vooght in materie van liqui-  
datie recht doende adjudiceeren  
als volcht  
 Eerstelijk soo gaan  
 aff de gerechscosten  
 volgens libell ter  
 ssomme van hondert  
 drie en neegentwintigh  
 guldens  f 123 - : - :  
 Item voor consigna-  
 [tie]rechten f     2 – 13 - :  
 Voor het maecken van  
 deese liquidatie f 18 - : - :  
 Voor copije der selve  
   f   3 -  :  -  :  
 Boode  f   2 -  :  -  :  
   f 148 – 13 - : 
[192]  Transport  f 148 – 13 - :  
 Item wordt geadjudiceert  
 aan den collecteur deeser  
 Bancke Houtem voor twee  
 jaeren schat te weeten  
 voor 1725 en 1726 de somme  
 van twaelff guld[ens] ses st[uijve]rs 
   f  12 -  6 -   :  
 Item wordt geadjudiceert  
 aan Matt[ijs] Piron voor een  
 vat rogge eerffpacht gel-  
 dende aan het clooster  
 van St. Gerlach en geaffec-  
 teert staende op het stuck  
 landt bij hem ingekocht  
 de somme van f 30 - :  - :  
   f 230 – 19 - :  
[193] Transport  f 230 – 19 - :  
 Item wordt geadjudi-  
 ceert aan de H[ee]r Tiquet  
 sijn verschot voor den  
 H[ee]r Drossard gedaan  
 aan Anthoon Muijlkens  
 volgens accoort over  
 sijn inbrengen van  
 sestig guld[ens] als wan-  
 neer den selven sig  
 heeft laeten verge-  
 noegen met de som-  
 me van twaalff guld[ens]  
 dus hier  f  12 -  : -  :  

 
 Item wordt geadju- 
 diceert aan S[ieu]r Jan  
 de Laine als eerffgen[aem]  
 en representant  
 van S[ieu]r Jan Dresens  
 in mindernisse van  
   __________ 
   f 242 – 19 - :   
[194]  Transport  f 242 – 19 - :   
 sijne pretensie sijnde  
 het derde part uijt eene  
 obligatie van vier hon-  
 dert guld[ens] voor deese wet  
 gerealiseert in dato den  
 29 meert 1679 voor het  
 part off deel van Peeter  
 Muijlkens de somme  
 van   f  76 -  11 -  :  
   f 319 – 10 -  :  
 waar meede de co[o]ppenn[ingen]  
 ter somme van drie hondert  
 neegenthien guld[ens] en thien  
 st[uijve]rs geabsorbeert sijnde  
 soo wordt S[ieu]r Jan De Lai-  
 ne weegens sijne vordere  
 p[r]etensie gelaeten in  
 geheel daar en alsoo  
 Aldus gedaan en geliqui-  
 deert in judicio extraord[inair]  
 den 6 aug[ustus] 1726 coram  
 omnibus scabinis  
 Gepronuntieert den 8  
 dito partibus per nun-  
 tium citatis uti retulit  
 
[195]  Liquidatie gemaeckt  
 over de coopp[e]nn[ingen] prove-  
 nierende van de gepro-  
 clameerde erven toe-  
 behoort hebbende Joh[annes]  
 Massin Massin geleegen  
 onder de Bancke Houtem  
 en geproclameert ter in-  
 stantie van Thomas  
 Thomassen en bij uijtgaan  
 der brandende keertse op  
 den 11 junij 1726 verbleven  
 aan de H[ee]r Joh[annes] Philippens  
 en Will[helmus] Philippi als hoog-  
 ste bieders dog naeder-  
 handt op den 20 julij 1726  
 door S[ieu]r Gijsbert Thoms  
 als momboir der naege-  
 laetene kinderen van Matt[ijs]  
 Valckenborg behoorlijck  
 in naeme van de voorss[chreven]  
 weeskinderen vernadert  
 de coopp[e]nn[ingen] daartoe staen-  
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 de ter somme van hondert  
 vijff en neegentig guld[ens]  
 negenthien st[uyve]rs behoor-  
 lijck in rechs handen over-  
 gebracht hebbende  
  Dus f 195 – 19 - :  
Gesien de proclamatie van de  
voorss[chreven] erven en wes daarop bij de  
[196] respectieve crediteuren is inge-  
bracht en op alles geleth waarop datt  
eenigins te letten stonde schepenen  
der Bancke van Houtem ter manisse  
van den H[ee]re Lieu[tenan]t Vooght in materie  
van preferentie en concurrentie  
recht adjudiceeren als volcht  
 Eerstelijk soo gaan aff  
 de gerichscosten volgens  
 libell ter somme van hon-  
 dert en veertig guldens  
 dog door consideratie  
 van deesen gerechte nog  
 verder geremitteert dus  
 dat alhier maar ge-  
 steldt wordt   f 100 - : -  : 
 Item aan den Heere  
 Lieu[tenan]t Vooght voor  
 consignatierechten  
    f    : - 16 - :      
    f  100 – 16 -  :   
  
[197]  Transport   f  100 – 16 -  :   
  
 Item voor het maecken  
 van deese liquidatie   f    12 - : -   :  
 secretaris voor verbae-  
 len    f    5 -  : -  :  
 Voor copijen van deese  
 liquidatie   f    3 -  : -  :  
 Boode voor daege-  
 menten totte pronun-  
 tiatie    f    2 -  : -  :  
 Item wordt geadju-  
 diceert aan Johanes  
 Mantelaar in minder-  
 nis van sijne pretensie 
    f  16 -  : -  :  
 Item aan den selven  
 voor gichtgelt f    6 -  : -  :    
    f 144 – 16 - :  
[198]  Transport   f 144 – 16 - :  
 Item wordt geadjudi-  
 ceert aan Thomas Tho-  
 massen in mindernisse  
 van sijne pretensie de  
 somme van   f 30 – : - :  
 Item aan den selven  
 voor gichtgeldt  f   6 – : - :  
 Item wordt geadju-  
 diceert aan Joh[annes] Cal-  

 denborgh in minder-  
 nisse van sijne preten-  
 sie de somme van  f 10 – : - :   
 Item wordt geadju-  
 diceert aan Wilhelmus  
 Philippi in minder-  
 nisse van sijne pretensie  
    -------------------  
    f 190 – 16 -  :  
[199]  Transport   f 190 – 16 -  :  
 de somme van  f     5 –  3  -  :   
       195 – 19 -  :  
Waarmeede de coop-  
penningen ter somme  
 van hondert vijff en  
neegentig  guldens  
en neegenthien st[uyve]rs  
geabsorbeert sijnde  
soo worden alle in-  
brengers en verifican-  
ten gelaeten in ge-  
heel daar en alsoo  
aldus geliquideert  
 
[200] Genachtinge gehouden  
 den 8 octob[er] 1726 coram de  
 Heeren Lieu[tenan]t Vooght en  
 schepenen Croon, Tiquet  
 et Philippens  
Den Eed Heer F.V. Van Meer leght needer  
verificatie waarbij blijckt dat de  
eerffgen[aemen] en wed[uw]e van Hendr[ick] Wijngaarts  
sijn consenteerende in soodanige  
volontaire proclamatie van de  
weijde alhier in questie geweest  
sijnde daartoe versoeckende de noo-  
dige brieven proclamatoriael met  
ordonn[antie] op den H[ee]r secr[eta]ris deselve in  
forma te depescheeren ut moris  
 Fiant littrae  
 
 Genachtinge gehouden  
 den 22 octob[er] 1726 coram  
 de Heere Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Tiquet  
 et Philippens  
De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleijpen  
thriump[hanten] teegens Jan Piron succum-  
bent versoecken dat den succum-  
bent tot voldoeninge van UW Eed  
vonnis mag worde gesommeert  
 Fiat sommatie  
 
 [201] Den [Heer] F.V. Van Meer voluntaire procla-  
mant weegens seekere ses groote  
en vijff cleene roede weijde toe-  
behoort hebbende de eerffgen[aemen] Wijn-  
gaarts te vooren alhier geins[inueer]dens  
mits de eerste brieven behoorlijk  
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sijn geaccordeert en gedepescheert  
versoeckt dat den eersten sitdag  
mag worde gehoude voor gece-  
lebreert en de tweede brieven  
geaccordeert met depeschs ut moris  
 Den boode relateert de eerste  
brieven geaffigeert te hebbe  
 Wordt den eersten sitdagh  
 gehoude voor gecelebreert  
 en de tweede brieve geac-  
 cordeert ut moris  
 
 Genachtinge gehouden  
 den 5 9ber 1726 coram de  
 Heere Lieu[tenan]t Vooght en  
 schepenen Tiquet, Frens,  
 Philippens et Breberenus  
Cornelis Sleijpen aenl[egge]re teegens Hendr[ick]  
Cleuters ged[aeghd]e versoeckt dat de  
Heere schepenen van Leeuwen  
en Tiquet ingevolge haar wee-  
dervaeren sulle gelieven te rap-  
[202] porteeren alias deputatie versoec-  
kende op twee andere Heeren sus-  
tineerde sulx alsoo te behooren  
 Alsoo de Heere schepenen  
 Van Leeuwen en Tiquet haere  
 deputatie ingevolge decreet  
 hebben voltrocken soo sal in  
 saecke vorder recht en justi-  
 tie geadministreert worden  
 
Den Wel Eed Heer F.V. Van Meer volon-  
taire proclamant weegens eene  
weijde toebehoort hebbende de wed[uw]e  
en eerffgen[aemen] Hendr[ick] Wijngaarts te 
vooren geins[inueer]de alsoo de tweede  
brieven proclamatoriael behoorlijk  
sijn geaccordeert en gedepescheert  
soo versoeckt dat den tweeden sit-  
dag mag worde gehouden voor ge-  
celebreert en de derde brieven  
geaccordeert ut moris  
Den boode relateert de tweede  
brieven geaffigeert te hebben  
 Wordt den tweeden sitdag  
 gehouden voor gecelebreert  
 en de derde brieven geaccor-  
 deert ut moris  
 
[203] De eerffgen[aemen] Machiel en Maria Sleij-  
pen thriump[hanten] teegens Jan Piron  
succumb[ent] de affgeb[ieder]  ter laester  
rolle versocht hebbende de somma-  
tie en mits daaraan geene vol-  
doeninge versoecken alsnu re-  
novatie van dien cum exp[en]sis  
 Fiat renovatie van  
 sommatie  

 
 Genachtinge gehouden  
 den 19 9ber 1726 coram  
 de Heere Lieu[tenan]t Vooght  
 en schepenen Croon,  
 Van Leeuwen, Tiquet,  
 Frens et Philippens  
Den Heer F.V. Van Meer volontaire  
proclamant weegens seekere weij-  
de toebehoort hebbende de wed[uw]e  
en erffgen[aemen] Hendr[ick] Wijngaarts en  
door de selve aanden H[ee]r proclamant  
op den 26 aug[ustus] 1726 volgens trans-  
port en consent alhier ter griffie  
berustende overgedraegen, versoeckt  
mits de derde brieve proclama-  
toriael behoorlijk sijn gedepes-  
cheert dat den laesten sitdag  
[204] mag worden gehouden voor gece-  
lebreert en het aansteeke der keertse  
ten eijnde van absoluijt vercoop  
geaccordeert met impositie aan  
alle non inbrengers een eeuwig  
geswijgh  
Den boode relateert de laeste  
brieve behoorlijk te hebbe ge-  
affigeert  
 Wordt den derden sitdag  
 gehoude voor gecelebreert  
 en het aansteeke der keertse  
 ten eijnde van absoluijt vercoop  
 geaccordeert en alle non in-  
 brengers geimponeert een  
 eeuwig geswijgh  
Op conditie dat den eventuele  
cooper gehoude sal sijn de cooppenn[ingen]  
inwendig veerthien daegen naar het  
verblijff reelijck in rechshanden  
over te brengen op poene van  
nieuwe distractie  
Alle erfflasten die op gemelte  
erve sijn geaffecteert sulle daarop  
blijve staan mits den cooper defal-   
keerende aan de cooppenn[ingen]  
[205] S[ieu]r Willem Waterin brenght  
in op de geproclameerde weijde  
prout dabit scripto  
Ende dien volgens de keertse  
ontstooke sijnde soo wordt de  
weijde groot ses groote en  
vijff cleene roeden geleegen  
in de Onderste straet reijgen[oeten]  
ter eenre het clooster van St.  
Gerlach ter andere sijde de wed[uw]e  
Hendr[ick] Weusten voorhooft de Straat  
ingesteldt ad hondert en vijfftig  
guldens in massa en sonder in  
onder off overmaet gehoude te  
sijn en verbleve aan den pro-  
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clamant voor de voorss[eyde] somme  
van hondert vijfftig guldens.  
[3 febr[uari] 1727 ontfangen dese hondert vijfftigh guld[ens]  
van H[ee]r F.V. van Meer]  
 
[206]  Ordinaire genachtinge gehouden  
 den 3 decemb[er] 1726 coram de H[ee]ren  
 L[ieutenan]t Vooght en schepenen Croon,  
 Van Leeuwe, Tiquet, Frens et  
 Philippens  
Op heeden den 3 xb [december] 1726 heeft de Heer 
Herman  
van Leeuwe needergeleght desselfs commissie  
in qualiteijt als secretaris deser Bancke van  
Houtem, den eedt daer toe staende behoorlijck  
gepresteert hebbende in handen van den wel  
Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght Pesters op den 2 xb 
1726  
en heeft versoght dat de selve magh worden  
geregistreert, waer op den selven behoorlijck  
is worden gefeliciteert  
 Fiat registratio  
 
Wij Bernard Baron van Welderen, Vrij-  
Heer tot Ubbergen en Heer van Valburgh, ge-  
committeerde ter vergaederinge van haer  
Hoo: Moo: wegens de Ridderschap der Provin-  
tie van Gelderlandt, Amptman, Richter  
en Dijckgraef des Ampts van Nederbetuwe,  
Stadthouder van de Leenen en Vooght s‟ 
Landts van Valckenborgh partage van haer  
Hoohg Moo: etc. etc. etc. Alsoo door het af-  
sterven van den persoen van Johan Hendrick  
Ghijsen het Secretaris Ampt der Bancke  
Houtem, in de Lande van Valckenborgh,  
partage voors[eyt], is koomen te vaceeren, en  
dat het noodigh is dat het selve wederom  
[207]  ten spoedighste door een ander bequaem  
persoen worde bekleet; soo ist, dat wij  
daer toe hebben aengestelt, gelijck wij aen-  
stellen en constitueeren mits desen Her-  
man van Leeuwe, op alsulcke emolumen-  
ten, baeten en profijten, als daer toe sijn  
staende mits doende in handen van den  
Heer L[ieutenan]t Stadthouder en Vooght, den behoor-  
lijcken eedt, om in het voors[eyd]e Ampt getrouwe-  
lijck en neerstelijck waer te neemen, welcke  
gedaen sijnde, requireren en beveelen Wij,  
allen en een ijgelijck, dien het aengaen mag,  
den voors[eyd]e persoen van Herman van Leeu-  
we, in die qualiteijt van secretaris van  
gemelte Bancke Houtem te erkennen en  
te respecteeren. T‟oirconde dese bij ons on-  
derteeckent en met ons aengebooren Pitz-  
schap bekraghtight. Actum S‟Gravenhae-  
ge den 26 november 1726 / was geteeckent / 
Welderen / besijdens stont / sijn groot Moo:  
cachet gedruckt in rooden lack / onder  
stont / Op heden den 2 xber 1726 heeft  

Herman van Leeuwe den behoorlijcken  
eedt in mijn handen afgeleijt / was ge-  
teeckent / H. Pesters  
 
Den Ed[el]e Heer F.V. van Meer voluntairen procla-  
mant wegens seeckere weijde toebehoort  
hebbende wed[uw]e en erfgen[aemen] Hendrick Wijn-  
gaerts, versoeckt dat aen alle inbrengers sal  
worden gelast haer inbrengen ad 1

am
 te veri-  

ficeeren op poene van seclusie 
 Wordt aen alle inbrengers gelast 
[208] hun inbrengen te verificeeren ad  
 primam op poene van seclusie et  
 inth

t
 

 
 Genachtinge gehouden den  
 17 decemb[er] 1726 coram de H[ee]ren 
 L[ieutenan]t Vooght en schepenen Croon,  
 van Leeuwe, Tiquet, Frens en  
 Philippens  
Matthijs Cools afgebieder tegens Hermen Scheers afge-  
boode exhibeert emploije cum annexo, doen-  
de als daer bij sullende ad primam verder ac-  
quijt doen met versoeck dat de selve magh  
worde gevoeght ad acta  
 Fiat voeginge  
 
 Genachtinge gehouden den 28  
 januarij 1727 coram Dheeren  
 L[ieutenan]t Vooght en schepenen van  
 Leeuwe, Tiquet, Frens et Phi-  
 lippens  
De erfgen[aemen] van Michiel ende Maria Sleijpen 
triumphan-  
ten en libellanten tegens Jan Piron succum-  
bent en gelibelleerde exhibeeren libel van  
costen, versoeckende daer tegens diminutie  
ad primam, alias taxaet, protesteerende van  
naer costen  
 Diminuat ad primam alias taxaet et inth

t   

 
Den Heer Hooghdrossaerdt deses landts no[min]e officij  
claeger tegens Matthijs Aerts beklaeghde  
[209] versoeckt daegement om ad primam te-  
gens hem te sien overgeven klaght en  
conclusie  
 Fiat daegement  
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 11 febr[uar]ij 1727 coram  
 D‟Heeren L[ieutenan]t Vooght en Schepenen  
 Van Leeuwe, Tiquet, Frens,  
 Philippens et Breberenus van Dijck  
D‟Heer Tiquet als geconstitueerde van DHeer Matthias   
Collard rentm[eeste]r van Domeijnen leght neder  
request met UW Ed[el]e daer op geslaegen ap-  
poinctement tot laste van D‟Erfg[enaemen] Geer-  
lingh Engels waer bij blijckt dat de selve  
behoorlijck sijn gesommeert, en sulcx op  
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poene van reele proceduere, en alsoo de  
voors[eyde] erfgen[aemen] in gebreecke blijven daer  
aen behoorlijck te pareeren, soo versoeckt  
men alsnu pandtbetreedinge met depu-  
tatie op twee Heeren ex groemio om de  
selve ten daege bij UW Ed[el]e te limiteeren  
behoorlijck te voltrecken.  
 Fiat pandtbetreedinge daer toe  
 deputeerende DH[ee]ren schepenen van  
 Leeuwe en Frens om de selve te  
 voltrecken ad primam met last  
 op den boode om parthijen daer  
 toe te bedaegen et inth

t
 

  
[210] S[ieu]r Willem Watring inbrenger op de 
geproclameerde  
weijde hercoomende van d‟erfgen[aemen] en wed[uw]e  
wijlen Hendrick Wijngaerts exhibeert  
verificatie met twee stucken annex  
doende als daer bij, versoeckende achter  
volgens de selve adjudicatie preferaebe-  
lijck voor alle andere en aequitabele reflexie  
genoomen te worden, en dat alle non veri-  
ficanten sullen sijn gesecludeert en geim-  
poneert een eeuwigh geswijgh, en alsnu  
getreeden te worden tot liquidatie  
 Videantur acta  
 
D‟Erfg[enaemen] van Machiel en Maria Sleijpen 
triumphanten  
en libellanten tegens Jan Piron succumbent  
en gelibelleerde, vermits geene diminutie  
versoeckt als nu taxaet, protesteerende van  
naer costen  
 Fiat taxaet et inth

t
 

 
Horneck voor Matthijs Cools affgebieder tegens Herman 
Scheers afge-  
boodene exhibeert interrogatorien ver-  
soeckende dat de in margine genomineerde  
persoonen ad primam onder eede op de arti-  
culen van de interrogatorien moogen wor-  
den verhoort, en desselfs depositien in ge-  
schrifte geredigeert sijnde versoeckt daeraf  
copije cum expensis  
 Fiat verhooringe ad 1

am
 met last aen par-  

 thije om de getuijgen daer in vermelt ten  
 dyen daege behoorlijck te produceeren et  
 inth

t
 

 
[211] Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 25 februarij 1727 coram  
 D‟Heeren L[ieutenan]t Vooght en Schepenen  
 Van Leeuwe, Tiquet, Frens,  
 et Philippens  
Den gerichtsboode Pieter Rutten relateert  
op heden ter instantie van Matthijs Cools  
gearresteert te hebben den persoon van Jan  
Cleuters inwoonder van Elckenraede  

 
Horneck voor Matthijs Cools afgebieder tegens Herman 
Scheerers af-  
geboodene, renuntieert mits desen van  
verderen thoon, versoeckende dat aen  
den afgeboodene magh worden gelast  
ad primam met sijnen contrarien thoon  
voorts te vaeren si velit ofte wel daer van  
te renuntieeren idque peremptorie cum  
expensis  
 Wordt aen den afgeboodene gelast  
 met sijnen contrarien thoon voorts  
 te vaeren, of wel daer van te renun-  
 tieeren ad primam peremptorie et  
 inth

t
 

 
DH[ee]r Tiquet als geconstitueerde van den Heer 
L[ieutenan]t Vooght  
versoeckt sommatie tot laste Willem  
van der Schueren den ouden, ten eijnde  
van voldoeninge van soodaenigh arrest  
en pandtboete als den veltboode Paulus  
Teeuwissen ter instantie van hem van der  
Schueren op eenige karren en peerden hadde  
geimponeert cum exp[en]sis  
 Fiat sommatio  
 
[212]   Vonnis in saecken  
  Cornelis Sleijpen aenlegger  
  tegens  
  Hendrick Cleuters gedaegden  
Gesien geleesen en geexamineert alle  
verbaelen en decreeten in saecken gehou-  
den en gegeven sub litt[era] A de gerichte-  
lijcke meetinge van 8 9ber 1724 sub  
litt[era] B aenspraeck en conclusie van den  
aenlegger cum duobus annexis sub litt[era] C  
item de gerichtelijcke meetinge van den  
30 jan[ua]rij 1725 sub litt[era] D eene declaratie  
van S[ieu]r Adolph Croon sub litt[era] E antwoort  
van den gedaegde met twee annexe en pre-  
sentatie sub litt[era] F replijcq van den aenl[egge]re  
cum sex annexis sub litt[era] G duplijcq van  
den ged[aegd]e sub litt[era] H gelijck oock de interlocutie  
van den 3 julij 1725 waerbij parthijen sijn  
worden gereguleert ten thoon sub litt[era] J  
calangier en emploije met twee stucken an-  
nex van den aenl[egge]re sub litt[era] K rapport  
van den 27 9b[er] 1725 sub litt[era] L calangier  
ende emploije van den ged[aegd]e met twee stuc-  
ken annex sub litt[era] M naerderen emploije  
van den ged[aegd]e sub litt[era] N reproschen voor  
den aenl[egge]re met twee stucken annex sub litt[era]  
O reproschen voor den ged[aegd]e sub litt[era] P  
salvatien en motijf voor den aenl[egge]re sub litt[era]  
Q salvatien en motijf voor den ged[aegd]e sub litt[era] R  
[213] alsmede desen inventaris door parthijen  
procureurs geteeckent sub litt[era] S; verders  
gesien onse interlocutie van den 25 junij  
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laetstleeden en de meetinge daer bij gere-  
quireert op desen 5 9ber door eenen geswoo-  
ren landtmeeter ten overstaen van de gede-  
puteerde Heere schepenen voltrocken, naer  
welcke gedaene meetinge den aenl[egge]re over  
gegeven heeft de bescheeden raeckende de  
twee stuckskens het eene van vijf groote  
roeden en het andere van drie groote roeden  
in het stuck den Booterpot ingeackert;  
En op alles geleth, waer op dat eenighsints  
te letten stonde, scheepenen der Bancke  
van Houtem ter manisse van den Heere  
L[ieutenan]t Vooght, ten definitiven recht doende,  
wijsen dat den aenl[egge]re eerstelijck sal pro-  
fiteeren die ses cleene roeden reets tus-  
schen des aenleggers en gedaeghdens lant  
bij de eerste meetinge afgesteecken, twee-  
dens dat de drie en een halve cleene roede  
de welcke afgesteecken en te veel bevon-  
den waeren aen het stuck toebehoorende  
Jenne Duijckers sullen bij des ged[aegd]ens erf  
of stuck lant koomen, mits dat den ged[aegd]e  
alsdan aen den aenl[egge]re van sijn stuck erf  
voors[ey]t sal laeten profiteeren seeven en  
twintigh kleene roeden de welcke bij  
voors[eyd]e ses kleene roeden en het stuck ge-  
naemt de Schreup sullen bijgemeeten  
worden onder aen van den punt van des  
ged[aegd]ens erf beginnende; met condemnatie  
[214] des gedaeghde in de costen hier over ge-  
reesen ter onser taxatie en moderatie, den  
Heere claeger laetende in geheel. Aldus be-  
raempt in judicio extraord[inair]e den 26 novem-  
ber 1726 coram omnibus scabinis demp-  
tis Busolt et Breberenus van Dijck  
Gepronuntieert den 17 decemb[er] 1726 par-  
tibus citatis et praesentibus  
Den gedaeghde sigh ten uijttersten van  
het bovenstaende gepronuntieert von-  
nis gegraveert vindende verclaert viva  
voce et stante pede te appelleeren ad  
judicem superiorem met gedencken etc.  
hier van acte versoeckende om etc.  
 
  Libel van costen 
  in saecken 
  Machiel en Maria Sleijpen  
  aenl[egge]ren, afgebieders en  
  libellanten 
  tegens 
  Jan Pirong ged[aegd]e afgebodene  
  en gelibelleerde  
Gesien desen libelle met het decreet  
van diminutie en taxaet; schepenen  
der Bancke Houtem, taxeeren het selve,  
hoewel hooger was monteerende, ter  
[215] somme van drije hondert twee en der-  
tigh gulde een en een halve stuijver  
licht, rechten van taxaet, copijen en  

boode daerinne begreepen. Actum in  
judicio den 25 februarij 1727 coram  
D‟Heeren schepenen Van Leeuwe, Tiquet,  
Frens et Philippens 
Gepronuntieert den 11 meert 1727 par-  
tibus citatis per Peter Rutten  
 
 Liquidatie gemaeckt over  
 de cooppenningen geprove-  
 nieert, wegens eene weijde  
 groot ses groot en vijf kleene  
 roeden, gelegen in de Onderste  
 straet tot Houtem, geprocla-  
 meert ter instantie van den  
 Heer F.V. Van Meer toebe-  
 hoort hebbende de weduwe  
 en erfgen[aemen] Hendrick Wijn-  
 gaerts, de welcke bij het uijt-  
 gaen der brandende keertse  
 op den 19 novemb[er] 1726 in  
 massa verbleven is aen den  
 voors[eyd]e Heer van Meer voor  
 de somme van hondert en  
 vijftigh gulde dico f 150 - : - :  
Gesien de proclamatien van de voors[eyd]e weijde  
ende wes daer op bij de respective crediteu-  
[216] ren is ingebroght, en op alles geleth, waer  
op eenighsints te letten stonde, schepenen  
der Bancke Houtem, ter manisse van den  
Heere Lieu[tenan]t Vooght, in materie van prefe-  
rentie en concurrentie recht doende, adju-  
diceeren als volght 
eerstelijck soo gaen af de ge-  
rechtscosten, monteerende  
volgens libel ter somme van  f  93 – 10 -  : 
item voor consignatie rechten f    1 -    5 -  : 
voor het maecken van deese  
liquidatie    f   12 -  :  -   : 
voor copijen der selver  f     3 -  :  -   :  
boode     f      1 - :  10 :  
     f  111   -   5  :  
item wordt geadjudiceert aen  
S[ieu]r Willem Waetring, als actie  
en cessie hebbende van Pier  
Lambert Jenni, het resteeren-  
de in mindernisse van sijn ca-  
pitael van hondert gulde, vol-  
gens obligatie in dato den 17

e
  

septemb[er] 1709 en voor deese  
justitie gerealiseert den 24  
junij 1711    f   38  - 15 -  :  
     f  150 -  :   -  :  
Waermeede de cooppenningen geabsor-  
beert sijnde, wordt den selven Waetring,  
en verdere inbrengers gelaeten in geheel,  
daer en alsoo. Aldus geliquideert in judi-  
[217] cio den 25 februarij 1727 coram D‟Heeren  
schepenen van Leeuwe, Tiquet, Frens et  
Philippens  
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Gepronuntieert den 11 meert 1727 par-  
tibus citatis per Peter Rutten uti retulit  
 
 Ordinaire genachtinge  
 gehouden den 11 meert 1727  
 coram D‟H[eer]en L[ieutenan]t Vooght en sche-  
 penen van Leeuwe, Tiquet,  
 Frens et Philippens  
Horneck voor Matthijs Cools 
afgebieder tegens Hermen Scheerers  
afgebodene, versoeckt dat aen den af-  
geboodenen magh worden gelast met  
sijnen contarien thoon voorts te vae-  
ren ofte wel daer van te renuntieeren  
op poene van verstecq cum expensis  
bedaeght per Peter Rutten  
Ex adverso exhibeert calangier en em-  
ploije cum annexo, versoeckende dat  
de getuijgen in margine van dien geno-  
mineert ten daege bij UW Ed[el]e te nominee-  
ren, onder solemneelen eede op den in-  
houdt van dien moogen worden gehoort  
quo facto sal naerders acquijt doen  
 Fiat verhooringe ad primam met  
 last aen parthije om de getuijgen  
 daer in genomineert ten dien dage  
 behoorlijck te produceeren et inth

t  

 
[218] D‟Heer Hoogh Drossaerd seght hoe dat hij op den 
14

e
  

meert 1726 heeft doen arrest imponee-  
ren op alsulcke somme van hondert  
guldens als Jacob Pirons wegens sijnen  
broeder Jan Pirons is in handen heb-  
bende, ende voor den selven in voldoe-  
ninge van de geincurreerde amende  
en oncosten deser justitie in behoeve  
van den Heer Drossaerd en Justitie  
getransporteert, volgens transport  
de dato den …………  en mits den  
selven Jacob Piron in faute blijft ge-  
melte somme te exbourseeren, versoeckt  
als nu sommatie tot last van gemelten  
Jacob Pirongs, ten eijnde van voldoenin-  
ge tusschen dit en den naeste op poene etc.  
 Fiat sommatio et inth

t  

 
D‟Erfgen[aemen] van Michiel ende Maria Sleijpen tri-  
umphanten tegens Jan Piron succum-  
bent, alsoo op heeden het taxaet van  
costen is gepronuntieert, soo versoec-  
ken als nu noghmaels executie als  
in retroactis salvo etc cum expensis  
bedaeght per Peter Rutten  
 Fiat executio met authorisatie  
 op den boode / om in cas van noode /  
 de selve met genoeghsaeme assistenten  
 te voltrecken et inth

t  

 

[219]  Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 25

e
 meert 1727 coram  

 D‟H[eer]en L[ieutenan]t Vooght en schepenen  
 van Leeuwe, Frens, Philip-  
 pens et Breberenus van Dijck  
Is gecompareert D‟Heer Sibert van Ingen-  
hoven, den welcken nederleijde sijne com-  
missie als schepen deser Bancke Houtem,  
de dato den 22 febr[uar]ij 1727 den eedt daer  
toe staende behoorlijck gepresteert heb-  
bende in handen van den wel Eed[ele]e Heer  
L[ieutenan]t Vooght Pesters op den selven dito,  
versoeckende de selve geregistreert te  
worden, naer de selve voorgeleesene sijnde  
is den selven Heer Ingenhoven daer mede  
gefeliciteert  
 Fiat Registratio  
 
Ick M[eeste]r Hendrick Pesters van wegens  
den Hoogh welgeb[oren] Heer Bernard Baron  
van Welderen L[ieutenan]t Stadthouder der Leenen,  
en L[ieutenan]t Vooght ‟S Landts van Valckenborgh,  
partage van haer Hoo: Moo:  Allen den  
geenen die desen aengaen magh saluijt,  
doen te weten, dat vermits door het  
afsterven van den persoen van Adolph  
Croon desselfs scheepensplaetse der  
Bancke Houtem is koomen te vaceeren,  
en dat het noodigh is, dat de selve ten  
spoedighste door een ander bequaem  
[220] persoen werde voorsien, ick kennisse drae-  
gende van de bequaamheijt, trouwheijt en  
neerstigheijt, als mede van de goede naem  
en faam van den persoen van Sibert van  
Ingenhove, den selve uijt kraghte van  
mijne commissie hebbe aengestelt en gecom-  
mitteert, gelijck ick hem aenstelle en com-  
mitteere mits dese tot scheepen der Bancke  
Houtem, in plaetse van den voors[eyd]e Adolph  
Croon, ende sulcx op alle wedden, eeren,  
baeten en profijten, als daer toe van oudts  
sijn staende, mits doende den selve in  
mijne handen den behoorlijcken eedt, welc-  
ke gedaen sijnde, laste en beveele allen ende  
een ijegelijck dien sulcks aengaen magh, den  
voors[eyd]e Sibert van Ingenhoven in qualiteijt  
als schepen der Bancke Houtem te erken-  
nen, te eeren ende te respecteeren. Aldus  
gedaen onder mijne signatuere en cachet  
tot Maestright den 22 februarij 1727  
/ was geteeckent / H. Pesters / besijdens  
stont / sijn eed[el]e cachet in rooden lack gedrukt  
/ in dorso stont / Op huijden den 22 feb[uar]ij  
1727 compareerde voor mij den persoon  
van Sibertus van Ingenhove, en heeft den  
behoorlijcken eedt in qualiteijt als sche-  
pen der Bancke Houtem in mijne handen  
gepresteert / was geteeckent / H. Pesters  
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[221] Den Heer Hoogh Drossaerdt dese landts no[min]e 
officij  
claeger tegens Jacob Piron, versoeckt  
mits geene paritie aen de gedaene sommatie  
alsnu renovatie van dien met last aen  
Jacob Piron van gemelte somme van vijftigh  
guldens, die hij wegens sijnen broeder Jan  
Piron is in handen hebbende, alhier aen  
dese justitie over te brengen tusschen dit  
en den naesten op als voor cum expensis  
bedaeght per Peter Rutten  
 Fiat renovatie van sommatie et inth

t  

 
Hermen Schairs gedaegde tegens Matthijs Cools, 
aenl[egge]re, patijen  
hinc inde gereguleert sijnde ten thoon, soo  
verclaert den ged[aegd]e achtervolgens sijne gedaene  
productie der getuijgen op heden verhoort  
en gerecolligeert, van verderen thoon te  
renuntieeren, mits welcke openinge, pu-  
blicatie ende copijen versoeckende  
 Mits renuntiatie van thoon, fiat  
 publicatio, et habeant copias petitas  
 et inth

t   

Den gerechtsboode Peter Rutten relateert  
op heden ter instantie van Hermen Scheers  
gearresteert te hebben de persoonen van  
Lijsbeth Jans, en Anna Bellen met  
interdictie ut moris  
 
[222] Genachtinge gehouden den  
 8 april 1727 coram D‟H[eer]en L[ieutenan]t  
 Vooght en schepenen van Leeu-  
 we, Tiquet, Frens, Philippens  
 et Ingenhove 
D‟Heer Hoogh Drossaerdt deses landts no[min]e officij 
tegens  
Jacob Pirons gesommeerde, mits geene vol-  
doeninge aen de gedaene sommatie en re-  
novatie, versoeckt als nu tot extraditie  
der gemelte penningen executie, met last  
op den boode om de selve in forma te vol-  
trecken cum expensis  
 Fiat executio, met authorisatie op den  
 boode om de selve behoorlijck te vol-  
 trecken et inth

t  

 
Hermens Schairs afgeboodene, tegens Matthijs Cools 
afge-  
bieder, versoeckt dat den selven sal werden  
gelast pari passu te reprocheeren si velint  
ad primam peremptorie, cum expensis be-  
daeght per Pieter Rutten  
 Lasten aen parthijen hinc inde pari  
 passu te reprocheeren ad pimam pe-  
 remptorie et inth

t  

 
 Genachtinge gehouden den 
 6 meij 1727 coram Dheeren  

 L[ieutenan]t Vooght en schepenen van  
 Leeuwe, Tiquet, Frens, Phi-  
 lippens en Ingenhoven  
[223] Herman Schairs afgeboodene tegens Matthijs Cools  
afgebieder, exhibeert reproschen doende  
als bij de selve, versoeckende dat den  
afgebieder van insgelijcken sal hebben  
te doen ad primam op poene van versteck  
 Wordt aen den afgebieder gelast  
 te dienen van reproschen ad primam  
 op poene van versteck et inth

t  

 
Dheer Hoogh Drossaerd deses landts no[min]e officij 
claeger  
versoeckt daegement tegens Claes Noot-  
booms, Leendert Ackermans, Jan Weusten,  
Meerten ……. woonende bij Corn[elis]  
Sleijpen en Geurt Smackers om ad 1

am 

te coomen antwoorden op alsulcke  
interrogatorien als men alsdan sal  
overgeeven met authorisatie op den  
boode om de selve daer te bedaegen  
 Fiat daegement als in desen versoght  
 
D‟Erfgen[aemen] van Machiel ende Maria Sleijpen trium-  
phanten tegens Jan Pirong succumbent,  
alsoo den succumbent in mobilibus niet  
en is executabel volgens relaes van U Ed[el]e  
gerechtsboode, soo versoecken requisito-  
riales ad omnes et quoscumque judices  
ende signanter tot de Heeren justicieeren  
der Hooftbancke Meerssen om U Ed[ele]e gewijs-  
dom op desselfs immeubele onder de caerte  
[224] van Op geleegen ter executie te stellen met  
depesche ut moris protesteerende van naer  
costen  
Den gerichtsboode Pieter Rutten relateert  
dat Jan Pirons in mobilibus niet en is  
executabel  
 Fiant requisitoriales  
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden den  
 20 meij 1727 coram DHeeren L[ieutenan]t  
 Vooght en schepenen van Leeuwe,  
 Tiquet, Philippens en Ingenhooven  
Den Heer Hoogh Drossaerdt deses landts no[min]e officij 
exhibeert  
interrogatorien, versoeckende dat de getuijgen  
daer bij gemargeert onder eede op de naervol-  
gende articulen moogen worden verhoort,  
quo facto der selver depositien in geschrifte  
geredigeert sijnde versoeckt copije  
 Fiat auditio ad statim  
 
Hermen Schairs afgeboodene tegens Matthijs Cools afge-  
bieder, mits de adverse voldoeninge van re-  
proschen, versoeckt als nu openingh en copije  
der selver om etc.  
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Horneck voor Matthijs Cools afgebieder tegens Hermen 
Schairs  
afgeboodene exhibeert reproschen, doende en  
concludeerende als daer bij, dien onvermindert  
versoeckt copije van de adverse geexhibeerde  
reproschen quo facto sal ad 1

am
 verders acquijt  

doen om in saecke te slieten als naer raedt alles  
cum exp[en]sis  
 Fiat publicatio et habeant copias  
 
[225]  Ord[inair]e genachtinge gehouden den  
 3 junij 1727 coram DH[eer]en Lieut[enan]t  
 Vooght en schepenen van Leeuwe,  
 Frens en Philippens  
Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght deses landts 
no[min]e officij claeger  
tegens Johannes van IJl, versoeckt daege-  
ment om ad primam tegens hem te coomen  
hen overgeeven klaght en conclusie  
 Fiat daegement  
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 17 junij 1727 coram  
 Dheeren L[ieutenan]t Vooght en schepenen  
 van Leeuwe, Tiquet, Philip-  
 pens en Ingenhooven  
Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght deses landts, 
doet erhael  
hoe dat seeckeren Johannes van Eel, sigh  
niet ontsien en heeft van sijnen swaeger  
Matthijs Lovenij, op den 31 meij deses  
jaers op eene ongeoorlofde maniere t‟ag-  
gresseeren ende te mishandelen, waer  
door den selven becoomen heeft eene kleij-  
ne contusie onder de lincker ooge, en  
scrabbe in het gesight, omme alwelcke  
extravagantien en buijtenspoorigheden  
gecommitteert te hebben, den voors[eyd]e H[ee]r  
Vooght versoeckt, dat den voorn[oemde] Jo[hann]es  
Van Eel magh worden gesommeert tot  
voldoeninge van alsulcke amende, als  
[226] bij deses landts regelemente gestatueert is,  
en UW Ed[el]e Achtb[aren] naer exigentie van saecke  
sullen vinden te behooren cum expensis  
bedaeght per Peter Rutten  
 Videantur acta  
 
Den not[ari]s en procureur Philippens naemens sijn  
Hooghw[aarde] den Heer Proost van het Adelijck Clooster  
St. Gerlach suppliant, tegens D‟erfg[enaemen] Peter  
Duijckers geinsinueerdens, leght neder  
requeste cum annexo, behoorlijck bij over-  
leeveringe van copijen geinsinueert, en  
mits den tijdt meer als overvlooten is,  
versoeckt als nu pandtbetreedinge con-  
form de selve met limitatie en deputatie  
ut moris  
 Fiat pandtbetreedinge daer toe depu-  
 teerende DHeeren schepenen Philippens  

 en Ingenhooven, en wordt dagh gestelt  
 tot het voltreck ad primam et inth

t   

 
Den notaris en procureur Philippens voor  
Hermen Scheers afgeboodene tegens Matthijs Cools pre-  
tensen afgebieder exhibeert salvatie in  
motijf, waer mede in saecke sluijtende ver-  
soeckt ex actis pro Deo reght, met last  
op den afgebieder, soo den selven nogh niet  
moghte hebben van salvatien op heden  
voldaen, daer aen ad vel infra primam te  
[227] voldoen op poene van absoluijt versteck,  
en dat ex actis recht sal worden gedaen  
cum expensis  
 Wordt insgelijcks gelast aen den  
 afgebieder te voldoen van salvatien  
 en motijf si velit ad primam peremp-  
 torie quo facto etc. et inth

t  

 
S[ieu]r L‟allemand voor Den Eerw[aarde] Heer  
Theodorus Coumans pastoor tot Bergh,  
behoorlijck hebbende laeten sommeeren  
den persoen van Theunis Ackermans tot  
voldoeninge van verloopene interessen,  
spp als blijckt bij requeste ende appoinc-  
tement van Dheer L[ieutenan]t Vooght, welck re-  
queste men is exhibeerende, mistgaeders  
copije authentijcq van de aldaer gemelte  
obligatie ende extract uijt des sommants  
register neffens constitutie op den pro-  
cureur L‟allemand ende want den voors[eyd]e  
gesommeerde in faute is gebleeven de  
voors[eyd]e verloopene interessen te betaelen,  
soo versoeckt alsnu den Heer sommant  
pandtbetreedinge met deputatie, limi-  
tatie en inthimatie ut moris  
 Fiat pandtbetreedinge daer toe  
 deputeerende de Heeren schepenen  
 van Leeuwe en Tiquet, en wordt  
 dagh gestelt heden over 14 daegen  
 et inth

t  

 
[228] Op den 20 junij 1727 relateert den gerichts-  
boode Pieter Rutten arrest geimponeert  
te hebben op eenigen saet, toebehoorende  
aen de pachters van de groote thiende  
tot Houtem sulcks ten huijse van Willem  
van der Schueren en den borgemeester Ha-  
bets, ter instantie van Jan Frins, Jan  
Soomers en Jan Pricken met interdictie  
ut moris  
Den 23 d[it]o relateert P. Rutten arrest geimponeert  
te hebben op eenige vruchten in den velde staende  
toebehoorende Hartwijck Loon ter instantie van den  
collecteur der Bancke met interdictie ut moris  
Op heden den 26 junij 1727 relateert den  
gerechtsboode Pieter Rutten arrest geimpo-  
neert te hebben op soodaenigh stuck koorn  
en twee stucken met gras toebehoorende  
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D‟Erfgen[aemen] juff[rouw]e Creemers, en sulcx ter in-  
stantie van den collecteur deser Bancke  
gelijck oock nogh wegens eenige open-  
staende proclamatie costen met interdic-  
tie ut moris  
 
 Genachtinge gehouden den  
 1 julij 1727 coram DH[eer]en Lieut[enant]  
 Vooght en schepenen van  
 Leeuwe, Tiquet, Philippens et  
 van Ingenhoven  
De Eerw[aarde] Heere Proost van St. Gerlach aenl[egge]re 
en suppl[ian]t  
tegens d‟erfgen[aemen] en panden wijlen Peeter  
Duijckers ged[aegd]ens en geins[inueer]dens, alsoo de  
pandtbetreedinge op heeden door de gede-  
[229] puteerde schepenen Philippens en van  
Ingenhoven behoorlijck is voltrocken,  
soo en gelijck de selve sullen gelieven te  
rapporteeren, versoeckt alsnu repeti-  
tio primo van dien met herdaeghsel  
ut moris 
De scheepenen Philippens en van In-  
genhoven refereeren de pandtbetree-  
dinge  
 Fiat repetitio 1º van pandtbe-  
 treedinge met herdaeghsel ut moris  
 
Herman Scheers afgeboodene tegens Matthijs Cools  
praetensen afgebieder, mits den selven  
tot hier toe is in faute gebleeven van  
te dienen van salvatien of motijf, soo  
versoeckt den afgeboodene mits het  
dienen van salvatien of motijf alleen  
is dependeerende aen parthije, en gee-  
ne ordinaire termijnen onderworpen,  
versoeckt dat finiaalijck aen den  
selven sal worden gelast tusschen dit  
en den naesten daer af gedient te heb-  
ben, op poene dat ex actis prout jacent  
sal worden recht geadministreert  
Ex adverso Horneck voor Matthijs Cools afge-  
bieder tegens Hermen Schairs afgeboo-  
dene exhibeert salvatien en motijf,  
[230] doende en concludeerende als daer bij,  
waer meede in saecke is slietende, en dien  
volgens rechts administratie versoeckende,  
met versoeck dat aen de respective pro[cureu]rs  
magh worden gelast infra octo den inven-  
taris te teeckenen en bij faute van dien,  
dat selven sal worden gehouden voor ge-  
teeckent om etc cum expensis  
 Videantur acta en wordt aen[de]  
 resp[ectiv]e procureurs gelast infra  
 octo den inventaris te teeckenen  
 

Den Heer van Dopff verstaende en in der daat bevin-  
dende dat seeckeren Jan Frijns arrest  
heeft laeten interponeeren op den thiende  

saet aen hem voor desen jaere competee-  
rende naedemael den selven volgens con-  
ventie met hem ingegaen ten insichte  
van het invaeren der thiende pro anno  
1724 ten vollen heeft voldaen, versoeckt  
gearticuleerde reedenen van arrest infra  
triduum, en in cas van exhibitie van de  
selve copije om etc, dan alsoo alle arresten  
onder cautie sijn amovibel en relaxabel  
versoeckt onder de selve cautie relaxatie  
van den gearresteerden thiende saet met  
gedencken etc alles cum expensis  
Op heden den 1

e
 julij 1727 compareerde  

[231] Cornelis Sleijpen hem alhier sisteerende  
als borge en principael voor den Heer  
van Dopff weegens het arresteeren van  
den thiende staat, ten dien eijnde ver-  
obligeerende sijn persoon en goederen  
onder deese Bancke geleegen om etc  
/was geteeckent / Coernelijes Sleijpen  
 Sij dese aen den arrestant gecom-  
 municeert met ordonnantie op  
 den selven om ad primam te dienen  
 van gearticuleerde reedenen van  
 arrest et inth

t  

 
Op heeden den 10 julij 1727 relateert  
den gerechtsboode Peter Rutten gearres-  
teert te hebben eenige vruchten staende  
op de panden van de erfgenaemen Pe-  
ter Duijckers en sulcks ter instantie  
van den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach  
met interdictie ut moris   
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 15 julij 1727 coram DH[eer]en  
 L[ieutenan]t Vooght en schepenen van  
 Leeuwe, Phiippens et Ingen-  
 hoven  
De Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach aenl[egge]re 
en suppl[ian]t  
tegens d‟erfg[enaemen] en panden van wijlen  
Peter Duijckers gedaeghdens en geins[inueer]dens  
[232] mits geene voldoeninge versoeckt als nu  
repetitio secundo van pandtbetreedinge  
met herdaeghsel ut moris  
 Fiat repetitio secundo van pantbe-  
 treedinge met herdaeghsel ut moris  
 
Jan Frins cum suis doen verhael hoe dat sij onder  
dese Banck hebben laeten arresteeren al  
sulcke thiende saet, als is berustende ten  
huijse van S[ieu]r Matthijs Habets en toebehoo-  
rende den Heer Advocaet Ruijters en Matt[hijs]  
Coocx cum suis sulcks in voldoeninge van  
thien guldens en eenigh strooij als gemelten  
Heer Advocaet en Matthijs Coocx wegens  
‟t begaen en invaeren der thiende van Hou-  
tem de a[nn]o 1725. de arrestanten ijeder int  
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particulier verschult sijn, dan alsoo men  
verstaet dat gem[elt]e Heer Advocaet cum suo,  
ter laetster rolle heeft coomen allegueeren  
en gebruijcken den naem van den Heer Ba-  
ron De Dopff, met wie de arrestanten  
geene kennis veel weijniger affaires sijn  
hebbende, apparent om door dien hoogen  
naem de arrestanten timijdt te maecken,  
het kindt eenen anderen naem te geven,  
en de saecke te verdraeijen, dusdaenigh  
al of den gearresteerden saet soude toebe-  
hooren den gemelten Heer van Dopff, soo  
versoecken de arrestanten sonder eenige  
[233] prejuditie et exceptionibus quibus-  
cumque salvis dat voor en aleer te die-  
nen reedenen van arrest aen gemelten  
Heer Advocaet cum suo sal worden geor-  
donneert te doceeren van behoorlijcke  
constitutie infra 24 horas op poene dat  
de selve sullen worden verclaert tamquam  
ficti met condemnatie in de costen, den  
Heer Dopff in sulcken geval tegens de  
selve geheel om etc en dien onvermin-  
dert soo offereeren de arr[esta]nten te sullen  
dienen van reedenen van arrest soo haest  
den Heer Advocaet cum suo de selve op hae-  
ren eijgen naem sal hebben versoght, sus-  
tineerende etc ubique cum expensis  
 Sij dese gecommuniceert aen DHeer  
 Adv[ocae]t Ruijters en Mattijs Coocx, en  
 de selve gelast te doceeren van be-  
 hoorlijcke constitutie inwendigh  
 driemael 24 uren naer insinuatie  
 deses op poene etc quo facto satis-  
 faciat den arr[esta]nt volgens beloften  
 et inth

t  

18 julij 1727 heeft DHeer Advocaet Ruijters  
de constitutie van de Heer De Dopff overge-  
geven  
 
[234]    In saecke  
  Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght  
  deses landts nomine officij, claeger  
   tegens  
  Johannes van IJl bekl[aeg]de  
Visis actis schepenen der Bancke Hou-  
tem ter manisse van DHeer Presiderende  
scheepen , lasten aen de Heer Claeger  
om ingevolge Reglemente te eederen  
behoorlijcke klaghte met de informa-  
tie voorsien quo facto etc. Actum in  
judicio extraord[inari]o den 29 julij 1727  
coram omnibus dempto Busolt  
Gepronuntieert den 23 septemb[er] 1727 par-  
tibus citatis per Peter Rutten uti retulit  
 
 Ordin[air]e genachtinge gehouden  
 den 23 septemb[er] 1727 coram  
 D‟Heeren L[ieutenan]t Vooght en schepenen  

 van Leeuwe et Ingenhoven  
Jan Frijns cum suis arrestanten tegens den Heer 
Adv[ocaa]t  
Ruijters cum suo in bonis gearre[steer]dens, ge-  
sien de constitutie van den Heer Baron  
De Dopff, seght de selve te accepteeren  
in quantum pro, en voor soo veel de selve  
hem cum suis niet en is praejudiciabel  
[235] men seght onpraejudiciabel vermits  
den selven daer bij is verclaerende parthije  
geweest te sijn in de thiende van Houtem  
met de gearre[steer]dens, en alhoewel de arr[esta]nten  
den selven Heer De Dopff indien geval  
nooijt gesien nogh gekent en hebben, soo  
moet dien onaengesien echter volgen dat  
hij oock gebonden is aent accoort, ‟t geene  
den Heer Advocaet cum suo met de arr[esta]nten  
hebben ingegaen, te meer dewijl den selven  
Heer De Dopff achtervolgens constitutie  
ratificeert wes en ‟t geene door de in bo-  
nis gear[restee]dens is geschiet, en om te thoonen  
dat sij arrestanten in verre naer wegens  
het invaeren en begaen der thiende, niet  
en sijn voldaen, soo versoecken de selve  
/ mits de saeck geen treijn van proces en  
kan lijden / dagh van comparitie op cos-  
ten van ongelijck ten fine van sommarie  
recht gedaen te worden met ordonnantie  
op den boode parthije te bedaegen  
 Compareant partes ad 1

am
 et inth

t  

 

 Ord[inair]e genachtinge gehou-  
 den den 7 octob[er] 1727  
 coram DH[eere]n L[ieutenan]t Vooght en  
 schepenen van Leeuwe,  
 Tiquet, Philippens et  
 Ingenhoven 
Den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach aenl[egge]re 
en sup[plian]t  
tegens de erfgen[aemen] en panden van wijlen  
[236] Pieter Duijckers ged[aegd]ens en geins[inueer]dens  
alsoo  
de ge[daeg]dens verclaert hebben niet in staet te  
weesen om de costen ten deesen gereesen,  
en verders te rijsen, gelijck oock niet de  
verloopenen unde alhier questie te kun-  
nen fourneeren, hebben verclaert te con-  
senteeren in de proclamatie volontair,  
weshalven men versoeckt brieven procla-  
matoriael met depesche ut moris  
 Fiant litterae met last op de Heer  
 Secretaris om de selve in communi  
 forma te depescheeren, en door den  
 boode te laeten affigeeren  
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden 
 den 21 octob[er] 1727 coram  
 DH[eere]n L[ieutenan]t Vooght en schepenen 
 Tiquet, Frens, Philippens  
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 et Ingenhoven  
Horneck voor Jufferouwe Gerarda Heldevier sommante 
tegens Jo-  
hannes Kaldenborgh gesommeerde, heb-  
bende op den 5 aug[us]tij laetsleeden tot  
desselfs laste bij requeste sommatie ver-  
soght ten fine bij voors[eyd]e requeste uijtge-  
steecken, en het selve behoorlijck geinsi-  
nueert soo gelijck den boode sal relateren  
en alsoo den voorn[oemde] gesommeerde eenen  
uijtstant heeft versoght van veertien  
daegen met belofte van voldoeninge, maer  
[237] te vergeefs weshalven de voors[eyd]e juff[erouw]e  
sommante het voors[eyd]e requeste cum an-  
nexo alhier ter rolle is neederleggende,  
versoeckende in conformiteijt van dien  
bij U Ed[ele]e Achtb[are] pandtbetreedinge gede- 
creteert te worden met deputatie, li-  
mitatie en citatie tot voltreckinge van  
dien alles cum expensis  
 Fiat pandtbetreedinge ad primam  
 door de H[ee]re] scheepenen Frens et  
 Philippens te voltrecken met last  
 op den boode parthijen tijdigh daer  
 toe te bedaegen  
 
Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght deses landts 
no[min]e officij clae-  
ger tegens Johannes van Eel bekl[aeg]de,  
achtervolgens U Ed[el]e Achtb[are] interlocutie  
op den 23 7bris laetstleeden gepronun-  
tieert, waer bij aen voors[eyd]e Heer L[ieutenan]t Vooght  
is worden gelast te eederen behoorlijcke  
claght met informatie voorsien, exhi-  
beert in conformiteijt van dien de selve  
cum annexo, doende en concludeerende,  
als bij de selve, daer tegens ad primam  
antwoort versoeckende cum expensis 
En dien onvermindert mits men verstaat  
dat den bekl[aeg]de a tergo reets eenige sijn-  
der beesten heeft vercoght, soo versoeckt  
sijn Eed[el]e arrest op desselfs meubelen tam  
pro expensis litis quam judicando sol-  
vendo en signanter op eene koeije beeste,  
[238] met ordonnantie op U Ed[el]e gerechtsboode om  
het selve in instanti te voltrecken om  
datter periculum in mora is  
 Respondeat ad primam, en wordt  
 het versoghde arrest geaccordeert  
 et inth

t
 

De P. Rutten relateert ter instantie van DH[ee]r 
L[ieutenan]t Vooght  
arrest geimponeert te hebben op de koeije en meubelen  
toebehoorende Johannes van Eel met interdictie ut moris  
 
Jan Frijns cum suis arrestant tegens den Heer Adv[ocaa]t  
Ruijters en Matthijs Coocx in bonis gearr[esteer]-  
dens hebbende achtervolgens U Ed[el]e decreet  
tot tweemaal gecompareert om de saecke  

unde questio van verdere costen af te  
snijden des wel uijtterlijcken protesteerende  
van speciale vacatie en comparitie, ver-  
soeckt mits de gearre[steer]dens in faute sijn ge-  
bleeven te compareeren, de selve sullen  
worden gecondemneert in dese comparitie,  
mitsgaeders in alle schaede ende costen  
hier over gereesen ende verders te rijsen  
met permissie om den gearresteerden saet  
berustende ten huijse van S[ieu]r Mattijs Habets  
op reeckeninge hunder pretensie te moogen  
vercoopen aut alias etc. 
 Videantur acta  
 
Visis actis schepenen der Bancke Houtem voor –  
en alleer ten diffinitiven recht te doen lasten  
noghmaels aen parthijen om ad 1

am
 post pronuntia-  

tionem voor haer te compareeren op poene van ab-  
soluijte dispositie, de costen ten diffinitiven statee-  
rende. Actum in judicio ord[inarie] den 2 xb 1727 coram 
scab[inis]  
van Leeuwe, Tiquet, Philippens et Ingenhoven 
Gepronuntieert den 16 xb 1727 partibus citatis  
per P. Rutten  
 
[239]  Genachtinge gehouden den 
 4 november 1727 coram DHeeren L[ieutenan]t 
 Vooght en schepenen van Leeuwe,  
 Tiquet, Frens, Philippens en  
 Ingenhoven  
Jufferouwe Gerarda Heldevier sommante tegens Jo-  
hannes Kaldenborgh gesommeerde, 
alsoo ter laetste genachtingen bij U Ed[el]e  
Achtb[are] de versoghde pandtbetreedinge is  
worden geaccordeert, en de selve op heden  
door de Heeren schepenen daer toe gedepu-  
teert, is worden voltrocken, soo ende gelijck  
de selve Heeren sullen rapporteeren, ver-  
soeckt alsnu repetitio primo van pandt-  
betreedinge geweesen te worden met her-  
daeghsel ut moris  
De Heeren schepenen Philippens voor  
sigh, en DHeer Ingenhoven voor Frens,  
rapporteeren op heden dese pandtbe-  
treedinge behoorlijck te hebben voltrocken 
Den boode relateert parthijen tot dese  
pantbetreedinge behoorlijck bedaeght  
te hebben  
 Fiat repetitio primo van pant-  
 betreedinge met herdaeghsel ut  
 moris 
 
De Heer en Meester Matthijs Collard rentmeester  
der Domeijnen van de drie landen van  
Overmaese, naemens haer Eed[el]e Moo, DH[ee]ren  
Raeden van Staeten der vereenighde  
Nederlanden, remonstreert, hoe dat  
[240] den selven eene merckelijcke somme heeft  
te pretendeeren tot laste van Johannes Kal-  
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denborgh, wegens vercoght houdt, en de  
voors[eyd]e sommen daer door als Prince pen-  
ningen sijnde, en aen haer Eed[el]e Moo. compe- 
teerende, waer toe den selven door den Heere  
rentm[eeste]r voors[eyd]e oock dickwils is aengemaent  
dogh tot op heden alles vruchteloos, soo  
versoeckt men arrest op alle bestiaealen  
en mobilaire effecten aen hem Kalden-  
borgh competeerende, met ordonnatie  
op UW Ed[el]e gerechtsboode sulcks te imo-  
neeren 
 Wordt het arrest in desen versoght  
 geaccordeert met authorisatie op  
 den gerechtsboode om het selve be-  
 hoorlijck te voltrecken  
 
Den Heer en m[eeste]r Matthijs Collard, rentm[eester] der 
Domeij-  
nen van de drie landen van Overmaese  
remonstreert hoe dat seeckeren Pieter  
Duijckers den ouden is coomen te overlijden  
en alsoo met desselfs afsterven wederom  
eenen nieuwen keur vervallen is, alwelc-  
ken keur door de huijsvrouwe van hem  
Peter Duijckers als erfgenaem mobilair  
[241] sijnde, oock behoorlijck is worden verdee-  
dight, en alsoo de erfgenaemen immobi-  
liair als nu oock gehouden sijn eenen op-  
helder te stellen, waer toe de selve oock  
dickwils sijn aengemaent, en noghtans  
tot hier toe in gebreecken gebleeven,  
en alsoo sulcks is streckende tot groote  
prejuditie van haere Eed[el]e Moo:, soo ver-  
soeckt men sommatie tot laste van voors[eyd]e  
erfgenaemen op poene van reële proceduere  
 Fiat sommatie en communicatie  
 ten fine van voldoeninge tusschen  
 dit en den naesten op poene van  
 reële proceduere et inth

r
 

 
Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght dese landts 
no[min]e officij  
claeger, tegens Johannes van Eel bekl[aeg]de  
en in mobilibus gearresteerde, versoeckt  
antwoort ad primam peremptorie cum  
expensis, en in cas van oppositie voor  
af refundeeringe der costen retardatoir  
 Respondeat ad primam peremp-  
 torie et inthimetur  
 
Den collecteur deser Bancke hebbende op den  
23 junij deses jaers arrest laten impo-  
neeren op eenige vruchten toebehoorende  
Hartwijck Loon, en alsoo den selven niet  
en heeft ontsien voors[eyd]e vruchten te ver-  
voeren, en te inhorreeren, sonder eenige de  
minste permissie hebbende, alsoo voors[eyd]e  
[242] arrest gevioleert waer over men het officij  
in geheel laet, versoeckende interim dat  

den selven tot voldoeninge der openstaende  
schaptpenningen van den jaere 1726 en 1727  
magh worden gesommeert op poene van  
executie  
 Fiat sommatio op poene van exe-  
 cutie et inthimetur  
 
Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght tegens Cornelis 
Sleijpen,  
Frans Duijckers, Willem Campo en Mat-  
thijs Aerts, sijnde haere bestiaelen bij den  
veltboode behoorlijck worden gepant, en  
alsoo in voors[eyd]e pandtboetens vervallen,  
waer toe oock behoorlijck sijn aengemaent,  
en alsoo in faute blijven daer aen te voldoen  
soo versoeckt men sommatie tot dersel-  
ver laste  
 Fiat sommatio  
 
 Genachtinge gehouden den  
 18 november 1727 coram DH[ee]ren  
 L[ieutenan]t Vooght en schepenen  
 Philippens en Ingenhoven  
Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght deses landts 
no[min]e officij  
claeger tegens Johannes van Eel bekl[aeg]de  
en in mobilibus gearre[steer]de, versoeckt antwoort  
op poene van versteck cum expensis bed[aegh]t  
per P. Rutten  
 Respondeat ad primam op poene van  
 versteck et inth

r
 

 
[243]  Ord[inair]e genachtinge ge-  
 houden den 2

e
 decemb[er] 1727  

 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t Vooght  
 en schepenen van Leeuwe, Tiquet, Phi- 
 lippens et  Ingenhoven  
Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght deses landts 
no[min]e officij  
claeger tegens Johannes van Eel bekl[aeg]de  
en in mobilibus gearre[steer]de, mits men  
siet dat den bekl[aeg]de faute van oppositie  
of contradictie tegen deser sijdts alhier  
ter rolle geexhibeerde klaghte, en daer  
bij genoomene conclusie het begaene de-  
lict genoeghsaem is agnosceerende, en  
ten sijnen last is streckende, oversulcx  
dat men niet noodigh oordeelt dat den  
selven verderen termijn soude behouven  
te worden vergunt weshalven versoeckt  
den Heer claeger, dat den selven alsnu  
sal worden versteecken van antwoort,  
mitsgaeders van alle exceptien decli-  
natoir, dilatoir en peremptoir met  
permissie om etc cum expensis bed[aegh]t  
per Peter Rutten  
 Respondeat ad primam op poene  
 van absoluijt versteck et inth

r
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Den collecteur deser Bancke tegens Hartwijck  
Loon, hebbende den selven behoorlijck  
laeten sommeeren tot voldoeninge  
van haer Hoo: Moo: Beede van eenige  
jaeren, en alsoo den selven alsnogh  
in faute blijft daer aen te pareeren  
[244] soo versoeckt als nu executie cum  
expensis  
 Fiat executio et inth

r
 

 
 Ordinaire genachtinge 
 gehouden den 16 decemb[er] 1727  
 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t Vooght  
 en schepenen van Leeuwe, Tiquet,  
 Philippens et Ingenhooven  
Jufferouwe Gerarda Heldevier sommante tegens  
Johannes Caldenborgh gesommeerden,  
versoeckt repetitio secundo van pant-  
betreedinge met herdaeghsel ut moris  
bedaeght per Peter Rutten  
 Fiat repetitio secundo van pant-  
 betreedinge met herdaeghsel ut  
 moris  
 
Den collecteur deser Bancke bevindende uijt des-  
selfs registers hoe dat  hij nogh heeft  
veele en merckelijcke failjanten de  
welcke ten aghteren sijn, en in faute  
blijven aen haer Hoo: Moo: Beede te  
voldoen te weeten van de jaeren 1725  
1726 en 1727 als naementlijck d‟erfg[enaemen]  
Peter Duijckers den ouden, Lambert  
Canne, Reijnder Coenaerts, Jan Quacx,  
en Jan van Can, versoeckende dat de  
selve tot voldoeninge van dien behoor-  
[245] lijck moogen worden gesommeert op  
poene van executie  
 Worden de voors[eyd]e defaillanten  
 gesommeert ten eijnde van vol-  
 doeninge ad primam post faerias  
 op poene van executie et inth

r  

 
Den  Collecteur deser Bancke versoeckt sommatie  
tot laste van Jan Duijsens, Willem van Can, 
weduwe Jan Spee en Johannes Bijsmans, 
op poene van executie  
 Worden de voors[eyd]e defailjanten  
 gesommeert ten eijnde van vol-  
 doeninge tusschen dit en den naes-  
 ten post faerias op poene van exe-  
 cutie et inth

r  

 
Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght deses landts 
no[min]e officij  
claeger tegens Johannes van Eel be-  
klaegde en in mobilibus gearre[steer]de,  
versoeckt alsnu versteck van ant-  
woort met permissie om ad primam  
te dienen van profijt  

 Scheepenen versteecken den be-  
 klaeghde van antwoort met  
 permissie aen den Heer claeger  
 om te moogen dienen van profijt  
 et inth

r  

 
[246]  Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 20 januarij 1728 coram DHeeren  
 L[ieutenan]t Vooght en schepenen  
 van Leeuwe, Tiquet, Philippens et  
 Ingenhooven  
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier sommante tegens 
Johannes  
Caldenborgh gesommeerden, versoeckt repe-  
titio tertio van pantbetreedinge met  
herdaeghsel ut moris, bedaeght per P. Rutten  
 Fiat repetitio tertio van pantbe-  
 treedinge met herdaeghsel ut moris  
 
Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght deses landts 
no[min]e officij  
claeger tegens Johannes van Eel beklaegde,  
 alsoo de bekl[aegh]de bij U Ed[el]e Achtb[are] decreet de  
dato den 16 xb 1727 is worden versteecken  
van antwoort met permissie om op heeden  
te dienen van profijt, verclaert mits deese  
in plaetse van dien t‟emploijeeren sijne wel  
gefondeerde claght en conclusie cum annexo,  
mitsgaeders alle verbaelen en decreeten in  
saecke gehouden en gegeven, en insonder-  
heijt het laetste decreet van versteck met  
het profijt daer uijt resulteerende et cum  
sint aliae partes judicis quam condemnare,  
soo versoeckt den Heer claeger alsnu dat in  
contumaciam en ten principaelen magh  
worden recht en justitie geadministreert,  
cum expensis bedaeght per P. Rutten  
 Videantur acta  
 
[247] Den collecteur deser Bancke, sommant tegens de  
erfgen[aemen] Peeter Duijckers gesommeerde,  
alsoo de selve in faute blijven te voldoen  
de achterstallen van haer Hoo: Moo: Beede,  
soo versoeckt men alsnu tot haeren laste  
executie cum expensis, bed[aegh]t p[e]r P. Rutten 
 Fiat executio  
 
  Vonnis in saecke  
  Jan Frins cum suis arrestanten  
  tegens  
  Den Heer Advocaet P. Ruijters  
  ende Matthijs Coocx in bonis  
  gearre[steer]dens  
Visis actis schepenen der Bancke Houtem  
ter manisse van DHeer L[ieutenan]t Vooght, parthijen  
voor ons in judicio gehoort, verclaeren de  
arrestanten in hun gedaen arrest te sijn  
ongefondeert, ontslaen derhalven het ar-  
rest op den gedaenen thienden saet met  
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condemnatie der arrestanten in de costen  
ter onser taxatie en moderatie, niettemin  
Leender Pricken in geheel weegens het  
strooij. Actum in judicio den 20 jan[ua]rij  
1728 coram omnibus demptis Busolt  
Frens et Breberenus. 
Gepronuntieert den 2 meert 1728  
partibus citatis per Peter Rutten  
 
[248]  Ord[inair]e genachtinge gehouden den 
 3 februarij 1728 coram DHeeren L[ieutenan]t 
Vooght  
 en schepenen van Leeuwe,  
 Tiquet, Philippens et Ingenhoven   
Horneck voor Juff[erouw]e Gerarda Heldevier sommante 
tegens Johannes  
Caldenborgh gesommeerden, alsoo ter laetsten  
genachtinge is worden gedecreteert pandtbe-  
treedinge tertio, en vermits den voors[eyd]e ge-  
sommeerden tot dato deses, in faute is ge-  
bleeven, sonder eenige de minste contradictie  
ofte comparitie, soo versoeckt de jufferouwe  
sommante als nu, dat den gesommeerden  
sal worden versteecken van alle exceptien etc.  
en aen haer gepermitteert te worden ad 1

am
  

te moogen dienen van profijt, alles cum exp[en]sis  
bedaeght per Pieter Rutten  
 Videantur acta  
Visis actis scheepenen der Bancke Houtem,  
ter manisse van den Heer L[ieutenan]t Vooght versteec-  
ken den gesommeerden van alle exceptien,  
en permitteeren de jufferouwe sommante  
om te moogen dienen van profijt. Actum  
in judicio den 3 febr[uar]ij 1728 coram omnibus  
demptis Busolt, Frens et Breberenus  
Gepronuntieert den 17 febr[uar]ij 1728 parti-  
bus citatis et praesentibus per P. Rutten 
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 17 februarij 1728 coram DH[ee]ren 
L[ieutenan]t Vooght  
 en schepenen van Leeuwe, Frens, 
 Philippens et Ingenhoven   
  Vonnisse in saecke  
  Matthijs Cools als in houwe-  
[249]   lijck met Margareta  
  Smitsmans afgebieder  
  tegens  
  Hermans Scheerders afgeboodene  
Visis actis en geleth, waer op eenighsints  
te letten stonde, scheepenen der Bancke  
Houthem, ter manisse van den wel Eed[el]e  
Heer L[ieutenan]t Vooght, ten diffinitijven recht  
doende, lasten aen den afgeboodene het  
huijs ende hof met den coolhof te ruijmen,  
en aen den afgebieder te betaelen, den  
jaerlijcxen pacht vant selve huijs, hof  
en coolhof, seedert het jaer 1708 tot  
nu toe, daer en boven condemneeren den  

selven afgeboodene in de costen ten dee-  
sen gereesen, ter onser taxatie en mode-  
ratie. Actum in judicio extraord[inari]o den  
11 septemb[er] 1727 coram omnibus dempto  
Busolt  
Gepronuntieert den 17 feb[rua]rij 1728 par-  
tibus citatis per Pieter Rutten  
 
Horneck voor Matthijs Cools afgebieder en triumphant 
tegens  
Hermen Schairs afgeboodene en nu succum-  
bent, alsoo den triumphant beducht is om  
tot het sijnige te geraecken ingevolge U  
wel Eed[el]e gewijsdom, soo versoeckt den selven  
arrest op alle de mobilaire effecten en  
[250] bestiaelen van de succumbent donec et  
usque om etc. 
 Wordt het versoght arrest periculo  
 petentis geaccordeert et inth[imetu]r 
Den 17 februarij 1728 relateert den gerechtsboo-  
de Pieter Rutten arrest geimponeert te hebben  
op de meubelen en bestialen toebehoorende Her-  
man Schaers sulcx ter instantie van Matthijs  
Cools met interdictie ut moris.  
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 2 meert 1728 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t 
Vooght  
 en schepenen van Leeuwe, Tiquet, 
 Philippens et Ingenhoven   
  Vonnisse in saecke  
  Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght  
  deses landts nomine officij , claeger 
  tegens  
  Johannes Van Eel bekl[aegh]de  
Visis actis, scheepenen der Bancke Houtem  
ter manisse van DHeer Praesideerende, in  
contumaciam recht doende, condemnee-  
ren den beklaeghde in eene amende van  
twee goutguldens, ten behoeve van den  
heer claeger, mitsgaeders in de costen  
ten desen gereesen, ter onser taxatie en  
moderatie. Actum in judicio den 17 feb[rua]rij  
1728 coram omnibus demptis Busolt et  
Breberenus  
Gepronuntieert den 2 meert 1728 partibus  
citatis et praesentibus per Pieter Rutten  
 
[251] Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght deses 
landts no[min]e officij  
triumphant tegens Johannes van Eel suc-  
cumbent, alsoo den beklaegde op heeden  
ingevolge UW Ed[el]e gewijsdom is worden ge-  
condemneert, in eene amende van twee  
goutguldens, ten behoeve van den Heer  
claeger, mitsgaeders in de costen daer over  
gereesen, exhibeert libel van dien, daer  
op diminutie, alias taxaet versoeckende  
cum expensis  
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 Diminuat ad primam alias taxaet  
 et inth[imetu]r  
 
Den collecteur deser Bancke sommant tegens Hartwijck  
Loon gesommeerde, hebbende op den 2 xb  
1727 tot laste van den gesommeerde becoo-  
men decreet van executie, en alwelck de-  
creet door UW Ed[el]e gerichtsboode bij desselfs  
absentie aen de pachters sijnder landerijen  
en erven onder dese Bancke geleegen behoor-  
lijck is geinsinueert, edogh alles te vergeefs,  
en vermits den gesommeerden in faute  
te pareeren, en in mobilibus niet execut- 
bal sijnde, gelijck den boode sal relateeren,  
soo versoeckt men alsnu executie in im-  
mobilibus, en dat de immissie op desselfs  
panden magh worden geaccordeert met  
deputatie, inthimatie en limitatie ut moris  
Den gerichtsboode Pieter Rutten relateert  
dat Hartwijck Loon in mobilibus niet en is  
executabel  
 Fiat immissio daer toe deputeerende de H[ee]ren  
 schepenen van Leeuwe et Ingenhoven om de 

selve  
 te voltrecken ter geleegener daege et inth

r 
en wort  

 dagh gestelt heden over 14 daegen om de selve te 
vol-  

 trecken  
 
[252]  Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 16 meert 1728 coram DH[ee]ren  
 L[ieutenan]t Vooght  en schepenen  
 van Leeuwe, Tiquet, Frens, Philippens  
 et Ingenhoven  
Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght triumphant en 

libellant  
tegens Johannes van Eel succumbent en  
gelibelleerde, versoeckt mits geene dimi-  
nutie alsnu taxaet cum expensis bedaegt  
per P. Rutten  
 Fiat taxaet et inth

r 

 

  Vonnisse in saecken  
  DHeer Kruger cum suis als  
  erfgenaemen van wijlen Jan  
  Corvers supplianten  
  tegens  
  Goosen Sleijpen geinsinueerde 
Gesien de consecutive requesten door de  
supplianten gepresenteert, met de daer op  
gevolghde appoinctementen, mitsgaeders  
de rescriptie van den geinsinueerde, en  
parthijen in judicio daer over gehoort, waer  
bij de eijgen bekentenisse van den geinsinu-  
eerde gebleecken is, en onse interlocutie  
op den 25 meert 1727 daer op gevolght, en  
alsoo den geinsinueerde in faute blijft, niet  
tegenstaende hij ex supra abundanti daer  
toe, en tot voldoeninge van dien nogh naer-  

ders bij appoinctementen is worden aenge-  
maent en gelast, schepenen der Bancke  
[253] van Houtem, ter manisse van den wel Eed[el]e  
Heere L[ieutenan]t Vooght recht doende, condemneeren  
den geinsinueerde om in gijselinge gebroght  
te worden, ten huijse van Jan Caldenborgh  
donec et usque hij Goosen Sleijpen aen onse  
voors[chreven]e vonnisse op de eene of d‟andere wijse  
parthijen sal hebben voldaen, met condem-  
natie van den selven geinsinueerde in de  
costen hier over gereesen ter onser taxa-  
tie en moderatie. Actum in judicio den 2  
meert 1728 coram de Heeren schepenen  
van Leeuwe, Tiquet, Philippens et Ingen-  
hoven. 
Gepronuntieert de 16 meert 1728 parti-  
bus citatis et praesentibus per P. Rutten  
Goosen Sleijpen alhier in persoen comparant  
verclaert viva voce te appelleeren van het  
bovenstaende vonnisse ad judicem superio-  
rem, overmits hij daer ten hooghsten  
gegraveert is, en versoeckt daer af acte in  
forma  
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 20 april 1728 coram DH[ee]ren  
 L[ieutenan]t Vooght  en schepenen  
 Tiquet, Philippens et Ingenhoven  
Den H[ee]r Advocaet Ruijters cum suis triumphanten 

tegens Jan  
Frijns en de sijne soo hij seijdt succumbent  
exhibeert staet of wel libel van costen tot  
dato deses exclusive, in saecke aengewendt  
en ontbuijdelt, daer op infra primam onder  
reserve van de naerdere diminutie alias taxaat  
versoeckende cum expensis  
 Diminuat ad primam alias taxaet et inth

r 

 
[254] Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght no[min]e 

officij claeger, triumphant  
en libellant tegens Johannes van Eel beklaegde  
succumbent en gelibelleerde, versoeckt dat den  
selven tot voldoeninge van U E[del]e gewijsdom magh  
worden gesommeert  
 Fiat sommatio et inth

r 

 
Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght versoeckt 

daegement tegens Jan  
Soomers den ouden, Willem Cangen, Jan Geelkens  
en Leendert Ackermans om ad primam te coomen  
antwoorden op soodaenige articulen als men als  
dan sal neederleggen 
 Fiat daegement  
 
 Genachtinge gehouden de 4

e
  

 meij 1728 coram den Heere L[ieutenan]t  
 Vooght en schepenen van Leeuwe, Tiquet, Frens, 
 Philippens en van Ingenhoven  
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Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght, triumphant  
en libellant tegens 

Johannes van Eel succumbent en gelibelleerde,  
versoeckt mits geene voldoeninge aen de ge-  
daene sommatie alsnu renovatie van dien,  
op poene van executie.  
 Fiat renovatie van sommatie op poene  
 van executie et inth

r 

 
Den Adv[ocae]t Ruijters cum suis triumphant tegens Jan 

Frijns  
cum suis ignotis succumbent bevindende niet  
tegenstaende U Ed[el]e Achtb[are] decreet, ter laetster  
rolle aen den succumbent, ten eijnde van diminu-  
tie behoorlijck is geinsinueert, gelijck den boode  
sal relateeren, dat den selven daer aen heeft  
coomen te manqueeren, versoeckt als nu taxaet,  
met last op den boode om parthijen op pro- 
nuntiatie der getaxeerde costen ad primam te  
bedaegen cum expensis  
 Fiat taxaet et inth

r 

 
[255]  Genachtinge gehouden den 18

e
  

 meij 1728 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t Vooght  
 en schepenen van Leeuwe, Tquet, Philippens  
 et Ingenhoven  
Den wel Ed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght no[min]e officij 

triumphant en libel- 
lant, tegens Johannes van Eel, succumbent en  
gelibelleerde, versoeckt mits geene paritie aen  
de gedaene sommatie en renovatie, alsnu exe-  
cutie, met authorisatie op U Ed[el]e gerechtsboode,  
om de selve in alle riguer met eenige assistentie  
soo nodigh te voltrecken, cum expensis bed[aeg]t  
per P. Rutten 
 Fiat executio met authorisatie op den  
 gerichtsboode om de selve te voltrecken  
  et inth

r 

 
DHeer Raad Frissen ofte nu DHeer Lieut[enan]t Croon  
moet aen de Conincxwinckel brugge maecken  
ende setten vier paelen ende de plancken die  
daer op moeten leggen; DHeer capiteijn Ingen-  
hoven moet aen de voors[eyd]e brugge contribueeren  
twee paalen, mitsgaeders de noodige plancken  
die daer op moeten koomen, en dat om reeden,  
dat hunne erven in den Coningswinckel geleegen,  
daer mede van oudts belast sijn; D‟erfgenaemen  
Laurens Boormans moeten contribueeren tot  
het onderhouden van de gemelte brugge oock  
vier paalen, en moeten de selve de plancken  
tot op het midden der brugge setten; den op-  
ganck aen de Conincxwinckels sijde moet den  
voors[eyd]e heer Croon onderhouden; den opganck  
aen d‟ander sijde, of aen de sijde van Houtem,  
hadde moeten onderhouden worden bij d‟erfg[enaemen]  
Reijnder Sleijpen ofte nu Matthijs Duijsens;  
Den laine van de vors[eyd]e brugge moet saemen-  
[256] der handt onderhouden worden, soo ende gelijck  

als de selve op nieuws gemaeckt is geworden bij de  
voors[eyd]e genomineerdens door seeckeren Gerrit 

Mullens  
schrijnewercker tot Valckenborgh int jaer 1726 
En is de selve voor desen nogh door de selve soo ge-  
maeckt geweest, door Gilis van Lemmertingen oock  
schrijnewercker tot Valckenborgh, het geene door  
S[ieu]r L‟Allemand in presentie van de Justitie en de  
Burgemeesters soo is opgegeven, om te dienen voor  
memorie int toecoomende 
 
 Genachtinge gehouden den 1

e
  

 junij 1728 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t Vooght 
en  

 schepenen van Leeuwe, Tiquet, Frens, 
 Philippens en Ingenhoven  
Den wel Eed[el]e Heere Lieut[enan]t Vooght deses landts 

no[min]e officij tri-  
umphant, libellant en executant tegens Jo-  
hannes van Eel succumbent, gelibelleerde,  
alsoo den boode relateert sigh behoorlijck in  
executie gepresenteert te hebben, en geene mo-  
bilaire effecten van den succumbent gevon-  
den te hebben, maer dat desselfs vaeder met  
naeme Neelis Lovenij allent geene wes sigh  
aldaer bevindt, soo van bestiaelen als ander-  
sints voor hem is reclameerende ende t selve  
aen hem soude sijn specteerende, weshalven  
versoeckt gemelde Heere Vooght, dat den voors[eyd]e  
Cornelis Lovenij ad primam magh worden  
gedaeght, ten eijnde om sigh alhier voor U Ed[el]e  
Achtb[are] onder eede te expurgeeren, dat hem alle  
mobilia ten sijnen huijse berustende, aen hem  
privativelijck sijn toecoomende quo facto etc.  
protesteerende van costen 
 Fiat daegement tot laste van Cornelis Love-  
 nij  
Op den 15 junij 1728 heeft Cornelis Lovenij  
den behoorlijcken eedt gepresteert in handen  
van DH[ee]ren Schepen van Leeuwe, dat hem  
alle de mobilia en beesten in sijn huijs sijn  
toebehoorende, uijtgenomen een kist, spinrat en vuijster. 
 
[257] D‟Heer Advocaet Ruijters triumphant en libellant, 

tegens  
Jan Frijns succumbent ende gelibelleerde,  
vermits gemelten Frijns alnogh in faute  
blijft van te voldoen aen U Ed[el]e op heden gepro-  
nuntieerde taxaet, versoeckt tot desselfs  
laste, ende de costen daer toe aengewendt,  
en aen te wenden, sommatie pro proxima  
alias executie  
 Fiat sommatio et inth

r
   

 
Den wel Eed[el]e Heer Felicx Victor van Meer versoeckt 

daege-  
ment tot laste Nijst Vreën, om ad primam  
te coomen sien overgeeven, alsoodaenigen eijsch  
en conclusie, als sijn Eed[el]e sal te raede vinden  
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protesteerende van costen 
 Fiat daegement  
 
 Genachtinge gehouden den  
 15 junij 1728 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t 

Vooght  
 en schepenen van Leeuwe, Tiquet, Frens, 

Philippens  
 et Ingenhoven  
Den Heer Tiquet geweese substituijt secretaris deser 

Bancke  
versoeckt daegement tot laste Nijst Speecen  
ten eijnde om ad primam te coomen sien over-  
geeven libel van costen  
 Fiat daegement om ad 1

am
 te koomen  

 sien overgeeven libel van costen et inth
r
   

 
Den advocaet Ruijters sommant bevindende dat Jan Frins  
gesommeerde voor alnogh in faute blijft  
van te voldoen aen UW Ed[el]e gewijsdens ende  
decreet van sommatie van den 1 junij laets-  
leeden, versoeckt als nu executie met last  
op den boode om de selve te voltrecken cum  
exp[en]sis 
 Fiat executio met last op den boode  
 de selve te voltrecken et inth

r
   

 
[258] Op heden den 29 junij 1728 relateert den  
gerechtsboode Peeter Rutten arrest geimpo-  
neert te hebben op de vruchten op den velde  
staende en toecoomende Hartwijck Loon, en  
sulcx voor den collecteur der Bancke Houtem  
met interdictie ut moris  
 
 Genachtinge gehouden den  
 29 junij 1728 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t 

Vooght  
 en schepenen van Leeuwe et Tiquet  
Den Heer Tiquet geweesene  substituijt secretaris der 

Bancke  
Houthem, tegens Nijst Speecen, hebbende ter  
laetster rolle versoght daegement om te  
coomen sien overgeeven libel van costen,  
exhibeert als nu de selve, en mits geene contra-  
dictie versoeckt taxaet cum expensis  
 Diminuat ad primam alias taxaet et inth

r
   

 
Den gerichtsboode Pieter Rutten relateert  
op den 5 julij 1728 bij besloote missive arrest  
geimponeert te hebben aen de weduwe Mattijs  
Duijsens bij absentie van Hartwijck Loon,  
als halfwinse op de vruchten toebehoorende  
Hartwijck Loon, sulcx ter instantie van DHeer  
Doctor Collette met interdictie ut moris  
 
[259]  Genachtinge gehouden den 13  
 julij 1728 coram DHeeren L[ieutenan]t Vooght  
 en schepenen van Leeuwe,Tiquet et Philippens  

Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght dese landts 
versoeckt daege- 

ment tot laste Leonard Pricken, om ad  
primam te coomen sien overgeeven claght  
en conclusie 
 Fiat daegement om ad 1

am
 te coomen  

 sien overgeeven klaght en conclusie 
 
Den Heer Tiquet als geweesene  substituijt secretaris der  
Bancke Houtem tegens Nijst Speecen, heb-  
bende geexhibeert libel van costen, ende  
vermits geene diminutie soo versoeckt  
men alsnu taxaet 
 Fiat taxaet  

 
 Genachtinge gehouden den  
 21 septemb[er] 1728 coram DHeeren L[ieutenan]t 

Vooght  
 en schepenen van Leeuwe,Tiquet et Ingenhoven 
Den geweesen collecteur deser Bancke DHeer Tiquet 

tegens  
Hartwijck Loon, hebbende den selven behoor-  
lijck laeten sommeeren en executeeren  
tot voldoeninge van haer Hoo: Moo: Beede,  
en alsoo bij het voltrecken der executie  
desselfs pachters op eene bedriechgelijcke  
wijse de voors[eyd]e vruchten op het territoir  
van Bergh hebben geinhorreert, om aldaer  
gedorsen te worden, en alwelcke vruchten  
door den gerichtsboode met assistenten  
uijtgedorsen sijnde, soo ist dat de Heer  
[260] Collet de novo aldaer onder Bergh heeft laeten  
op de selve arrest imponeeren, als insgelijcks  
actie formeerende op de selve, en sulcx strecken-  
de tot groote praejuditie des sommants in desen,  
die daer door geheel en al op het drooge komt  
te visschen, versoeckende ten dien eijnde, ver-  
mits den geexecuteerde alhier in mobilibus  
verder niet vindtbaer en is, gelijck den boode  
al heeft gerelateert, dat den selven alsnu in  
immobilibus magh worden geexecuteert, ver-  
soeckende ten dien eijnde U Ed[el]e Achtb[are] requisito-  
riales ad omnes et quoscumque judices, in-  
sonderheijt aen D‟Heeren L[ieutenan]t Vooght en 

schepenen  
der Hooftbancke  Meerssen, sullende door den  
executant bij de selve gevoeght worden behoor-  
lijcke staet en specificatie der openstaende  
Prince penningen mitsgaeders der gedebour-  
seerde en andere gereesene costen hier toe  
mits desen eijsch maeckende  
 Fiant litterae petitae met last op  DHeer  
 secr[etar]is om de selve in forma te depescheeren  
 et inth

r
   

 
D‟Heer Tiquet als geweesene substituut secretaris deser  
Bancke, tegens Nijst Speecen, hebbende op  
heden becoomen taxaet tot desselfs laste  
geslaegen, ter somme van drieen sestigh gulde  
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twee stuijvers, en alsoo den selven in faute  
blijft daer aen te voldoen, soo versoeckt  
men dat hij daer toe behoorlijck magh worden   
gesommeert  
 Fiat sommatio et inth

r
   

 
[261] Den wel Eed[el]e Heere Lieut[enant] Vooght deses 

landts no[min]e officij  
clager, tegens Leonard Pricken beklaegde,  
hebbende den selven ante vacantias laeten  
bedaegen om te coomen sien overgeven clagt  
en conclusie, exhibeert de selve prout dabit  
ad manus D[omi]ni Graphi[carij] daer tegens ad primam  
antwoort versoeckende cum expensis bed[aeg]t  
per Pieter Rutten uti retulit  
 Satisfaciat quo facto etc et inth

r
   

 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 5 octob[er] 1728 coram D[omi]nis scab[inis] 
 van Leeuwe, Tiquet, Philippens et Breberenus  
D‟Heer Tiquet als geweesene substituijt secretaris deser 

Bancke  
tegens Nijst Speecen, vermits den selven  
niet heeft voldaen aen de sommatie, versoeckt  
als nu renovatie van sommatie, ten eijnde  
van voldoeninge, op poene van executie, bed[aeg]t  
per Peter Rutten 
 Fiat renovatie van sommatie, ten  
 eijnde van voldoeninge, op poene van  
 executie et inth

r
   

   
 Genachtinge gehouden den 
 16 november 1728 coram DHeeren L[ieutenan]t 
Vooght  
 en schepenen van Leeuwe et Philippens 
D‟Eed[el]e Achtb[are] Justitie der Bancke van Houtem met 
en be-  
neffens den momboir van den Eed[el]e Heer L[iuetenan]t  
Vooght bevindende als dat Leon[ard] Pricken  
custer deser Bancke voors[ey]t sigh over het  
[262] gecommitteerde delict, waer over alhier ter  
rolle is worden geactioneert, met welgem[elt]e  
Heere Vooght heeft afgedraegen, sonder noch- 
tans dat de gerechtscosten ‟t sijnen laste ge-  
dreeven ter somme van vijf en twintigh  
guldens licht wilt voldoen, derhalven soo  
ist dat welgem[elt]e Justitie en momboir voors[eyd]e  
versoecken dat den selven tot voldoeninge  
van dien magh worden gesommeert cum exp[en]sis 
 Fiat sommatio  
 
 Genachtinge gehouden den 30

e
  

 novemb[er] 1728 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t 
Vooght  
 en schepenen Philippens  
 
 Genachtinge gehouden den 14  
 decemb[er] 1728 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t 
Vooght  

 en schepenen van Leeuwe, Tiquet en Philippens  
D‟Heer Hoogh Drossaerd deses landts no[min]e officij 
versoeckt  
daegement op Lambert Weusten en sijne  
huijsvrouwe Margareta Stassen, en Maria  
Schils om ad primam te coomen antwoorden  
op alsulcke articulen als men post faerias  
sal nederleggen  
 Fiat daegement  
 
De gerechtsboode Peter Rutten relateert  
op den 14 decemb[er] 1728 gearresteert te  
hebben in handen van den Eerw[aarde] Heer Proost  
[263] ………………………  
heeft aengenoomen als gedaen in de Bancke  
voors[eyd]e met interdictie ut moris  
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 17 januarij 1729 coram DH[ee]ren 
L[ieutenan]t Vooght  
 en schepenen Tiquet, Frens et Philippens 
S[ieu]r Correaux hebbende te pretendeeren tot laste van  
Claes Leenaerts 41 gulde 12 stuijv[ers] restant  
spruijtende van eene gedaene cuijre, son- 
der dat tot sijne betaelinge kan geraec-  
ken, versoeckt dat den selven tot vol-  
doeninge magh worden gesommeert ad  
primam op poene van executie cum expen-  
sis  
 Fiat sommatio  
 
Den Heer Hoogh Drossaerd deses landts no[min]e officij  
leght neder interrogatorien, versoec-  
kende dat de getuijgen daer inne geno-  
mineert op de naervolgende ar[ticu]len  
onder eede moogen worden verhoort  
quo facto etc. 
 Fiat auditio ad statim  
 
[264] Op heden den 11 julij 1729 relateert den gerichts-  
boode Pieter Rutten, ter instantie van DHeer Majoor  
Moenen gearresteert te hebben, ontrent een  
boender koorn, geleegen op den Caubergh onder  
de Bancke Houtem, ‟t welck Leendert Hendricx in  
ploegh is hebbende, sulcx aengecondight heeft aen  
sijnen kneght Geurt Haesen, met interdictie ut  
moris  
 
 Genachtinge gehouden den 20  
 septemb[er] 1729  
Op dato voors[eyd]e sijn geene propositien voorgekoomen. 
 
 Genachtinge den 4 octob[er] 1729  
Op dato voors[eyd]e sijn geene propositien voorgekoomen. 
 
 Genacjtinge gehouden den 18

e
  

 octob[er] 1729 coram DHeeren L[ieutenan]t 
Vooght en  
 schepenen van Leeuwe, Frens,  



Rolle van de Bank Houthem 1724 – 1744 (LvO 6537) 

 

 

 

Heemkundevereninging Houthem-St. Gerlach          63 

 

 Philippens en Ingenhoven  
Den momboir van den Heer L[ieutenan]t Vooght, 
hebbende Hendrick  
Cleuters op den Hof Strabach diverse reijsen laeten  
aenmaenen tot voldoeninge van soodaenige  
pandtboet, als hij van den 8 aug[us]tij laetstleeden  
vervallen is, en mits geene voldoeninge. ver-  
soeckt dat den selven daer toe mach worden  
gesommeert cum expensis 
 Fiat sommatio  
 
Op  heden is erscheenen den wel Eed[el]e Heer en 
M[eeste]r  
[265] Johan Willem Heldevier, den welcken door den  
vrijwilligen afstandt van den wel Eed[el]e Heer en  
M[eeste]r Hend[rick] Pesters, nedergeleijt heeft desselfs  
commissie als L[ieutenan]t Stadthouder en Vooght vant‟  
Lant van Valckenborgh, de dato den 30 julij  
1729 gegeven door den Hoogh wel Gebooren Heer  
Graeve van Welderen, hebbende sijn eede op den  
selven dato, den gerequireerden eedt gepresteert  
in handen van gemelten Heere Grave van Wel-  
deren, en is oversulcks daer voor erkent en ge-  
feliciteert  
 
 Genachtinge gehouden den 
 1

e
 novemb[er 1729  

 
 Genachtinge gehouden den 
 15 novemb[er 1729 coram DHeeren L[ieutenan]t 
Vooght  
 en schepenen Toquet et Frens  
Den Eerw[aarde] Heere Coumans pastoor tot Bergh, leght 
neder  
request en appoinctement mitsgaders het  
relaes van den gerichtsboode van Houtem behoor-  
lijck geinsinueert, en mits alnogh geene voldoe-  
ninge der openstaende interessen bij Theunis  
Ackermans verschult, versoeckt als nu pant-  
betreedinge tot laste van de panden in de obliga-  
tie vermelt, met deputatie, limitatie, inthimatie  
ut moris, protesteerende van costen  
 Fiat pandtbetreedinge daer toe deputeerende  
 DH[eere]n schepenen Tiquet en Frens omme de 
selve  
 te effectueeren op den 21 deses smaents, smor-  
 gens ten negen uren et inth

r
   

 
[266]  Sedert den 15 novemb[er] 1729 tot den 12 
decemb[er]  
 1730 is op deze rolle niets voorgevallen  
 
 Genachtinge gehouden den 12 de-  
 cember 1730 coram DHeeren L[ieutenan]t Vooght 
 en schepenen van Leeuwe, Frens et  Philippens  
DHeer Tiquet in qualiteijt als gewesene collecteur der 
Bancke  
van Houtem, versoeckt daegement tot laste  
Jan Piron of wel Johannis den Snijder als in  

sijne plaetse succedeerende Maria Walthouwers,  
Peter Duijckers den ouden, erfgen[aemne] Willem Pat-  
ters, Jan Jehaegh, Hendrick Slangen, Johannes  
Janssen erfgen[aemen] Andries Duijsinx, ten eijnde  
om ad primam te koomen sien overgeeven soodae-  
nigen eijsch en conclusie als men alsdan sal  
overgeeven, en in cas van alsdan geene com-  
paritie, soo versoeckt men primo defaut alles  
cum expensis  
 Fiat daegement 
 
Verklaert den onderges[chreven]e gearresteert te hebben 
op  
den 30 jan[ua]rij 1731 en sulcx ter instantie van  
den Heer Hooge Drossard deses landts Claes Duies-  
singhs van Veldt met interdictie ut moris  
/ was geteeckent / Peter Rutten  
 
 Genachtinge gehouden den 6

e
  

 febr[ua]rij 1731 coram DH[eer]en L[ieutenan]t 
Vooght  
 en schepenen van Leeuwe, Tiquet, Philippens  
 et Ingenhoven  
Den Heer Hoogh Drossard arrestant versoeckt daegement 
tot  
last Klaes Duijsinx gearr[esteer]de om ad 1

am
 te coo-  

men sien overgeeven reedenen van arrest met  
last op den boode om etc. 
 Fiat daegement  
 
[267]  Genachtinge gehouden den 20  
 feb[rua]rij 1731 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t 
Vooght  
 en schepenen van Leeuwe et Philippens  
Den Heer Hoogh Drossard deses landts arr[essta]nt 
tegens Claes Duij-  
sings gearr[esteer]de, hebbende den selven ter laetster  
rolle laeten bedaegen om op heden te coomen sien  
overgeven reedenen van arrest, exhibeert de selve  
prout dabit ad manus D[omi]ni Graphij daer tegens  
antwoort ad primam versoeckende cum exp[en]sis 
 Satisfaciat, quo facto respondeat den  
 gearr[esteer]de ad 1

am
 et inth

r
   

 
 Genachtinge gehouden den 6e 
 meert 1731 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t Vooght  
 en schepenen van Leeuwe, Tiquet  et Philippens  
S[ieu]r Booms borger der stadt Maestright, versoeck 
daegement  
tegens Jan Goesen binnen Houtem am ad 1

am
  

post faerias te coomen sien overgeeven eijsch  
en conclusie 
 Fiat daegement  
 
 Genachtinge gehouden den 1

e
  

 meij 1731 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t Vooght 
en  
 schepenen van Leeuwe, Tiquet, Frens, Philippens  
 et Ingenhoven  
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S[ieu]r Hendrick Thouns aenl[egge]re en sommant, tegens 
Frans Caldenborgh  
geins[inueer]de, leght neder request cum annexo, met 
appoinc-  
tement van DHeer L[ieutenan]t Vooght, en relaes van den 
boode  
dat hij het selve behoorlijck heeft geinsinueert, en  
mits geene voldoeninge aen de gedaene sommatie,  
soo versoeckt alsnu pandtbetreedinge met deputatie  
op twee Heeren schepenen ex graemio om de selve te vol-  
trecken cum expensis, dienende dese ex insinuatione facta  
 Fiat pandtbetreedinge met deputatie op DHeeren  
 Philippens en Ingenhoven om de selve te voltrec-  
 ken et inth

r
   

DH[ee]ren gedeputeerde schepenen Philippens en 
Ingenhoven rapporteeren dese pandtbetreedinge be-  
hoorlijck te hebben voltrocken op den 15 meij 1731  
 
[268]  Ord[inair]e genachtinge gehouden den  
 15 meij 1731 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t 
Vooght en  
 schepenen van Leeuwe, Philippens  
 et Ingenhoven  
G. Philippens voor J. Van Caldenborgh ged[aegd]e,  
bevindende dat Hendrick Thouns al-  
hier tot sijnder last reëlijck komt te ageeren,  
daer hij niet en weet aen den selven wettelijck  
verschult of verobligeert te sijn, dan alleen ver-  
staen te hebben dat den selven Thouns hem over  
ettelijcke weecken op sijns ged[aeghd]ens panden onder  
Houtem confuselijck, en sonder eenigh fondament  
heeft laeten realiseeren, deswegens alsmede tegens  
allent geene hij ged[aeghd]ens te voorens onwettelijck  
en incienter mocht betaelt hebben, ten hooghsten  
geprotesteert wordt, met gedencken vant selve  
per exceptionem indebiti te repeteeren, en dien-  
volgens hem verclaerende voor opposant, ver-  
soeckt ante ulteriorem litis progressum et  
exceptionibus quibuscumque salvis et pro-  
testando interim de inutilibus expensis, suffi-  
sante cautie pro expensis litis et judicando  
alhier dwanghbaer, quo facto, en welck voorge-  
gaen sijnde, sal den gedaeghde doen prout consi-  
lij sustineerende etc en dat de kosten tot daer  
aen moogen blijven gestatueert. 
Hupkens voor Hendrick Thouns suppliant versoeckt sonder 
eenige de  
minste prejuditie en onder protestatie van  
over al te blijven in geheel, copije van het boven-  
staende geproponeerde om ad primam daer  
tegens te doen prout consilij  
 Habeat den suppliant de versoghde copije  
 et inth

r
   

 
[269]  Genachtinge gehouden den 29 meij  
 1731 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t Vooght en  
 schepenen van Leeuwe et Philippens  
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
claeger tegens Houb  

Duijsinx van Houtemerbergh versoeckt daegement  
om ad primam tegens hem te koomen sien overgeeven  
claght en conclusie 
 Fiat daegement 
  
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
claeger tegens Jacob   
Moor en sijnen vaeder voor soo veel hij in desselfs  
broode is,  versoeckt daegement om ad primam te  
sien exhibeeren claght en conclusie  
 Fiat daegement 
  
 Genachtinge gehouden den 12  
 junij 1731 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t Vooght 
en  
 schepenen van Leeuwe, Tiquet et Philippens  
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
claeger tegens  
Houb Duisinx van den Houtemerbergh bekl[aegh]de,  
hebbende den selven ter laetster rolle laeten be-  
daegen om op heden te coomen sien overgeeven  
claght en conclusie, exhibeert alsnu de selve cum  
annexo, doende en concludeerende als daer bij,  
daer tegens ad primam antwoort en mits geene  
comparitie defaut primo versoeckende cum  
expensis met herdaeghsel ut moris  
 Contradicat ad primam alias defaut  
 primo et inth

r
   

 
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
claeger tegens  
Jacob Moor en desselfs vaeder voor soo veel hij in sijne  
broode is,  bekl[aeg]dens, hebbende de selve ter laetster  
rolle laeten bedaegen om op heden te coomen sien  
overgeven claght en conclusie, exhibeert alsnu de  
selve cum annexo, doende en concludeerende als  
[270] daer bij, daer tegens antwoort ad primam, en mits  
geene comparitie defaut 1

o
 versoeckende cum exp[en]sis  

met herdaeghsel ut moris  
 Contradicat ad primam, alias defaut 1

o
 et inth

r
   

 
 Genachtinge gehouden den 26e ju-  
 nij 1731 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t Vooght en  
 schepenen Tiquet et Philippens  
Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght no[min]e officij, 
bevindende dat den Heer  
L[ieutenan]t Drossard alhier comt ageeren, en claghten 
exhi-  
beert, tegens de persoonen, van Jacob Moor, en desselfs  
vaeder, ende Houb Duijsinx, over eenige slaegerije  
aen vrouw persoonen begaen, welcke op haere erven  
hadden gaen cruijen, seght dat dese saecke niet alleen  
door den momboir van hem Heer Vooght is aenge-  
broght geworden ten allen eersten, en daer op aen  
hem ordre gegevens was spoedige informatie te  
nemen, ten eijnde van de voors[eyd]e persoonen, ten  
eersten t‟actioneeren, maer oock dat dese saecke  
is puur civiel, aen hem Heer L[ieutenan]t Vooght alleen 
com-  
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peteerende, dewijl bij dese begaene slagerije geene  
wonden sijn geinfligeert geworden, welcke ter  
coërctie van den Heer Hoogh Drossard als eene  
crimineele saecke souden staen, maer alleen, door  
hem L[ieutenan]t Vooght, moeten gecorrigeert worden, 
ende  
de voors[eyd]e vrouw persoonen desweegen te vreeden  
gestelt, weshalven verclaert dese saecke hem aen  
te trecken, met versoeck en sustenue, dat aen den  
Heer L[ieutenan]t Drossard, geene voortsganck van dese 
pro-  
ceduere sal worden geaccordeert, en dat de voors[eyd]e  
persoonen van Jacob Moor, en desselfs vaeder,  
mitsgaeders Houb Duijsinx van wegens hem H[ee]r  
L[ieutenan]t Vooght sullen worden bedaeght, om ad 
primam  
[271] te sien overgeven claght en conclusie volgens de  
rechte geschaepentheijt van saecke idque cum exp[en]sis 
 Sij dese gecommuniceert aen den Heer Drossard,  
 of desselfs geconstitueerde, om ad primam  
 daer tegens te doen of seggen, si velit et inth

r
   

 
Hendrick Thoums suppliant tegens Frans Caldenborgh 
geinsinueerde,  
bevindende dat seeckeren Johannes Caldenborgh ter  
rolle van den 15 meij laetstleeden bij altercatie op  
deser sijts gep[ro]p[oneer]de tegens den geins[inuee]de 
comt allegeeren  
dat den suppliant tot sijnen laste reëlijck comt te  
ageeren daer hij niet en weet iets verschult te sijn,  
het geene door den suppliant wel expresselijck ontkent   
wort alsoo niet geageert wordt tegens Joannes, maer  
tegens Frans Caldenborgh, soo ende gelijck het ter  
rolle kan uijtwijsen, ende daer bij alnoch sigh comt te  
verclaeren voor opposant, waer tegens wel expresselijck  
geprotesteert wordt; ende den voors[eyd]e Joannes 
Caldenborgh  
voor opposant niet erkennende, maer soo wanneer hij  
wilt coomen als intervenient voor desselfs vaeder  
sulcx wel willende aenneemen, derhalven alle het  
gealter[eer]de debatteerende bij impertinentie ende inad- 
missibiliteijt met versoeck terwijlen den voors[eyd]e 
Jo[ann]es  
Caldenborgh den suppl[ian]t in sijn reeel recht tegens 
Frans  
Caldenborgh soeckt te perturbeeren, dat aen den selven  
gelast sal worden sigh te qualificeeren ende te verclaeren  
als intervenient voor desselfs vaeder Frans Caldenborgh,  
als mede de arimenten van proceduere aen te neemen,  
faute van dien dat hij sal worden verclaert ongefon-  
deert in sijne gedaene oppositie met condemnatie  
in dese noodeloose costen seu alias etc bed[aegh]t per P. 
Rutten  
 Wordt aen Johannes Caldenborgh gelast sigh te  
 verklaeren ad primam, en te qualificeeren of hij  
 de arrimente van saecke als andersints in naeme  
 van desselfs vaeder is aenneemende op poene etc  
 et inth

r
   

 

[272] Den Heer Hoogh Drossard no[min]e officij claeger, 
tegens Jacob Moor cum suo  
bekl[aegh]de, versoeckt antwoort peremptorie  
 Voor en alleer verder te decreteeren, lasten aen  
 den Heer Drossard sijne claghte te munieeren met  
 behoorlijcke beeedighde getuijgens et inth

r
   

 
Den Heer Hoogh Drossard no[min]e officij claeger, tegens 
Houb Duijsinx bekl[aegh]de, mits geene antwoort of 
comparitie versoeckt alsnu  
defaut secundo met herdaeghsel ut moris  
 Voor en alleer verder te decreteeren, lasten aen 
den 
 Heer Drossard sijne claghte te munieeren met be-  
 hoorlijcke beeedighde getuijgens et inth

r
   

 
 Genachtinge gehouden den 10

e
  

 julij 1731 coram DHeeren L[ieutenan]t Vooght en 
 schepenen Frens et Philippens  
Hendrick Thoems suppliant tegens Frans Caldenborgh 
geins[inueer]den, 
den suppliant repeteerende sijn geproponeerde van  
den 26 junij laetstleeden, ende mits Jo[ann]es Caldenberg  
ingevolge U Ed[el]e decreet, in faute blijft, van sigh te  
qualificeeren als intervenient, voor sijne vaeder  
den geins[inueer]den in desen, nochte oock tot nogh toe  
sigh niet en heeft verclaert, soo versoeckt hij suppl[ian]t  
dat den selven in alle dese noodeloose costen, door  
sijne ongefondeerde oppositie gecauseert, magh  
werden gecondemneert, ende voortsganck der  
reets geentameerde reële proceduere, tegens den  
geins[inueer]den, ende desselfs panden, magh worden 
geaccor-  
deert, tot welcken eijnde den suppliant versoeckt  
repetitio primo van pandtbetreedinge, geweesen  
te worden met herdaeghsel ut moris cum expensis  
bed[aegh]t per Pieter Rutten 
Ex adverso Johannes Caldenbergh persisteerende  
bij sijn geproponeerde van de 15 meij lestleeden  
seght niet te konnen begijpen, hoe den suppl[ian]t  
[273] soo onbedaerdelijck kan koomen versoecken qua-  
lificatie of interventie voor sijnen vaeder, ten  
opsichte van sijne gedaene protestatie over de ad-  
verse mal  à propos geenthameerde actie in sijne  
panden, daer hij suppl[ian]t selfs met niet weijnige  
confusie komt te bekennen, van geene actie te  
hebben, tegens den opponent, ‟t geene ten hooghsten  
geaccepteert wordt, en van den anderen kant, sigh  
ongeveer twee maenden geleeden, hebbende laeten  
realiseeren voor dese weth, uijt dien hoofde reëlijck  
gaet ageeren, op sijns opponents panden, strijdigh  
aen alle rechten en practijcque, en alsoo den oppo-  
nent andermael protesteert, dat hij niet en weet,  
dat sijne panden oijt of immer aen den suppliant,  
of sijne praedecesseurs, souden sijn verschreeven of  
verobligeert, ten opsight van die opgerechte preten-  
sie, soo ende gelijck oock tot nogh ter tijdt int weij-  
nighste niet en is gebleecken, en ‟t geene den suppl[ian]t  
noghtans volgens alle rechten, in den aenvanck  
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van saeck hadt behooren te doen, quoniam actor  
semper paratus ad judicium venire debet, alias  
condemnandus in expensis, soo versoeckt den  
opponent dat den suppliant / mits hij selfs bekent  
niet tot last des opponents te hebben, en bij gevolge  
oock ongefondeert om te ageeren op sijne panden /  
vervolgens om qualijck geageert te hebben, sal worden  
verklaert ongefondeert, met condemnatie in alle  
costen, waer af eijsch doende, den selven suppliant  
verders geheel om sijne actie in te spannen daer  
en alsoo 
 Videantur acta  
Visis actis schepenen der Bancke Houtem communiceeren 
het gealtereer-  
de van Jo[ann]es Caldenborgh aen den suppliant, met last 
aan parthijen om be-  
neffens Frans Caldenborgh te compareeren in judicio ad 
1

am
 post ferias, mede  

brengende haere bescheijden ten eijnde etc. Actum in 
judicio extraord[inari]o den 26 julij 1731 coram omnibus 
dempto Breberenus van Dijck 
Gepronuntieert den 6 augusti 1731 partibus citatis per P. 
Rutten uti retulit.  
 
[274] Den Heer Hoogh Drossard deses landts versoeckt 
daegement  
tot last van Catharina Stevens ende Anna Elisa-  
beth ………  woonende tot Broeckhem, om  
ad primam post vacantias te koomen antwoorden  
op alsulcke articulen als men sal overgeeven 
 Fiat daegement  
 
 Genachtinge gehouden den 2 oct[ober] 1731 
coram omnibus  
 demptis Busolt et Breberenus  
 
 Genachtinge gehouden den 16 octob[er]  
 1731 coram D[omi]nis scabinis Tiquet et 
Ingenhoven  
Den L[ieutenan[t Vooght deses landts, no[min]e officij, doet 
claghtigh verhael, hoe dat op den 26 julij laetstleeden, ten 
daege als wanneer de de Banx-  
vergaederinge tot Houtem, ten Huijse van Matthijs Habets  
was gehouden, des selven avondt, bij en ontrent het 
voors[eyd]e  
huijs sigh hebben bevonden Pieter Philippens en desselfs  
broeder Guillielmus Philippens, en aldaer op eenige onbe-  
taemelijcke bejegeningen van de knechten van Matthijs  
Habets, met naemen Pieter en Vaes Duijckers, en 
Leendert  
Guilckers haer sijn te lijve gevallen, en alsdoen onder 
malc-  
kanderen sigh hebben geslaegen, op welck gerucht 
gem[elt]e  
Matthijs Habets uijt den huijse gekoomen is, en al meede  
heeft geslaegen en malckanderen gescholden; soo als U 
Ed[el]e  
Achtb[are] ter comparitie van gemelte persoonen op den 2

e
  

octob[er] daer toe geciteerd sijnde alhier gehouden, en van 
de  
daer bij geweest sijnde getuijgen mondelingh hebben 
gehoort  
en verstaen. En alsoo die voors[eijd]e slaegerije groot 
gerucht  
en ergernisse heeft gegeven, en aen die Bancksvergaede-  
ringe hebben aengedaen, als of de overdaedigheijt van  
den dranck ter gem[elt]e vergaederinge sulcks hadde 
veroorsaeckt,  
en dat ondertusschen den eene soo wel als den anderen,  
te weeten de voors[eijd]e kneghts van Matthijs Pieter, en  
Vaes Duijckers, en Leendert Guilckers om haere quaede  
bejeegeningen, en de voors[eijd]e Pieter en Guillielmus 
Philip-  
pens om haer begonne slaegerije, alsmede Matthijs Ha-  
bets selfs om in plaetse van te scheijden, en gemelte  
kneghts te bestraffen, mede geslaegen te hebben, van  
[275] dese disordres oorsaecken sijn, soo ist dat de 
voors[eijd]e  
claeger tot prevenieeringe van diergelijcke disordres  
voor het toekoomende, sigh addresseert aen desen 
Achtb[are]  
Gerechte, versoeckende dat U Ed[ele]e over dit 
voorgevallene de  
plano et stante hoc judicio, recht doende bij vonnisse  
of andersints de voors[eijd]e persoonen van Pieter en 
Guill[ielmus]  
Philippens, Matthijs Habets en desselfs kneghten Pieter  
en Vaes Duijckers, en Leender Guilckers sullen believen  
te condemneeren ijder in soodaenige amende ten behoe-  
ve van den Armen, als U Ed[el]e Aghtb[are] volgens merite 
van  
saecke sullen oordeelen te behooren idque cum expensis  
 Videantur acta  
 
  In saecke Hendrick Thouns aenl[egge]re 
  tegens  
  Jan Caldenborgh ged[aegd]e  
[in marge: vonnis en comparitie ten laste van den 
ged[aegd]e F 12 -]  
Parthijen gehoort sijn de selve op onse inductie en persua-  
sie geconvenieert, en geaccordeert, dat den gedaeghde 
aen  
den aenlegger sal redimeeren en afleggen het capitael  
van drie hondert guldens, tusschen dit en St. Remigij  
naestcoomende, sonder verder interesse daer van te  
betaelen, welcke door den aenlegger worden geremit-  
teert, mits dat die redemptie en aflegginge voors[eijd]e, 
den  
voors[eijd]e St. Remeijs promptelijck sal gedaen worden, 
op poene  
dat den aenlegger over sijn geheele pretentie wordt gelae-  
ten in geheel, mits welcke worden parthijen gestelt  
buijten verdere proceduere, en gecondemneert sulx  
promptelijck naer te coomen  
Actum in judicio extraord[inario] den 15 decemb[er] 1731  
coram D‟Heer L[ieutenan]t Vooght en schepenen van 
Leeuwe en Phi-  
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lippens  
[276] Op den 14 februarij 1732 relateert den 
gerechtsboode  
Ptere Rutten, een arrest gedaen te hebben, ter instantie  
van Lenard Vincken van Raer, op eenigh afgehouwen  
en staende hout, ‟t welck afgehouwen is door Jan  
Hoene van Raer, gelegen int Amstenraet der Bancke  
Houtem, met interdictie ut moris  
 
Sedert den 16 octob[er] 1731 tot dato deses den 19 
feb[rua]rij  
is op dese rolle niet voorgevallen  
 
 Genachtinge gehouden den 19

e
  

 februarij 1732 coram D‟Heeren L[ieutenan]t 
Vooght en  
 schepenen van Leeuwe en Philippens  
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
claeger, tegens  
Lambert Weusten, als vaeder en momboir sijnder  
dochter Catharina Weusten bekl[aeg]de, versoeckt  
daegement tegens den selven, om ad 1

am
 te coomen  

sien overgeeven claght en conclusie  
 Fiat daegement  
 
Den Heer Hoogh Drossard deses landts nomine officij 
claeger, tegens  
Jan Heijlants als vaeder en momboir sijnder  
dochter Anna Heijlants bekl[aeg]de, versoeckt  
dagement om ad primam tegens hem te coomen  
sien overgeeven claght en conclusie  
 Fiat dagement  
 
 Extraord[inair]e vergaederinge gehouden  
 den 30 meij 1732 coram DHeeren L[ieutenan]t 
Vooght  
 en schepenen van Leeuwe, Phi-  
 lippens et Ingenhoven  
Is gecompareert S[ieu]r Ernest Finniger nederleggende  
desselfs commissie als schepen deser Bancke ver-  
soeckende in eedt gestelt te worden en dat de  
selve mochte geregistreert worden  
 Fiat registratio  
 
[277] Wij Bernard des Heijligen Roomsche Rijcks Graeve  
van Welderen, Vrij Heer van Ubburgen en Oploo,  
Heer van Valburgh, Amptman, Richter, en Dijck-  
graaf des Ampts Nederbetouwe, Stadthouder van  
de Lheenen, en Vooght van het Land van Valcken-  
borgh, partage van haer Hoo: Moo: DHeeren Staa-  
ten Generael der vereenighde Nederlanden etc. etc. etc.   
Allen den geene die dese sullen sien ofte hooren  
leesen Salut; Alsoo door het afsterven van DHeer  
C.F. Ticquet desselfs scheepensplaetse der Bancke  
van Houtem is koomen te vaceeren, en dat het  
noodigh is, dat de selve wederom ten spoedighste  
door een ander bequam persoen werde vervult,  
soo ist dat wij geinformeert sijnde op het goedt  
gedrach, naem en faam, en neerstigheijt van den  

persoen van Ernestus Finniger woonende tot  
Valckenborgh, den selven hebben aengestelt ende  
gecommitteert, gelijck wij hem aenstellen en  
committeeren bij dese tot schepen der Bancke  
Houtem, in plaetse van gem[elt]e Ticquet, op alsulcke  
emolumenten, baeten en profijten als daer toe  
van oudts sijn staende, mits doende in handen  
van onsen L[ieutenan]t Vooght den behoorlijcken eedt,  
om niet alleen het voors[eijd]e Ampt getrouwelijck,  
en volgens de wetten en reglementen waer te  
neemen, maer oock aen ons alle billijcke trouw-  
heijt en gehoorsaemheijt ten allen tijde te bewijsen,  
welcke gedaen sijnde, lasten en beveelen wij eenen  
ijegelijck dien het aengaet, de voors[eijd]e Ernest Finniger  
in qualiteijt als schepen der Bancke Houtem te er-  
kennen, te houden en te respecteeren. Aldus ge-  
daen onder onse signatuere en aengeboore lit-  
[278] schap den 10 april 1732 / was geteeckent / Grave  
v[an] Welderen / besijdens stont / sijn Hoog wel geboore  
Cachet gedruckt in rooden lack / in dorso stont /  
Op heden den 30 meij 1732 is gecompareert S[ieu]r  
Ernest Finniger, en heeft ingevolge deze commissie  
ten overstaen van DHeeren scheepenen van Leeuwe,  
Philippens en Ingenhoven, in qualiteijt als schee-  
pen der Bancke Houtem den behoorlijcken eedt  
in mijne handen gepresteert. Actum tot Houtem  
datao voors[eijd]e / was geteeckent / J.W. Heldevier  
 
 Genachtinge gehouden den 17 junij  
 1732 coram DHeeren L[ieutenan]t Vooght en  
 schepenen van Leeuwe en Finniger  
G. Philippens voor DHeer Grouber suppliant tegens Jan 
Duijsincx geons[inueer]de leght neder request met copije 
authentijcque uijt de obligatie  
en mits den tijdt van voldoeninge al over langh is  
verstreecken sonder effect, versoeckt alsnu pandt-  
betreedinge met deputatie en insinuatie ut moris  
met limitatie dagh en ure om etc. 
 Worden gedeputeert DHeeren schepenen van  
 Leeuwe en Finniger om dese pandtbetreedinge  
 te voltrecken, en wordt dagh gestelt heden  
 over 14 daegen et inth

r
   

 
Op den 1 julij 1732  relateert den gerichtsboode Piet  
Rutten, ter instantie van DHeer Pieter Simons, ar-  
restant geimponeert te hebben op seecker grasgewasch  
geleegen tot Broeckhem, in besittinge hebbende wed[uw]e  
Goosen Sleijpen, en aen de selve afverboth gedaen te  
hebben om handen en voeten van d‟erve ent gras te  
houden van eenen bempt geleegen naest d‟erfg[enaemen] 
Reijnder  
[279] Sleijpen groot ontrent seven groot roeden met inter-  
dictie ut moris  
 
 Genachtinge gehouden den 1 julij  
 1732 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t Vooght en 
schepenen  
 van Leeuwe, Philippens et Ingenhoven  
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 Extraord[inair]e vergaederinge gehouden  
 den 18 septemb[er] 1732 coram DH[ee]ren 
L[ieutenan]t  
 Vooght en schepenen van Leeuwe, Ingenhoven et 
 Finniger  
Is gecompareert S[ieu]r Johannes Croon, den welcken 
heeft  
nedergeleijt sijne commissie als schepen deser Bancke  
versoeckende ingevolge de selve in eedt gestelt te  
worden, en de selve geregistreert, ‟t welck is geschiet  
et fiat registratio  
Wij Bernard des Heijligen Roomsche Rijck Grave  
van Welderen, Vrijheere van Ubburgen en Oploo,  
Heer van Valburgh, Amptman, Righter en Dijck-  
graef des Ampts Nederbetouwe, gedeputeerde wegens  
de Ridderschap der Provincie van Gelderlandt ter ver-  
gaederinge van haer Hoo: Moo: d‟Heeren Staaten 
Generael  
der Vereenighde Nederlanden, Stadthouder van de 
Lheenen  
en Vooght van het Landt van Valckenborgh partage  
van haer Hoo: Moog: etc. etc. etc. Allen den geene die  
desen sullen sien ofte hooren leesen Salut; Alsoo door  
het afsterven van DH[ee]r Johan Engelbertus Breberenus  
van Dijck, desselfs scheepens plaetse der Bancke Hou-  
tem is koomen te vaceeren, en dat het noodigh is, dat  
de selve wederom ten spoedighste door een ander 
bequam  
persoen werde vervult, soo ist dat wij geinfomeert sijnde  
van het goedt gedrach, naem en faam ende neerstigheijt  
van den persoen van Johannes Croon, woonende tot 
Houtem  
den selven hebben aengestelt en gecommitteert, gelijck wij  
hem aenstellen en committeeren bij desen tot scheepen  
der Bancke Houtem, in plaetse van wijlen 
bovengen[oemde]  
Joh[an] Engelb[ertus] Breberenus van Dijck op alsulcke 
emolu-  
[280] menten, baaten en profijten als daer toe van oudts 
sijn  
staende, mits doende in handen van onsen L[ieutenan]t 
Vooght den  
behoorlijcken eed, om het voors[eijd]e Ampt getrouwelijck, 
en  
volgens de wetten en reglementen waar te neemen, en  
aen ons alle billijcke trouwheijt en gehoorsaemheijt ten  
allen tijde te bewijsen; welcke gedaen sijnde lasten en be-  
veelen wij eenen ijegelijck dien het aengaet den 
voors[eijd]e  
Johannes Croon in qualiteijt als schepen der Bancke Hou-  
tem te erkennen, te houden en te respecteeren; Aldus  
gedaen onder onse signatuure en aengebooren adelijcken  
pitschap den 15 aug[us]tij 1732 / was geteeckent / Grave  
v[an] Welderen / besijdens stondt / Op heden den 18 sep-  
tember 1732 compareerde tot Houtem ten Huijse van  
Joh[annes] Caldenborgh S[ieu]r Johannes Croon, en heeft 
ingevolge  
deese commissie, ter presentie van DHeeren scheepenen  
van Leeuwe, Ingenhoven, en Ern[est] Finniger den behoor-  

lijcken eed in qualiteijt als scheepen der Bancke Houtem  
in mijne handen gepresteert / was geteeckent / J.W.  
Heldevier  
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden den  
 23 september 1732 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t 
Vooght en  
 schepenen Finniger et Croon 
Matthijs Pijrongh versoeckt daegement tegens de 
wed[uw]e Maria  
Crous, om ad primam tegens haer te coomen sien over-  
geeven aenspraeck en conclusie 
 Fiat daegement om ad primam coomen te sien  
 overgeeven aenspraeck en conclusie et inth

r
   

 
 
 Genachtinge gehouden den 7 8ber  
 1732 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t Vooght en  
 schepenen Philippens, Finniger et Croon  
Matthijs Pyronghs aenl[egge]re tegens Maria Crousen 
ged[aeghd]e den voors[eijd]e aenl[egge]re tot paritie der 
ordonnantie van den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t  
Vooght bij aenspraeck geannexeert, exhibeert den 
aenl[egge]re  
schriftuere van aenspraeck cum 4 annexis doende en  
[281] concludeerende als daer bij, daer tegens antwoort ad 
1

am 
 

peremptorie versoeckende, en vermits het bij aenspraeck  
claer consteert van den eijgendom des Huijs en plaetse  
waer af in desen questie, soo versoeckt den aenl[egge]re 
stante  
hoc judicio lectuere der voors[eijd]e aenspraeck en dat 
sommair-  
lijck aen de ge[daegh]de gelast magh worden illico dit 
questieuse  
Huijs en plaetse te ruijmen ten behoeve van den 
aenl[egge]re in  
desen, alles met gewin van costen, protesteerende 
andersints  
omni meliori modo, bedaeght per Pieter Rutten  
 Respondeat de ge[daegh]de ad primam et inth

r
   

 
Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght deses landts 
versoeckt daegement tegens de huijsvrouwe van Jan 
Geelkens met naeme Ida, om ad  
primam te coomen antwoorden op soodaenige ar[ticu]len 
als  
men ten daege dienende sal nederleggen  
 Fiat daegement  
 
Op heden den 7 8bris 1732 heeft den momboir van den  
wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght, bij absentie van 
den boode gear-  
resteert den persoon van Hendrick Lambrichs  
Den voors[eijd]e Hendrick Lambrichs heeft illico onder 
stipulatie  
in handen van den schepen Philippens int bijweesen van 
de  
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schepenen Finniger et Croon, geoffereert en  belooft van 
sigh  
toties quoties des versoght wordende, alhier in rechten  
te sullen sisteeren  
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 21 october 1732 coram DHeeren L[ieutenan]t  
 Vooght en schepenen van Leeuwe, Philippens en 
Croon  
Matthijs Pijrongh aenlegger tegens Maria Crousen 
ged[aeghd]e, den aenl[egge]re  
versoeckt antwoort ad primam peremptorie cum  
expensis bedaeght per Pieter Rutten  
 Respondeat de ge[daegh]de, ad 1

am
 peremptorie 

et inth
r
   

 
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij, 
versoeckt brie-  
ven van daeghsel tegens Jan Pijronghs, en Anna  
Maria Schairs, ten eijnde om ad primam te koomen  
[282] antwoorden op soodaenige articulen alsmen alhier  
voor dese weth sal overgeeven, met last op den boode  
om de selve daer toe te bedaegen  
 Fiat daegement  
 
D‟Wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght deses landts 
no[min]e officij, hebbende ter laetster rolle laeten 
bedaegen de huijsvrouwe van Jan  
Geelkens met naeme Ida, om op heeden te coomen  
antwoorden, op soodaenige artikels als men soude  
overgeeven, exhibeert alsnu de selve, versoeckende  
de persoen daerinne genomineert door UW Ed[el]e onder  
eede te worden verhoort quo facto etc.  
 Fiat auditio ad statim   
 
D‟Heer Grouber doet verhael, hoe dat hij deuchdelijck 
heeft te  
pretendeeren tot laste van d‟erfg[enaemen] Matthijs Duij-  
singhs, eene capitaele somme van twee hondert gul-  
dens, volgens obligatie daeraf sijnde voor U Ed[el]e gerea-  
liseert, alhier in copia authentica annex, waer  
af de rentdebiteurs aen interesse verschult sijn,  
drije jaeren, salvo ‟t loopende jaer, en mits geene  
voldoeninge, versoeckt sommatie ten fine van  
voldoeninge inwendigh twaelf daegen, op poene  
van reële proceduere cum expensis   
 Wordt aen d’erfgen[aemen] van Matthijs Duijsinghs  
 gelast den suppliant te voldoen tusschen dit  
 en twaalf daegen, naer insinuatie, nisi causam  
 in dien tijdt te allegueeren, op poene van reeele  
 proceduere et inth

r
   

  
 Ord[inair]e genachtinge gehouden den  
 4 november 1732 coram DH[ee]ren L[ieutenan]t 
Vooght  
 en schepenen Philippens, Finniger et Croon  
Matthijs Pijrongs aenl[egge]re tegens Maria Crouden 
ged[aeghd]e versoeckt  
antwoort op poene van versteck cum expensis bed[aegh]t  

per nuntium  
Maria Crousen ged[aeghd]e wed[uw]e Nelis Pijronghs 
tegens Matthijs  
[283] Pijronghs aenl[egge]re versoeckt sonder eenige de 
minste  
prejuditie, en van overal geheel te blijven van des 
aenl[egge]rs  
aenspraeck en conclusie copije, om de selve gesien, te 
doen  
asl haaren raad gedraegen sal, protesteerende de causatis  
expensis  
 Habeat copiam et respondeat ad primam, op poe-  
 ne van versteck et inth

r
   

 
Den Heer Hoogh Drossardt deses landts, no[min]e officij 
informant, hebbende  
voor heden laeten bedaegen Anna Maria Chairs, en Jan  
Pijronghs, leght neder interrogatorien, versoeckende  
dat de persoonen daer inne vervat, door U Ed[el]e moogen  
worden onder eede verhoort quo facto etc  
 Fiat verhoor ad statim  
 
Den Heer Grouber sommant tegens d‟erfgen[aemen] 
Matthijs Duijsinghs  
gesommeerdens, hebbende de selve ter laetster rolle  
behoorlijck laeten sommeren tot voldoeninge der  
verloopene interesse ter laetster rolle geexprimeert, en  
sulcx weegens een capitael van 200 guld[en]s in handen  
van den heer secretaris overgegeven, en mits geene vol-  
doeninge versoeckt alsnu pandtbetreedinge met  
deputatie limitatie en inthimatie ut moris cum  
expensis  
 Fiat pandtbetreedinge met deputatie op de  
 Heeren P. Philippens en Finniger  
 
Op heden den 4 9bris 1732 heeft den momboir van  
den Heer Vooght, bij absentie van den boode gearresteert  
den persoon van Theunis Hendricx inwoonder van Bergh,  
ten eijnde om getuijgenis der waerheijt te geven actum  
ut supra  
 
Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght deses landts, 
hebbende op heeden laeten arresteeren den persoen van 
Theunis Hendricx inwoon-  
der van Bergh, versoeckt dat den selve illico onder eede  
door U Ed[el]e op eenige ar[ticu]len mach worden verhoort 
quo  
facto etc. 
 Fiat verhooringe ad statim  
 
[284] Den Heere Hoogh Drossardt deses landts, hebbende 
ter laetster rolle  
laeten bedaegen Anna Maria Schairs, ten fine om op  
heden op eenige articulen te coomen antwoorden  
eghter in vilipendie van U Ed[el]e decreet daer aen is in  
faute gebleeven, derhalven versoeckt dat de selve de  
novo magh worden herdaeght en sulcx op poene van drij  
goutguldens ten behoev van den Armen  
 Fiat herdaeghsel op poene van een goutgulde  
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Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t  Vooght deses landts 
no[min]e officij informant,  
versoeckt daegement per besloote missive tegens  
Hendrick Lambrichs en Hendrick Buijsers beijde  
inwoonders van Bergh, om ad primam te coomen sien  
overgeeven claght en conclusie  
 Fiat daegement per beslootene missive  
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden den  
 18 novemb[er] 1732 coram DHeeren L[ieutenan]t  
 Vooght en schepenen van Leeuwe, Frens, 
Ingenhoven,  
 Philippens, Finniger et Croon  
Matthijs Pijrongh aenl[egge]re tegens Maria Crousen 
ged[aeghd]e mits  
alnogh geene voldoeninge van antwoort ver-  
soeckt alsnu versteck van dien met permissie  
om etc. en alsoo men bevindt dat de selve  
gedaeghde het Huijs met wes daer af dependeert  
teenemael komt te ruijneeren, en buijten staet  
te stellen, soo versoeckt den aenlegger bij soo  
verre de selve nogh langer buijten gedaghten  
in het selve goet moght koomen te continuee-  
ren, en tegens recht te onderhouden dat aen  
de selve bij provisie sal worden gelast het selve  
goedt dackdight en vinstergans, mitsgaeders  
[285] de haegen en tuijnen behoorlijck te onderhou-  
den, soo als eene toghtersse ordinaerie gehouden  
is te doen, protesteerende van schaede en hin-  
der mitsgaeders van costen, bedaeght per P.  
Rutten  
Maria Crousen ged[aeghd]e tegens Matthijs Pijrongh  
aenl[egge]re versoeckt termijn tot de naeste, sul-  
lende alsdan acquijt doen van antwoort  
cum expensis  
Ex adverso persisteert als voor en tot versteck  
 Wordt aen de ged[aeghd]e gelast te antwoorden  
 ad primam, op poene van absoluijt verstecq  
 en wordt verders aen de selve gelast  
 het selve Huijs en goedt dackdight en 
 vinstergans, mitsgaeders de haegen en  
 tuijnen behoorlijck te onderhouden op  
 poene etc. et inth

r
   

 
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
informant  
hebbende voor de tweede reijse laeten citeeren  
Anna Maria Schairs ten eijnde om te antwoorden  
op soodaenige articulen als den Heer officij weegen  
heeft overgegeven, en alsoo de selve alwederom  
in faut blijft te comparereren en te voldoen  
aen U Ed[el]e laetste decreet, soo versoeckt dat  
de selve in de gecommineerde boete van eenen  
goutgulde magh worden gecondemneert, en  
iteratijvelijck geciteert ten eijnde van ad 1

am 
 

te compareeren, en te antwoorden op de voors[eijd]e  
[286] ar[ticu]len op poene van gijselinge met injunctie  
van hoogere straf prompt executabel met last  

op haeren Meester Willem van der Schueren van  
geene huerpenningen uijt te keeren  
 Vermits Anna Maria Schairs op heden is  
 gecompareert, en haere depositie heeft gege-  
 ven, soo wordt de selve mits desen ontslaegen.  
 
Den Heere L[ieutenan]t Vooght no[min]e officij versoeckt 
daegement tot  
laste van Willem van der Schueren halfwin op  
den Hof Strabagh, beneffens desselfs scheeper, en  
sijnen kneght, ten eijnde om tegens de selve te  
coomen sien overgeeven claght en conclusie;  
en dien onvermindert versoeckt arrest op de  
huerpenningen van gemelten scheeper en knecht,  
welcke sij op gemelte van der Schueren moghten  
te goedt hebben, en nogh te goedt sullen vinden  
ten eijnde etc. met interdictie aen gemelten  
van der Schueren ut moris cum expensis  
 Fiat daegement tot laste der selver en  
 dien onvermindert wordt het versoght  
 arrest op de huerpenningen van den schee-  
 per en sijnen kneght in handen van Willem  
 van der Schueren geaccordeert met inter-  
 dictie ut moris et inth

r
   

 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 2 decemb[er] 1732 coram D[omi]nis scabinis  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
Matthijs Pijronghs aenlegger tegens Maria Crousen 
ged[aeghd]e  
repeteerende U Ed[el]e laetste gegeven decreet, en „t  
selve voor alsnogh geinsereert houdende, ver-  
[287] soeckt mits de gedaeghde daer aen in faute is  
gebleeven daer aen te voldoen, oock geconsidereert  
de meenighvuldige genootene termijnen, dat de selve  
van antwoort alsnu sal sijn versteecken met per-  
missie om te moogen dienen van profijt, alles onder  
protestatie van costen, bedaeght per P. Rutten  
 
Maria Crousen wed[uw]e van wijlen Nelis Pijronghs 
ge[daegh]de  
tegens Matthijs Pijronghs aenlegger, exhibeert  
schriftuere van antwoort cum duobus annexis  
sub n

o
 1

mo
 et 2

do
 daer op ende tegens ad vel infra  

primam peremtorie replijcq versoeckende, en  
eijsch van costen maeckende  
Ex adverso versoeckt copije  
 Habeat copiam et replicet ad primam  
 peremptorie et inth

r
   

 
DHeer Kaerl Frederick Baron de Dopff Heere van 
Nedercan  
Hartelesteijn etc. leght neder requisitoriales  
ad omnes et quoscumque judices, promaneerende  
van de Heeren van den Gerechte van Itteren, ver-  
soeckt in conformiteijt van dien, de in margine  
genomineerde getuijgens over het calengier en em-  
ploije alhier nedergeleght werdende in instanti  
te worden verhoort, en haere eventueele deposi-  
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tien in geschrift geredigeert sijnde bij besloote  
missive aen voors[eijd]e Gerechte van Itteren te werden  
toegesonden, daer toe deputatie op twee Heeren  
ex graemio, ten eijnde van verhoor versoeckende  
 Wordt den boode gelast de genomineerde getuij-  
 gens aenstonts te bedaegen, et fiat verhooringe  
 ad statim, wordende daer toe gedeputeert de  
 heeren schepenen van Leeuwe et Philippens  
 et inth

r
   

 
[288]  Genachtinge gehouden den 16 xb 1732  
 coram D[Hee]r Croon  
 
 Genachtinge gehouden den 27 jan[ua]rij  
 1733 coram D[omi]nis scabinis van Leeuwe, 
 van Ingenhoven et Croon   
Matthijs Pironghs aenl[egge]re tegens Maria Crousen 
ged[aeghd]e exhibeert  
replijcq doende als daer bij, daer tegens duplijcq  
versoeckende ad primam, en mits de ged[aeghd]e het 
Huijs  
en goet teenemael laet ten onderen gaen, soo ver-  
soeckt den aenl[egge]re andermael dat de selve mach  
worden geordonneert het selve dack dicht en ven-  
ster gans te houden, en verders te versien met clee-  
nen etc. op poene bij U Ed[el]e te statueeren  
 Duplicet ad primam peremptorie et inth

r
   

 
Den Hooghw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach 
verbieder, tegens de erfgen[aemen]  
van wijlen den Heer Graeven sal[ige]r in bonis 
verboodene,  
versoeckt daegement eens voor al, om ad primam  
te coomen sien overgeeven reedenen van verboth,  
met last op den boode ‟t selve beslooten te insinuee-  
ren aen den Heer Canonick Graeven cum suis  
 Fiat daegement bij besloote brieven eens voor al  
 
 Genachtinge gehouden den 10

e
  

 feb[rua]rij 1733 coram DHeeren L[ieutenan]t  
 Vooght en schepenen van Leeuwe, Philippens,  
 Finniger et Croon  
Matthijs Pirongs aenl[egge]re tegens Maria Crousen 
ged[aeghd]e ver-  
soeckt duplijcq op poene van versteck, cum  
expensis bedaeght per nuntium uti referet  
 Duplicet de gedaeghde ad primam, op  
 poene van versteck et inth

r
   

 
[289]  Genachtinge gehouden den 24  
 ferbruarij 1733 coram d[omi]nis scab[ini]s van 
Leeuwe  
 et Philippens  
Maria Crousen ged[aeghd]e tegens Matthijs Pyron 
aenl[egge]re exhi-  
beert duplijcq, waer mede in saecke slietende  
versoeckt recht cum expensis  
Den aenl[egge]re verclaert mits desen eensgelijcks in  
saecke te slieten en recht conform de retro-  

acten te versoecken, salvo om te meugen die-  
nen van motijf, rechts instructie aut alias,  
met verder versoeck dat dagh magh worden  
gelimiteert tot het fourneeren der stucken  
en teeckenen van inventaris  
 Videantur acta, en wordt dagh gestelt  
 tot het teeckenen van den inventaris ad  
 primam et inth

r
   

 
 Genachtinge gehouden den  
 10 meert 1733 coram DHeeren L[ieutenan]t 
Vooght en  
 schepenen van Leeuwe, Philippens et Croon  
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier suppl[ian]te tegens 
Johannes Caldenborgh  
geinsinueerden, de suppl[ian]te leght neder haer re-  
queste cum annexo met opgevolght appoincte-  
ment van den 27 jan[ua]rij 1733 ende relaes van  
den gerechtsboode, ende mits alnogh geene vol-  
doeninge of paritie aen de gedaene sommatie,  
soo versoeckt de suppl[ian]te als nu pantbetreedinge  
met deputatie ende limitatie ut moris, als mede  
eijsch maeckende van costen bedaeght p[e]r P.Rutten  
 Fiat pandtbetreedinge met deputatie op de  
 Heeren schepenen Philippens en Croon, om de  
 selve ter gelegener daege te voltrecken et inth

r
   

 
[290] Op dato voors[eijd]e sijn de voorgenoemde Heeren 
met de  
borgemeesters en eenige geeftdens geweest op het  
Merrienbroecxken, met DHeeren van Bergh DHeeren  
Paludanus scholaster, den Rijproost van de Biessen,  
Nijsten Notten etc met eenige geerfdens van Bergh  
over Hendrick Lambrichs en Hendrick Buijsers als  
gevioleerdens deser jurisdictie van Houtem in ma-  
terie van pandinge der koeij van Jan Vrients  
Op dato voors[eijd]e heeft DHeer L[ieutenan]t Vooght 
aengesteldt  
in eedt tot veltboode Jan Heijlants in plaetse van  
Jan Heha  
 
 Genachtinge gehouden den 24  
 meert 1733 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 Finniger et Croon  
 
  In saecke Matthijs Pijrongh aenlegger  
  tegens  
  Maria Crousen gedaeghde  
Visis actis, schepenen der Bancke Houtem, ter  
manisse van DHeer L[ieutenan]t Vooght, voor en al eer in  
saecke verder te disponeeren, reguleeren parthijen  
hinc inde ten thoon, ende dien onvermindert  
lasten aen de gedaeghde het Huijs en erve in ques-  
tie, dack en venster dight en in behoorlijcke staet  
te onderhouden, op poene dat de selve daer uijt sal  
worden geseth, en het gemelt Huijs en erve in seques-  
tratie gestelt donec et usque, de costen tot hier  
toe gereesen ten definitive stateerende, Actum  
in judicio extraord[inari]e den 10 april 1733  
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Gepronuntieert den 21 april 1733 partibus  
citatis per Pieter Rutten  
 
[291]  Genachtinge gehouden den 12e  
 meij 1733 coram DHeeren L[ieutenan]t Vooght  
 en schepenen van Leeuwe, Philippens, 
 Ingenhoven, Finniger et Croon  
Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght no[min]e officij 
claeger tegens Hendrick  
Lambrichs beklaegde, hebbende de saecke nu eenen  
geruijmen tijdt laeten aenstaen, op hoope dat den  
beklaeghde ingevolge iterative intercessien van de  
Heer Canonick van de Biessen en andere bij der Heere  
claeger voor den beclaeghde gedaen soude sijn 
afgemaeckt  
geworden, edogh tot hier toe vruchteloos is blijven  
aenstaen, derhalven versoeckt den claeger de novo  
daegement eens voor all tot desselfs laste om ad primam  
te coomen sien overgeeven claght en conclusie cum  
expensis 
 Fiat daegement eens voor al per besloote  
 missive  
 
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
versoeckt daegement  
tot laste Meerten Mullens, ten eijnde om ad primam  
te coomen sien overgeeven claght en conclusie  
 Fiat dagement  
 
 Genachtinge gehouden den 26

e
  

 meij 1733 coram d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, 
 Philippens et Ingenhoven  
Den procureur Horneck hebbende te pretendeeren tot 
laste wijlen  
Hendrick Cleuters, wegens verdiende salaris, vacatien,  
als andersints, ingevolge conventie en eijgenhandige  
teeckeninge van voors[eijd]e Cleuters sal[ige]r de somme 
van tach-  
entigh guldens Maestrichter cours, alsmede eenen  
posterieuren staet van voors[eijd]e conventie ter somme 
van  
ontrent vijf a ses en twintigh guldens met offers van  
ad 1

am
 eenen pertinenten staet sal overgeeven, en ver-  

mits van voors[eijd]e Cleuters sal[ige]r erfgenaemen voor 
de  
helft is Jan Ruijters, soo versoeckt den voors[eijd]e 
Horneck  
dagement tot desselfs laste om te coomen ad primam  
[292] tegens hem sien voorts te procedeeren cum 
expensis  
 Fiat daegement  
 
Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght no[min]e officij 
claeger en arrestant, tegens Hendrick Lambrichs 
beklaegde en gearre[steer]de, hebbende  
den selven ter laetster genachtinge eens voor al laeten  
bedaegen prout nuntius refert, ten eijnde om ad primam  
te coomen sien overgeeven claght en conclusie, exhi-  
beert alsnu de selve, doende en concludeerende als daer  

bij, daer tegens antwoort ad 1
am

 alias defaut primo  
versoeckende cum expensis  
 Respondeat ad primam   
 
 Geanchtinge gehouden den 9 junij  
 1733 coram d[omi]nis sacb[ini]s van Leeuwe  
 et Philippens  
Matthijs Pironghs aenlegger tegens Maria Crousen 
ged[aeghd]e doet U Ed[el]e  
noghmaels erindern, hoe dat den selven bij verscheij-  
de propositien ter rolle heeft versoght, dat bij soo  
verre de ged[aeghd]e intentiens was haer tegens recht en  
reeden nogh langer in het questieus Huijs en Hof te  
onderhouden, de selve oock verobligeert was ‟t selve  
in staet te houden, en de lasten daer op geaffecteert  
te voldoen, soo als dan oock telkens aen haer is  
gelast, relaes tot de rolle dat onaengesien dien  
de selve daer aen niet alleen in faut blijft, maer  
selfs in vilipendie van U Ed[el]e laetste interlocutie  
daer ontrent posetijf gegeven, de selve het goedt  
teenemael comt te ruijneeren het Huijs buijten  
reparatie laet vervallen versoeckt noghmaels in  
conformiteijt van U Ed[el]e voormelde interlocutie ge-  
last te worden het voors[eijd]e goedt Huijs en Hof in staet  
te stellen dack dight en venster gans te herstellen  
en herstelt te hebben, inwendigh veertien daegen  
op poene dat de selve via juris magh worden daer  
[293] uijtgeset alias protesteert prout de jure met  
gedencken van verders te sullen doen als naer rech-  
ten cum expensis  
 Wordt noghmaels gelast aen de ged[aeghd]e het 
Huijs en  
 Hof in questie dack dight en venster gants te  
 herstellen, tusschen dit en den naesten, op poene  
 gelijck in onse gegevene interlocutie et inth

r
   

 
Den wel Eed[el]e HeereL[ieutenan]t Vooght no[min]e officij 
claeger en arrestant tegens Hendrick Lambrichs 
bekl[aegh]de en gearr[esteer]de, versoeckt  
mits geene comparitie nogh contradictie default  
primo gewesen te worden cum expensis  
 Fiat default primo  

 
S[ieu]r Petrus Keerens suppliant tegens Dirck Smulders 
geins[inueer]de, leght  
neder requeste met het behoorlijck appoinctement  
en insinuatie van den boode daer op staende, en  
tot meerdere justificatie van des suppliants eijsch  
bij voors[eijd]e requeste gedaen, exhibeert acte van obliga-  
tie, versoeckende mits geene voldoeninge, en het  
cleen import der saecke dagh van comparitie, ten  
fine den ged[aeghd]e in den eijsch des suppliants mach 
wor-  
den gecondemneert cum expensis, dienende dese  
ex insinuatione facta per nuntium  
 Compareant partes ad primam et inth

r
   

 
Den procureur Horneck aenl[egge]re, hebbende ter 
laetster genachtinge  
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laeten bedaegen Jan Ruijters inwoonder van alhier  
om op heden tegens hem te coomen sien voorts proce-  
deeren, exhibeert ten dien eijnde aenspraeck en  
conclusie cum annexis nº 1º et 2º en mits geene  
comparitie versoeckt defaut 1º met herdaeghsel  
ut moris, cum expensis bed[aegh]t per P. Rutten  
 Fiat default primo met herdaeghsel ut moris  
 
[294] Den procureur Horneck versoeckt arrest op alle 
goederen soo meu-  
bile als immeubilaire, toebehoorende aen de 
erfgen[aemen]  
van Jan Cleuters uijt crachte als erfgen[aem] van 
Hend[ric]k  
Cleuters en sulcx ad fundandam jurisdictionem, en  
mits de selve efforain sijn, versoeckt dat de selve bij  
besloote missive eens voor al moogen worden bedaeght  
om ad primam te coomen sien overgeeven reedenen  
van arrest cum expensis  
 Wordt het versoght arrest in desen geaccordeert,  
 met last op den boode om ’t selve te exploicteeren,  
 en wordt het daegement eens voor al bij besloote  
 missive verleent  
 
Den gerichtsboode P. Rutten relateert een arrest geim-  
poneert te hebben op de goederen ende vruchten  
toebehoorende aen de erfgen[aemen] van Jan Cleuters uijt  
crachte als erfgenaem van Hendrick Cleuters, ter  
instantie van den procureur Hornneck op dato den  
17 junij 1733 ende geinsinueert aen Hendrick Cleu-  
ters als mede erfgen[aem] den welcken verclaert alle de  
insunatien aen te neemen, met interdictie ut moris  
 
 Genachtinge gehouden den 23 junij  
 1733 coram do[mi]nis scab[ini]s Finniger et Croon  
Den procureur Hornneck arrestant en aenl[egge]re tegens 
de kinderen van  
wijlen Jan Cleuters als erfgen[aem] van Hendrick Cleuters,  
in bonis gearre[steer]dens, exhibeert aenspraeck en 
conclusie  
cum annexis, doende en concluderende als daerbij, en  
mits geene comparitie versoeckt default primo met  
herdaeghsel ut moris  
D‟erfgen[aem] van wijlen Hendrick Cleuter, bevindende 
hoe het  
pretenselijck gelust heeft aen seeckeren Horneck arrest  
te laeten imponeeren op dusdaenige goederen 
hercoomende  
van gemelte Hendrick Cleuter, onder dese jurisdictie 
gelegen  
[295] protesteeren niet alleen van affront daertegens op  
het solemneelste van costen, maer oock van affront,  
injurie etc. en vervolgens dat den pretensen arres-  
tant aen wien geen erhael te vinden is, alhier sal heb-  
ben voor al, te stellen suffisante ende reseante cau-  
tie voor desen Hoove effective dwanghbaer, quo facto  
en sonder eenige de minste prejuditie van over al te  
blijven geheel in alles, versoecken copije van de 
p[rete]ntse  

reedene van arrest om etc. cum expensis, protestee-  
rende mede tegens den arrestant de inordinato processu  
Ex adverso debatterende het geproponeerde van parthije  
advers bij puere impertinentie en chicaneuse niet me-  
riteerende daer over te hallusineeren, alleen wilt wel  
seggen wat aengaet de versoghte cautie om de 
chucanisse  
en verder treijn van procedeeren in dat poinct af te snij-  
den offereert ad 1

am
 alhier over te geven acte van ver-  

bandt sijner goederen, om daer mede aen te thoonen dat  
den arrestant onder het territoir van haer Hoo: Moo:  
gedomicilieert ende vindtbaer is, soo en gelijck parthije  
advers inpertinentelijck ter contrarie wilt sustineeren  
wat verders aengaet van parthije advers sijne geavan-  
ceerde chrethijcquens van de inordinato processsu, is  
seer belaghgelijck dat den arrestant niet bevoeght soude  
sijn sijne pretensie aen afforaine te vraegen bij middelen  
van arrest, en sulcx ad fundandum justitionem  
os geschiet, weshalven den arrestant versoeckt, dat aen  
de in bonis gearresteerdens sal worden gelast ten princi-  
paele ad primam te antwoorden, protesteerende van dese  
noodeloose of defectoire costen  
De voors[eijd]e erfgenaemen tot debat seggen de 
expressie van  
parthije advers te weten van schekaniss cretigueus  
impertinentie seer wel te redondeeren op den pretensen  
arrestant als sijnde desselfs actie maer puer vexatoir  
en opgeraept om was het mogelijck ijts van de voors[eijd]e  
erfgen[aemen] onschuldigh af te perssen, derhalven quam  
[296] solemnissime gepersisteert wordt over al als voor 
cum  
expensis 
Ex adverso het bovenstaende is notoir in allen deelen 
scheca- 
neus ende piere fantiques jae selfs eerroovende, waer  
tegens wel expresselijck wort geprotesteert, ende daer  
over cum digne satisfactione suo tempore et loco sal  
versoght worden, persisteert noghmael bij sijn voorgaende  
rechtsinnige geproponeerdens cum etc. en in cas van  
verdere prosuijt versoeckt dat aen den proponent sal  
worden gelast in instanti te doceeren de mandato an-  
dersints verclaert te worden uti fictus met condemnatie  
in de costen  
De voors[eijd]e erfg[enaemen] protesteeren e contra 
tegens den pretensen  
arrestant, over sijnen verkeerden handel in desen, ende  
derhalven tot reële cautie, en verders als voor, en wel  
uijtterlijck protesteerende van alle costen versuijm,  
schaede en interessen geleeden en te lijden  
Ex adverso het bovenstaende geen debat meer 
meriterende  
maer persisteert ende versoeckt ut ante  
De voors[eijd]e erfg[enaemen] overal ter contrarie, en als 
voor, onder  
voorgemelte protestatie costen etc, en verclaerende  
Jan Ruijters en voor sijne consoorten in desen ad litem  
aengestelt te hebben den procureur Vrijthoff onder  
indemnisatie als naer rechten  
Ex adverso den arrestant bevindende de bovenstaende  
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constitutie van Jan Ruijters, seght de selve constitutie  
niet te kunnen volstaen, terwijlen de andere parthije  
absent sijn, vervolgens geene constitutie van de andere  
en blijckt, ende om alle schekanisse en verdere train  
van proceduere af te snijden, versoeckt dagh van  
comparitie bij U Ed[el]e Achtb[are] te limiteeren met last op  
parthijen ten selven daegen mede te brengen haere veri-  
ficatoire stucken, mede te brengen waer mede sij sigh  
gedencken te behelpen, protesteerende noghmaels van 
costen  
[297] De voors[eijd]e erfgen[ae]m over al voor af tot de 
versoghte cautie  
en als voor 
Ex adverso persisteert bij sijn laetst versoeck  
 Habeant de ged[aeghd]ens en gearresteerdens de 
versogh-  
 te copije, quo facto compareant partes ad 1

am
  

 in judicio ordinario mede brengende hunne docu-  
 menten omme etc. etc. et inth

r
   

Parthijen in judicio gehoort, soo heeft S[ieu]r Horneck  
geoffereert om ad primam te stellen behoorlijcke  
en suffisante cautie, het welcke mits desen gelast  
wordt. Actum in judicio den 7 julij 1733 coram  
P. Philippens, Finniger et Croon  
 
 Genachtinge gehouden den 7

e
  

 julij 1733 coram d[omi]nis scabinis P. Philippens  
 Finniger et Croon  
Matthijs Pironghs aenl[egge]re tegens Maria Crousen 
ged[aeghd]e parthijen  
bij U Ed[el]e directoir gereguleert sijnde hinc inde ten  
thoon, versoeckt daegement om ad primam in  
materie van dien te sien voorts procedeeren, met  
noghmaeligh en iteratijf versoeck, dat de ged[aeghd]e eijn-  
delijck en in conformiteijt van voors[eijd]e directoir sal  
worden gelast het Huijs in staet te stellen met ap  
en dependentien van dien, en sulcx inwendigh 14  
daegen op poene dat de selve het selve sal hebben te  
ruijmen en aen de aenl[egge]re gepermitteert „t selve op  
kosten van de ged[aeghd]e in staet te stellen alias pro-  
testeert de negata justitia en verders te sullen  
doen prout juris sustineerende sulcx alsoo te be-  
hooren, op dat den aenl[egge]re naermaels niet en went  
geweesen op een Dorp alwaer geen huijsen en sijn cum  
expensis  
 Fiat daegement, en wordt noghmaels gelast  
 aen de ged[aeghd]e het Huijs en Hoff dack dight 
en  
 venster gans te herstellen, tusschen dit en  
 den naesten op poene van dispositie et inth

r
   

 
[298]  Genachtinge gehouden den 21

e
  

 julij 1733 coram d[omi]nis scab[ini]s Philippens  
 Finniger et Croon  
Matthijs Pijronghs aenl[egge]re tegens Maria Crousen 
ged[aeghd]e doet visie van  
calangier en emploije met 12 stucken annex, sullende  
eenige stucken daer af gecopijeert sijnde, de selve infra  
octo ad manus domini secr[etar]ij reëlijck overgeeven, mits  

welcken verclaert den aenl[egge]re van verderen thoon te  
renuntieeren, en versoeckt dat de ged[aeghd]e met haeren  
contrarien thoon sal hebben voorts te vaeren, indien  
eenigen vermeent te hebben, ad primam p[erem]ptorie, en  
mits de ged[aeghd]e in faut blijft het Huijs unde questio in  
behoorlijcken staet te stellen, niettegenstaende U Ed[el]e   
successive daer over gegeven interlocutie, en verdere  
opgevolghde decreeten, versoeckt alsnu in conformiteijt  
van U Ed[el]e laetste decreet absolute dispositie alias etc.  
protesteerende van kosten bedaeght per P. Rutten uti  
referet  
 Satisfaciat den aenlegger infra octo, en dien  
 onvermindert lasten aen de gedaeghde met  
 haeren contrarien thoon voorts te vaeren ad 1

am
  

 peremptorie, et fiat dispositio et inth
r
   

 
22 julij 1733 relateert Pieter Rutten ter instantie  
van S[ieu]r Anthoin Amore arrest geimponeert te hebben  
op de vruchten van Hartwijck van Loon staende in  
het Houtemervelt sijnde terwe en gerst met inter-  
dictie ut moris  
 
 Genachtinge gehouden den 22

e
  

 september 1733 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe et Philippens  
P. Philippens doende visie van sijne constitutie op hem 
verleent  
door Houbright en Nelis Pijronghs hun sterck-  
maeckende voor hunne andere susters, wettige  
kinderen van Matthijs Pijronghs sal[ige]r, en in die  
qualiteijt aenneemende de arrementen van den  
[299] processe bij wijlen hunnen vaeder sal[ige]r 
geententeert  
als aenlegger tegens Maria Crousen gedaegde, overmits  
renuntiatie desersijdts thoon, versoeckt dat de 
ged[aeghd]e  
van haeren kant daer aen oock sal hebben te voldoen  
si velit, en in cas sij vermeent eenigen te hebben idque  
ad primam, op poene van versteck, en vermits ter  
laetster rolle op het versoeck van het Huijs unde  
questio door de ged[aegd]e in staet te stellen, of wel te  
quitteeren, is geseijt, fiat dispositio, soo versoeckt  
men desersijdts daer van afdoeninge protesterende  
van costen  
 Wordt aen de gedaeghde gelast met haeren con- 
 trarien thoon voorts te vaeren ad 1

am
 op poene  

 van versteck, et fiat afdoeninge et inth
r
   

 
Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght deses landts, 
versoeckt sommatie  
tot laste Ida Speessen wegens eene vervallen pandt-  
boete  
 Fiat sommatio et inth

r
   

 
 Genachtinge gehouden den 6

e
  

 october 1733 coram d[omi]nis sab[ini]s  
 van Leeuwe et Frens  
D‟erfg[enaemen] van wijlen Matthijs Pijronghs sal[ige]r 
aenl[egge]ren tegens Maria  
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Crousen ged[aegd]e mits alnogh geen acquijt van 
contrarien  
thoon versoecken alsnu versteck met permissie om 
te dienen van profijt, salvatien, rechtsinstructie  
of andersints cum expensis bedaeght per nuntium,  
versoeckende met eenen afdoeninge van den videan-  
tur acta  
 Wordt aen de gedaegde gelast met haeren contra-  
 rien thoon voorts te vaeren ad primam, op poene  
 van absoluijt verstecq et inth

r
   

 
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier suppliante tegens Joannes 
Caldenborgh  
geins[inueer]de, hebbende eene geruijme tijdt 
gesupercedeert  
op vaste beloften van voldoeninge, versoeckt daegement  
op resumptie om ad primam te coomen sien secundum  
retroacta voorts procedeeren, protesteerende van costen  
 Fiat daegement op resumptie  
 
[300]  Genachtinge gehouden den 20  
 october 1733 coram d[omi]nis scabinis van 
Leeuwe,  
 Ingenhoven, Finniger et Croon  
D‟erfg[enaemen] van Matthijs Pironghs sal[ige]r 
aenl[egge]ren tegens Maria  
Crousen ged[aegd]e mits alnogh geene voldoeninge  
van contrarien thoon, versoecken dat de selve  
daer af nu sullen en blijven versteecken met  
permissie als ter laetster rolle gedaen cum  
expensis bedaeght per Pieter Rutten  
Maria Crousen ged[aegd]e tegens d‟erfg[enaemen] 
Matthijs Pijronghs  
aenl[egge]ren, doet verhael  hoe dat sij met haere on-  
mondige is in gevaer van sterven geweest, ende dese  
sieckte heeft behaelt bij den voors[eijd]e Matthijs Pij-  
ronghs in sijn uijtterste liggende ende naer sijne  
doot ten sijnen woonhuijse soo verre dat sij ten  
opsighte van haere dangereuse sieckte niemandt  
tot reparatie van haer huijske heeft connen  
becoomen, waer toe die selve nu bij haere recon-  
valescentie sonder tijdt versuijm adstringeert,  
met vertrouwe geattendeert de voorseijde waere  
reedenen, dat ter dier insichte niet prejudicia-  
bels voor haer sal worden geordonneert, en bij  
gevolge exhibeert schriftuere intendit met em-  
ploij cum annexo / onder reserve van verderen  
thoon / versoeckende als daer bij is gedaen cum  
expensis  
 Worden gedeputeert DHeeren schepenen  
 van Leeuwe en Finniger om S[ieu]r Johannes 
Croon  
 en Maria Coenen over haere gegevene de-  
 claratie te recolleeren ad primam met last  
 op den boode om de selve daer toe te bedaegen  
  et inth

r
   

 
[301] Juff[erouw]e Gerarda Heldevier suppl[iant]e tegens 
Johannes Caldenborgh  

geins[inueer]de, alsoo de juff[erouw]e suppl[iant]e den 
geins[inueer]de behoor- 
lijck heeft laten resumeeren, en dat op den 10 meert  
1733 de pandtbetreedinge is geaccordeert met  
deputatie op de Heeren schepenen Philippens et  
Croon om de selve tevoltrecken,soo versoeckt als  
nu dagh en uure gelimiteert te worden om de  
selve te voltrecken, cum expensis bedaegt per Pieter  
Rutten 
Ex adverso Johannes Caldenborgh hem bij resumptie  
tegens alle vermoeden door juff[erouw]e Gerarda 
Heldevier  
alhier ter rolle gedaghvaert en geactioneert vinden-  
de, seght hoe dat het de geheele werel bekent is,  
dat den Huijsman tot dato deses teenemael is buij-  
ten staet gestelt, om eenige penningen te kunnen  
prospereeren, soo ten opsighte van de drooghte in  
den velde, waer door de menschen haere landerijen  
niet en hebben kunnen laboureeren, als oock  
door de miserabele conjuncture van tijdt, en  
goeden coop van graenen, sich niet en hebben  
cunnen stellen om daer uijt gelt te maecken, en  
de selve te cunnen vercoopen, ten waere half om niet,  
om welcke en meer andere reedenen en tot voorcoo-  
minge van verdere costen, soo versoeckt den ged[aegd]e  
alleen eenen termijn van vier weeken, sullende  
sigh tusschen dit en dien tijdt in staet stellen soo  
met dresschen, en vercoopen der graenen als an-  
dersints om de juff[erouw]e suppl[ian]te eenighsints, en 
naer  
vermoogen appaisemen te geven, sustineerende sulck  
billick en reedelijck versoeck om reedenen voors[ey]t  
bij UW Ed[ele] niet te kunnen afgeslaegen worden  
[302] cum expensis, interim protesteerende van costen  
 Sij dit gealterceerde gecommuniceert aen de  
 Juff[erouw]e suppliante, om daer tegens te doen of  
 seggen prout consilij et inth

r
.  

 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden den 
 3 november 1733 coram d[omi]nis scab[ini]s   
 Frens et Finniger  
D‟ Erfg[enaemen] wijlen Matthijs Pirongh aenl]egge]re 
tegens Maria Crousen  
ged[aegd]e versoecken mits alnogh geene absolute vol-  
doeninge van contrarien thoon als nu absoluijt  
versteck van dien, en in cas van contrarie decreet  
verclaert te protesteeren de protracta justitia  
cum expensis  
 Wordt aen de Heer schepen J. Croon, en 
Cathar[ina]  
 Coenen gelast ad 1

am
 te compareeren, ten fine van  

recollectie, op poene van eene goutgulde et inth
r
.  

 
Genachtinge gehouden den 17

e
  

Novemb[er] 1733 coram D[omi]nis scab[ini]s van 
Leeuwe, Frens,  

Ingenhoven et Croon  
D‟ Erfg[enaemen] Matthijs Pijronghs aenl[egge]ren tegens 
Maria Crousen gedaegde  
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mits de ged[aegd]e nu over ses weecken termijn genooten  
heeft tot het afleggen van haeren thoon, contrarie  
aen deser Lants regelemente, des eerbiedigh relaes tot  
het selve, versoeckt dat de selve eijndelijck van con-  
trarien thoon sal sijn en blijven versteecken met  
permissie om etc. cum expensis bed[aegh]t per P. Rutten  

Satisfaciat de gedaegde van contrarien thoon  
ad primam, op poene van daer af te sijn en blijven  
versteecken et inth

r
.  

 
Dirck Jaspers hebbende te pretendeeren tot laste van Jan 
Goosens  
sesthien guldens, salvo cortinge alle deughdelijcke  
schijn van betaelnge, spruijtende van verseeten  
landtpacht tot welckers voloeninge niet konnende  
 
[303] [losliggend briefje, waarvan onduidelijk is waar het 
“thuis hoort”]  
gelet op het geproponeerde van den procureur  
Vrijdhoff in naeme van Pieter Duijckers en  
Jan Gielkens, en het gealtereerde van  
den Heer Hoogh Drossard, word geper-  
sisteert bij ons voorige decreet van  
arrest en daaghsel, met last aen den  
gen[oemde] procureur en voors[eyde] persoonen, om  
de verdere procedure van de Heer Hoogh  
Drossard aff te waghten ; et inth

r  

[304] [keerzijde van het losliggend briefje]  
Fiat verhooringe, en word daartoe dagh gestelt  
op maendagh aanstaende tot Houtem in de gereghts  
kaamer, met last op den boode om de persoonen  
daar toe behoorlijk te citeeren. 
 
Fiat dagement eens voor all op den persoon van  
Hend[ric]k Buijsers, ten eijnde in deese vermelt,  
met last op den boode om denselven bij  
beslotene missive voor ad primam te  
citeeren;  
 
[305 = abusievelijk duplicaat van 302]  
[306] geraecken, soo versoeckt dat den voorn[oemd]e Jan  
Goosens tot betalinge van voors[eyd]e somme magh  
worden gesommeert, tusschen dit en den naesten,  
op poene van executie cum expensis  
 Mits de bekentenisse van voorn[oemd]e Jan 
Goosens,  
 soo wordt de versoghte sommatie geaccor-  

deert, op poene van executie tusschen dit en  
 den naesten et inth

r
  

 
Jufferouwe Gerarda Heldevier suppl[ian]te tegens 
Johannes Calden-  
borgh geins[inueer]de, vermits den versoghten termijn  
nu vrughteloos verstreecken is, soo repeteert de  
Juff[erouw]e suppl[ian]te haer geproponeerde van den 20 
8b  
1733 met versoeck, dat alsnu eijndelijck dagh  
en ure gelimiteert te worden van de overlange  
gedecreteerde pandtbetreedinge te voltrecken  

door de gedeputeerde Heeren schepenen Philip- 
pens et Croon,cum expensis  
 Wordt dagh gestelt tot voltreckinge deser  
 pantbetreedinge, tegens heden over 14 daegen  
 met last op den boode om parthijen daer  
 toe te bedaegen et inth

r  

 

 Genachtinge gehouden den  
 1

e
 decemb[er] 1733 coram DH[ee]ren schepenen  

 Van Leeuwe, Philippens, Finniger et Croon 
Maria Crousen arme gedaegde tegens d‟ erfg[enaemen] 
van wijlen Matthijs  
Pijronghs aenl[egge]ren, exhibeert schriftuere van  
emploij met vier stucken annex, sub n

o
 1,2,3  

et quarto, waermede in materie van thoon  
sluijtende, versoeckt oopeninge van parthijen  
hinc inde op de thoon, en daer af copije, om etc. 
cum expensis 
Ex adverso versoeckt vans gelijcke oepeninge, en  
copije van den adversen thoon om etc. 
 Fiat publicatio et inth

r 

 
[307 Genachtinge gehouden den 15  
 December 1733 coram d[omi]nis scabinis van  
 Leeuwe et Croon  
D‟ erfg[enaemen] wijlen Matthijs Pironghs sal[ige]r 
aenl[egge]ren tegens Maria Crou-  
sen ged[aegd]e ter laetster rolle geobtineert hebbende 
ope-  
ninge van elck anders sijnen thoon, versoeckt dat de  
ged[aegd]e pari passu sal hebben te reproscheeren ad 
primam  
peremptorie, met naerdere en absoluijte injunctie  
aen de ged[aegd]e van het huijs in staat te stellen ach- 
tervolgens haer eijgen belofte, en daer over soo mee-  
nige gedaene versoecken ter rolle gedicteert, alias  
protesteert de negata justitia met gedencken etc. 

Schepenen lasten aen parthijen hinc inde pari 
passu  

te reproscheeren ad primam p[erem]ptorie met ver- 
dere last aen de ged[aegd]e van het huijs in staet  
te stellen volgens adstrictie op poene etc etinth

r 

  
 Genachtinge gehouden den  
 19 januarij 1734 coram D[omi]nis scab[ini]s 
 van Leeuwe et P. Philippens  
Den gerichtsboode Pieter Rutten relateert  
arrest gedaen te hebben in handen van Her-  
man Schairs op de cooppenningen van de  
vercoghde erven toebehoorende aen d‟ erg[enaemen]  
van Jan Teewissen, sulcx ter instantie van  
Paulus Teewissen met interdictie ut moris  
 
D‟ erfg[enaemen] wijlen Matthijs Pironghs aenl[egge]ren, 
tegens Maria  
Crousen ged[aegd]e versoecken dat de ged[aegd]e pari 
passu  
sal hebben te reprocheeren, idque ad primam op  
poene van versteck, en dat het Huijs eijndelijck  
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door de selve magh worden in staet gestelt op poene  
etc. protesteerende de protracta et negata justitia  
cum exp[en]sis, bed[aeg]t per P. Rutten  
 Schepenen lasten aen parthijen pari passu te 
reprocheeren  
 ad 1

am
 op poene van versteck et inth

r  

 
[308]  Genachtinge gehouden den 2  

Februarij 1734 coram Dheeren schepenen  
van Leeuwe, Frens et Croon  

De dorpsmeesters van Itteren q[ualitate]q[u]a rescribenten 
tegens D[en] H[eere] Baron de Dopff Heere van Nedercan 
en Har-  
telsteijn suppliant, exhibeeren requisitoriales  
met annexe interrogatorien promaneerende  
van wegens den Eed[el]e Gerechte van Itteren, met  
versoeck dat de persoonen daer bij genomineert  
moogen worden gedaeght, ten eijnde om over  
de selven articulen te coomen antwoorden met  
citatie op parthije advers ad videndum jurare  
si velint, quo facto versoecken dat der selver  
eventueele depositien in geschrifte geredigeert  
sijnde, salvis juribus bij beslootene missive  
aen den voors[eyd]e Gerechte van Itteren moogen  
worden toegesonden protesteerende van costen  
 Fiat daegement ten eijnde in desen versogt  
 
Maria Crousen gedaeghde, tegens d‟ erfgen[aemen]  
Matthijs Pijrongs  
aenleggeren, siende haer belaeden met decreet  
om op heden te reprocheeren, op poene van ver-  
steck, sonder dat de aenleggeren van reprochen  
hebben gedient, en sonder dat de gedaeghde  
heeft oepening of copije gehadt van parthijen  
hinc inde litiganten thoon, versoeckt het een  
en ander om quo facto te kunnen aen UW Ed[ele]  
decreet voldoen, met sustenue dat tot daer en  
toe niet naerders prejudiciabels sal moogen  
worden gedecreteert cum expensis  
 Habeat de versoghte copijen et inth

r   

 
[309]  Genachtinge gehouden den 16 

Februarij 1734 coram DHeeren L[ieutenan]t 
Vooght en schepenen  

van Leeuwe, Frens, Philippens, Croon et Finniger  
Maria Crousen gedaegde tegens d‟ erfg[enaemen] van 
wijlen Matthijs  
Pironghs aenl[egge]ren, doet visie van schriftuere  
reprochen, sullende die selve afgecopieert sijnde  
overgeeven inwendigh drie daegen in handen van  
de Heer secretaris, eoque facto, en soo parthije van  
schriftuijre reprochen heeft mede voldaen, versoeckt  
daer af copijen om etc, en voor soo veel daer aen nogh  
soude suijmigh sijn, dat de selve van schriftuere  
reprochen sal sijn en blijven versteecken cum exp[en]sis  
[in marge: 22 febrij 1734 overgebroght]  
Ex adverso versoecken van de reprochen adversair  
copije om etc., en exhibeeren reprochen prout  
dabunt infra octo ad manus d[omi]ni grafiarij sustinee-  

rende etc.  
[in marge: 2 meert 1734 overgebroght]  
 Satisfaciant volgens adstrictie quo facto  
 habeant copias et inth

r   

 

Genachtinge gehouden den 2
e
  

 Meert 1734 coram d[omi]nis scab[inis] van Leeuwe  
et Croon  

Martinus Berlo suppliant tegens Matthijs Habets cum suis  
geins[inueer]dens, den suppliant houdende alhier voor  
gereproduceert sijne requesten, mistgaeders de  
ordonnantie van comparitie, en voor gerepeteert  
het gebesoigneerde in de selve voor soo veel UW Ed[el]e  
in het geheugen leggen sal, dat den geins[inueer]de cum  
suis ten selven daege belooft hadde de questieuse  
vijf hondert guldens ad opus jus habentium te  
consigneeren, of wel de verhijpotiseerde weijde  
ter purge te doen proclameeren, sonder eghter  
dat den selve in het eene of andere sijne belofte  
naercomt, weshalven den suppliant versoeckt  
[310] dat UW Ed[el]e op de gehoudene comparitie gelieven  
te disponeeren, onder protestatie tegens alle  
dilaijen, costen en schade etc. 
 Videantur acta  
 
Visis actis en parthijen in judicio gehoort ende  
vernoomen hebbende dat seeckeren Heer Coenrard  
Godefroid Grein q[ialitet]q[u]a woonende tot Sittard, insge-  
lijcks pretensie formeert op het capitael unde  
quaestio, schepenen der Bancke Houtem, lasten aen  
de geinsinueerdens het voorn[oemd]e capitael in handen  
van den Heere L[ieutenan]t Vooght te consigneeren, 
binnen 14  
daegen naer pronuntiatie deses, ad opus jus haben-  
tium,op poene van pantbetreedinge en verdere  
reele proceduere, houdende voor gereserveert de  
interessen die de geins[inueer]dens van wegens gemelt  
capitael souden verschult sijn, en laeten den sup-  
pliant verder in geheel om sijn pretensie te ver-  
volgen, reservatis expensis. Actum in judicio  
ord[inar[io den 16 meert 1734  
Gepronuntieert den 23 meert 1734 partibus  
citatis per Pieter Rutten  
 
 Genachtinge gehouden den 
 16 meert 1734 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 Van Leeuwe, Philippens, Finniger et Croon  
 
 Genachtinge gehouden den 
 30 meert 1734 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 Van Leeuwe et Philippens  
D‟ erfg[enaemen] Matthijs Pijronghs aenl[egge]ren, tegens 
Maria Crousen ged[aegd]e exhibeeren salvatien en motijf; 
doende en con-  
cludeerende als daer bij, mits welck in saecke  
slietende, versoeckt rechtsdispositie en visi- 
tatie der acten,met last op wedersijts par-  
thijen den inventaris te teeckenen, en dat inte-  
[311] rim aen de ged[aegd]e mach worden gelast tusschen  
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dit en den naesten te dienen van salvatien of mo-  
tijf si velit, op poene dat dien onaengesien in saec-  
ke mach worden recht gedaen secundum allegata  
et probata protesteerende van costen  
 Satisfaciant de aenl[egge]ren volgens adstrictie,  
 en wordt aen de ged[aegd]e insgelijcks gelast te 
die-  

nen van salvatien en motijf ad 1
am

 peremptorie  
 et inth

r   
 

 
Den Heer Grein, beijder rechten licentiaet suppliant, 
tegens  
S[ieu]r  Matthijs Habets geins[inueer]de,  mits den tijdt van  
voldoeninge vruchteloos is geexpireert, leght   
neder de requeste met obligatie berustende  
in handen van DHeer secretaris, versoeckende  
daer op pandtbetreedinge geaccordeert te worden  
met deputatie ut moris, en ordonnantie op den  
boode parthijen tijdigh te citeeren, en mits  
men ter rolle casueelijck bevint dat op het  
versoeck van Berlo aen S[ieu]r Habets is gelast  
de voors[eyde]e penningen over te brengen in handen  
van den Heer L[ieutenan]t Vooght, soo ist dat den 
voors[eyd]e  
Heer suppliant onvermindert en ongeprejudi-  
cieert de voors[eyd]e pandtbetreedinge versoeckt  
in cas de voors[eyd]e Berlo sal worden gelast sijn 
pertinenten  
eijsch dien aengaende, met behoorlijcke stucken  
verificatoir alhier in loco ter rolle te exhi-  
beeren, om den selven gesien, en daer af copije  
becoomen hebbende, verders te doen of seggen  
als naer raeden, protesteerende van costen  
 Wordt den H[ee]r suppl[ian]t in desen gerenvoijeert  
 naer onse gegeve interlocutie van den 16 meert  
 1734 et inth

r    

 
[312]  Ord[inair]e genachtinge gehouden  
 den 13 april 1734 coram d[omi]nis scb[ini]s  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
D‟ erfg[enaemen] van wijlen Matthijs Pijronghs 
aenleggeren tegens  
Maria Crousen ged[aegd]e exhibeeren salvatien en  
motijf beslooten, versoeckende alsnu visitatie  
der acten en recht conform de selve, en dat de  
selve magh worden gestelt en afgedaen met  
assumptie van twee onpartijdige rechtsge-  
leerde, versoeckende met eenen dagh tot het  
fourneeren der stucken, en teeckenen van den  
inventaris en mits de gedaeghde voor alsnogh  
niet en heeft gedient van motijf, dat de saecke  
magh worden gehouden voor geslooten cum ex-  
pensis 
 Wordt dagh gestelt infra quindenam tot het  
 teeckenen van den inventaris, quo facto videantur  

acta, met last aen de ged[aeghd]e om insgelijcx 
alsdan ge-  
 dient te hebben van salvatien en motijf als 
andersints  

alias afdoeninge, et inth
r    

 

DHeer licentiaet Grein suppl[ian]t tegens S[ieu]r Matthijs 
Habets cum  
suis geins[inueer]dens, repeteert sijn ter laetster rolle  
geproponeerde, daer bij alsnogh persisteerende,  
versoeckt alsoo men verstaet dat de penningen  
unde quaestio door den geins[inueer]de reelijck in  
handen van den Heere L[ieutenan]t Vooght ad opus jus  
habentium sijn geconsigneert, dat aen den  
meergemelten Berlo voor soo verre den selven  
daer op pretensie formeert alhier ter rolle  
schriftelijck sijnen eijsch over te geven, con-  
form deser landts reglement, om den selven  
bij den Heer suppliant gesien, daer tegens als  
dan te doen prout consilij, op poene etc. sus-  
[313] tineerende sulcx naer rechten alsoo te behooren,  
protesteerende van costen  
 Wordt aen Martinus Berlo gelast desselfs eijsch  
 ofte pretentie op de geconsigneerde penningen  
 over te geven ad primam op poene etc. et inth

r   
 

 
 Genachtinge gehouden den 18 meij  
 1734 coram DHeeren L[ieutenan]t Vooght en  
 schepenen van Leeuwe en Philippens  
Den Heer licentiaet ende gerechsschrijver Grein suppliant 
tegens S[ieu]r  
Matthijs Habets cum suis, repeteerende sijn ter laetster  
rolle geproponeerde met U Ed[el]e daer op gevolghde de-  
creet van den 13 april lestleeden, waerbij aen Mart-  
nus Berlo is gelast sijnen eijsch op de geconsigneerde  
penningen van voors[eyd]e Habets, berustende in handen  
van den Heer L[ieutenan]t Vooght Heldevier, behoorlijck 
alhier  
ter rolle over te geeven op poene etc.; versoeckt dat  
den selven sigh daer toe behoorlijck sal hebben te  
acquitteeren tusschen dit en den den naesten, op poene  
dat hij van sijne pretensen eijsch sal sijn en blijven  
versteecken, en daer van verclaert te sijn vervallen  
met condemnatie in de kosten hucusque gereesen  
et sic ordine dat de geconsigneerde penningen cum  
interesse ingevolge des Heeren suppliants obligatie  
alhier ter griffie berustende, als behoorlijck daer toe  
gerechtight, aen den selven sullen worden geadjudi-  
ceert, protestando ubique de expensis, en in cas van  
exhibitie versoeckt copije om etc. en dat de rolle  
alhier ter plaets magh worden gedecreteert, ten  
eijnde om van U Ed[el]e decreeten den Heer suppliant  
datelijcke naerrichte te connen geven soo als sulcx  
naer rechten behoort  
Martinus Berlo cum suis, bij U Ed[el]e decreet van den 13 
april  
1734 bevindende geordonneert ende gelast om te  
[314] dienen van behoorlijcken eijsch op ende jegens 
seeckere  
capitaele somme van vijf hondert guldens, geconsigneert  
door Matt[hijs] Habets cum suis, exhibeert eijsch en 
conclusie  
doende en concludeerende als daer bij, met versoeck dat  
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soo gem[elt]e Matt[hijs] Habets of jemandt anders 
vermeende  
daer op eenige pretensie te kunnen formeeren, dat aen  
de selve gelast sal worden daer tegens ad primam te  
contradiceeren idque peremptorie, cum expensis, die-  
nende dese ex insinuatione facta  
Ex adverso ongeprejudicieert het versoeck van copije,  
soo versoeckt den suppliant, dat de consoorten van  
Martinus Berlo sigh sullen hebben naem condigh  
te maecken, en procuratorem behoorlijck in desen  
lande geadmitteert ad litem te constitueeren, alias etc.  
 Habeat copiam et contradicat ad primam  
 met last aen Martinus Berlo om sijne con-  
 soorten naemcondigh te maecken en pro-  
 curatorem ad litem te stellen et inth

r   
 

 
Den Heer Advocaet Essers, in die qualiteijt bedient 
hebbende  
wijlen Hendrick Cleuter, tegens Cornelis Sleijpen,  
ende dat den selven Cleuter aen hem Heer Advocaet  
nogh schuldigh is gebleeven bij eijgenhandige afreec-  
keninge en conventie, de dato den 16 octob[er] 1728  
de somme van tweehondert ende vijftigh guldens  
Maestrichter cours, wegens gepromeriteerden hono-  
raris, waer op hij ter reeckeninge ontfangen heeft den  
14 julij 1732 twintigh pattacons, dus rest hondert  
en seventigh guldens, ende mits de kinderen van  
wijlen Jan Cleuter voor eene helfte sijn erfgenaem  
 van den geseijden Hendrick Cleuter, dus uijt de 
voors[eyd]e  
F 170 -: -  oock de helffte moeten betaelen, waer  
toe sij soo dickwils in der minnen sijn aengemaent  
[315] dogh te vergeefs, soo versoeckt gem[elt]e Heer 
Advocaet Essers  
voor soo veel aengaet de helfte der kinderen van Jan  
Cleuter ad fundendam jurisdictionem arrest op der  
selver goederen onder dese Bancke gelegen, voor soo  
verre de selve bujten dese jurisdictie op vremde  
territoiren woonen, om alsoo te consequeeren sijne 
voors[eyd]e  
pretensie voor de helfte, blijvende hij Heer Advocaet  
wegens de anderhelft in sijn geheel, met last op den  
gerechtsboode om ‟t selve arrest te exploicteeren, als  
mede de voors[eijd]e kinderen van Jan Cleuter te 
bedaegen  
alles  prout moris, om ad primam tot hunne laste te  
coomen sien overgeeven reedenen van arrest, ende 
alsdan  
voorts te procedeeren volgens reglemente ende stijl,  
reserveerende noghtans den meern

e
 Heer Advocaet  

sijnen verdere honoraris gepromeriteert naer de 
voors[eijd]e  
afreeckeninge naerders te libelleren cum expensis  
 Wordt het versoghte arrest op de goederen en 
vruch-  
 ten onder des Bancke gelegen van de kinderen 
van  
 wijlen Jan Cleuters geaccordeert, met last op den 
boo-  

de om hetselve te exploicteeren, mede om deselve  
 eens voor al, bij besloote missive te bedaegen, om  
 ad primam te coomen sien overgeeven reedenen 
van  
 arrest, en soo voorts te procedeeren etc. et inth

r   
 

Den gerechtsboode relateert dit arrest geimponeert  
te hebben in handen van Gerard Odekercken, en Nijst  
Speesen als halfwinnen der voors[eijd]e goederen, en de  
insinuatie hier van gedaen bij besloote missive aen  
Jan Cleuters tot Elckenraede op den 25 meij 1734 
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden den  
 1 junij 1734 coram DHeeren Lieutenan]t Vooght 
en  
 schepenen van Leeuwe, Philippens et Finniger  
Den Heer Licentiaet en gerichtsschrijver Grein aenlegger 
en suppliant  
tegens Martinus Berlo gedaegde, repeteerende sijn  
ter laetster rolle geproponeerde met U Ed[ele] daer op 
gevolgt  
[316] decreet, waer bij den ged[aeghd]e gelast is sijne 
consoorten  
naemkundigh te maecken, mits accordeerende copije  
aen den Heer aenl[egge]re der adverse eijsch, met last 
aen  
den selven om ad primam daer tegens te antwoorden  
ende want men bevindt dat den ged[aeghd]e ter rolle quasi  
compt exhibeeren, sonder wettelijcke en reële exhi-  
bitien te doen, strijdigh aen den landts reglement,  
soo ist dat den Heer aenl[egge]re daer tegens protesteert,  
met versoeck dat den ged[aeghd]e van sijnen eijsch alsnu  
sal sijn, en blijven versteecken, met impositie van  
een eeuwigh geswijgh, en dat de geconsigneerde pen-  
ningen cum interesse alsnu aen den Heer aenlegger  
en suppliant ingevolge sijne obligatie moogen worden  
geadjudiceert cum expensis  
Martinus Berlo, soo voor hem, als de naegelaetene kinde-  
ren van Johannes en Maria Elisabeth Berlo suppl[ian]ten  
tegens de geconsigneerde penningen van Matthijs Habets  
cum suis, ende voor soo veel daer op pretentie gefor-  
meert wordt, tegens DHeer licentiaet God[efroid] Grein, 
den  
suppliant in fronte deses voldaen hebbende aen UW 
Ed[ele]e  
decreet van den 18 meij in het naemkundigh maecken  
sijner consoorten, verclaert verders ad hanc litem  
tanquam procuratorem te constitueeren den not[ari]s  
en procureur D‟Hupkens, om dese saecke volgens  
stijl en reglementen contra quoscumque te pour-  
suiveeren cum ratificatione actorum et agendo-  
rum ende onder belofte van indemnisatie versoec-  
kende dat aen DHeer Grein sal worden gelast te  
contradiceeren ad primam peremptorie cum exp[en]sis  
 Sij het geproponeerde van Martinus Berlo cum suis  
 gecommuniceert aen den Heer licentiaet Grein om  
 etc. en vermits men verstaet dat gemelte Berlo  
 desselfs geexhibeerde eijsch en conclusie ter voor-  
 gaende rolle alsnu nogh niet heeft overgegeven,  
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 wordt den selven gecondemneert in de costen van 
dese  
 genachtinge en gelast de selve reëlijck in handen 
van  
 den secretaris over te brengen infra triduum op 
poene etc.  
 quo facto habeat copiam en word noghmaels 
gelast te contradi-  
[317]  ceeren ad primam et inth

r   
 

 
   Vonnisse in saecke  
   D‟Erfgenaemen van wijlen Matthijs  
   Pironghs aenleggeren  
   tegens  
   Maria Crousen Wed[uw]e Nelis  
   Pironghs gedaeghde  
   [in marge: q 24/24 q] 
Gesien, geleesen en geexamineert alle de verbalen  
en processaele stucken door parthijen hinc inde  
ingedient, ende onder behoorlijcke inventarissen,  
van Littera A tot Littera Q gefourneert, ende  
geleth waer op eenighsints te letten stonde, of  
conde moveeren, schepenen der Bancke Houtem,  
ter manisse van den Heer L[ieutenan]t Vooght, in saacke  
rechtdoende, verclaeren de aenleggeren in  
haeren eijsch en conclusie bij aenspraecke ge-  
noomen, te wesen ongefondeert, en niet ont-  
fanghbaer, dienvolgens adjudiceeren het Huijs  
en erve, unde questio, aen de gedaeghde, en der  
selver erfgenaemen, met condemnatie der  
aenleggeren in  de costen ter onser taxatie  
en moderatie om reedenen compenseerende  
Actum in judicio extraord[inari]o desen 5 junij 1734  
coram omnibus dempto Busolt  
Gepronuntieert den 29 junij 1734 partibus  
citatis per Pieter Rutten  
De aenleggeren verclaeren van dit bovenstaende  
vonnisse te appelleeren viva voce ad judicem  
superiorem met gedencken etc. hier af acte versoeckende 
 
Den gerichtsboode Peter Rutten relateert op den  
10 junij 1734 gearresteert te hebben den persoon  
van Willem Nelissen, sulcks ter instantie van  
Jen Roebroeck wed[uw]e Matthijs Aerts met interdictie  
ut moris 
Eodem die heeft Willem Nelissen stipulatie gedaen in 
handen  
van DH[ee]r schepen Croon de sistendo toties quoties  
solvit 15 stuijvers  
[318] Den gerichtsboode P. Rutten relateert op den 15

e
  

junij 1734 gearresteert te hebben den persoon van  
Peeter Christiaen Pinckars, ter instantie van Jen  
Roebroeck wed[uw]e Matt[ijs] Aerts met interdictie ut  
moris  
Eodem die heeft den selven stipulatie gedaen in han-  
den van D‟Heer schepen Croon de sesistendo toties 
quoties 
[in marge: solvit 15 stuijv[ers]]  
 

 Genachtinge gehouden den 15
e
 junij 1734 coram 

D‟H[ee]ren  
 L[ieutenan]t Vooght en schepenen van Leeuwe, 
 Philippens et Croon  
Martinus Berlo cum suis supplianten tegens de 
geconsigneerde pennin-  
gen door Matthijs Habets cum suis, en voor soo veel daer  
op pretenselijck reclaem geformeert wordt, tegens den  
Heer Godefroid Greijn der rechten licentiaet en gerichts-  
schrijver tot Sitterd pretensen reclamant, versoeckt  
dat aen gem[elte] reclamant gelast sal worden tegens 
deser-  
sijts overgegevene verificatoiren eijsch te contradicee-  
ren ad primam idque peremptorie cum expensis bed[aegh]t  
per Piter Rutten  
 Wordt aen den Heer reclamant gelast te contradi-  
 ceeren ad primam peremptorie et inth

r  
 

 
 Genachtinge gehouden den 29

 
junij 1734 coram 

D‟H[ee]ren  
 L[ieutenan]t Vooght en schepenen van Leeuwe, 
Philippens,  
 Ingenhoven, Finniger et Croon  
Martinus Berlo cum suis suppl[ian]ten tegens de 
geconsigneerde penningen  
door Matthijs Habets cum suis, en voor soo veel daer op  
pretenselijck reclaem gefonneert wordt, tegens den Heer  
Godefroid Grein der rechten licentiaet, en gerichtsschrij-  
ver tot Sittard pretensen reclamant, versoeckt aen  
gemelte reclamant gelast sal worden tegens desersijts  
overgegevene verificatoiren eijsch te contradiceeren ad  
primam, op poene van versteck cum expensis bedaeght  
per Pieter Rutten  
Den Heer licentiaet Grein te vooren suppl[ian]t nu 
verweerder  
tegens Martinus Berlo cum suis eijsschers, exhibeert ant-  
woort cum annexo, welck geoffereert wordt ten allen  
[319] tijde in forma authentica over te geven, doende en 
con-  
cludeerende als daer bij, daer tegens replijcq ad primam  
versoeckende, en mits de eijschers sijn afforain aen de  
welcke in cas van succumbeeringe alhier ter plaets geen  
erhael te becoomen en is, versoeckt dat de selve voor alle  
verdere proceduere sullen hebben te stellen goede en 
suffi-  
sante cautie pro expensis litis voor desen Hove dwangh-  
baer idque ad primam, alias a limine litis gerejecteert  
te worden tanquam inhabiles ad actionem protestando  
ubique de expensis  
 Replicent de supplianten ad primam perempto-  
 rie et inth

r  
 

 
G. Philippens voor Johanna Roebroeckx wed[uw]e wijlen  
Matthijs Aerts sal[ige]r arrestante, te-  
gens Willem Elissen en Christiaen Pinckaerts gear-  
resteerdens in persoon, versoeckt daegement bij besloo-  
te missive eens voor al, om ad primam tegens hun  
te coomen sien overgeven reedenen van arrest, met  
ordonnantie op den boode ‟t selve te exploicteeren,  
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protesteerende van costen, en tot poursuit van saeck  
compareert in instanti de voors[eijd]e weduwe Aerts en  
verclaert voor procureur ad litem te constitueeren  
G. Philippens ten eijnde om de saeck ten eijnde toe  
te vervolgen cum ratificatione actorum et agendo-  
rum cum indemnisatione prout de jure  
 Fiat daegement bij besloote brieven eens voor al  
 
Den Heere advocaet Essers arrestant, tegens de kinderen 
van Jan Cleu-  
ters als erfgenaemen voor een helfte van wijlen hun-  
nen oom Hendrick Cleuter in bonis gearre[steer]de, hou-  
dende alhier voor gerepeteert ende geinsereert sijne  
propositie van de naestlaetste rolle, oversulcx edee-  
rende sijne reedenen van arrest, eijscht van de in bonis  
gearre[steer]dens de helfte van f 170 -: maeckende vijf en  
taghentigh guldens, wegens gepromenteerde honora- 
ris, volgens des voors[eijd]e Hendrick Cleuters eijgen 
handt  
[320] ende signatuere restant van eene meerdere somme 
van  
f 250 -: waer af copije authentijcq wordt geexhibeert,  
doende visie van het originael, ten daege van compa- 
ritie, die mits desen versoght wordt te produceeren,  
ten fine de in bonis gearre[steer]dens hun ooms handt sul-  
len hebben te kennen of ontkennen alias gehouden  
te werden voor bekent ende geweesen provisioneele  
handtvullinge, ende vervolgens dat de selve sullen  
worden gecondemneert in dese sijts eijsch ad f 85 –  
sijnde voor haer helfte alles cum expensis, en dat de  
gearresteerdens goederen daer voor sullen werden ver-  
claert executabel alles onder reserve als bij de voors[eijd]e  
voorgaende propositie et salvo regressu in cas met de  
gearresteerde goederen niet mogh toecoomen daer en  
alsoo bedaeght per Peter Rutten uti retulit  
 Compareant partes ad primam et inth

r  
hinc  

 inde bij besloote missive  
 
Den Heere advocaet Essers versoeckt dagement tot laste 
van Jan  
Ruijters als in houwelijck met Cornelia Cleuters  
als voor eene helfte erfgen[aeme] van wijlen Jan Cleuter,  
om ad primam alhier te coomen sien overgeeven eijsch  
ende conclusie, ende alsdan voorts te procedeeren  
volgens stijll ende reglementen, ende soo als in  
materie van handtschrift gebruijckelijck is, cum  
expensis 
 Fiat daegement  
 
 Genachtinge gehouden den 13 julij 1734 coram 
D‟H[ee]ren  
 L[ieutenan]t Vooght en schepenen van Leeuwe, 
Frens,  
 Finniger et Croon  
D‟Heer advocaet Essers aenl[egge]re tegens Jan Ruijters, 
als in houwelijck  
met Cornelia Cleuter, als erfgenaem voor eene helfte  
van wijlen der selver swaeger en broeder respective  
Hendrick Cleuter gedaegde, eijscht van den gedaegde  

de hellifte van hondert seventigh gudens maeckende  
vijf en tachentigh guldens wegens gepromeriteerden  
[321] honoraris, volgens des voors[eijde]e Hendrick 
Cleuter eijgen-  
handt ende signatuere, restant uijt eene meerdere somme  
van twee hondert vijftigh guldens, waer af copije authen-  
tijcque wordt geexhibeert, doende visie van het origineel  
ten daege van comparitie, die mits desen versoght wordt  
te produceeren, ten fine den ged[aeghd]e sijns swaegers 
handt  
sal hebben te kennen of ontkennen, alias gehouden  
te worden voor bekent, ende geweesen provisioneele 
handt-  
vullinge, ende vervolgens dat den selven sal worden 
gecon-  
demneert in desersijts eijsch ad vijf en tachentigh guldens,  
sijnde voor sijne helfte, alles cum expensis bedaeght per  
P.Rutten uti retulit, reserveerende den Heer advocaet  
sijnen verderen gepromenteerden honoraris naerders   
te libelleeren  
 Compareant partes ad primam ten eijnde in desen  
 versoght et inth

r  
 

 
Den Heer adv[ocae]t Grein te vooren suppliant, nu 
verweerder, tegens Marti-  
nus Berlo cum suis eijschers, versoeckt replijcq ad  
1

am
 op poene van versteck, en mits UW Ed[el]e ter laetster  

rolle hebben gelieven overt hooft te sien de versochde  
cautie, de welcke nochtans tot erhael van kosten noot-  
saeckelijck is, versoeckt nochmaels cautie pro expensis  
litis voor desen Hove dwanghbaer, mitsgaeders versoeckt  
domicilie, alwaer de decreeten desersijdts als ordinair  
moogen geinsinueert worden, alias a limine litis te wor-  
den gerejecteert, protesteerende in toecoomende andere  
rechten van insinuatie te betaelen als ordinair  
 Wordt aen Martinus Berlo cum suis gelast te  
 stellen suffisante cautie pro expensis litis, mits-  
 gaeders te kiesen domicili, et replicent ad primam  
 op poene van versteck et inth

r  
 

 
G. Philippens voor Jenne Roebroeck nu de relicta Aerts 
tegens  
Willem Elissen en Christiaen Pinckaerts in personis 
gearresteerdens  
[322] hebbende de voors[eijd]e gear[resteer]sdens bij 
besloote missive voor  
op heden laeten bedaegen eens voor al, ten eijnde om op  
heden te coomen sien overgeeven reedenen van arrest  
exhibeert de selve cum annexo, doende als daer bij  
versoeckende daer tegens antwoort ad primam, en  
in cas van oppositie cautie voor desen Hove dwanghbaer  
 Respondeant ad primam  
 
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
claeger  
tegens Gerard Somers en sijne huijsvrouwe beclaeghdens, 
versoeckt  
daghvaerdingh in persoon, ten eijnde om ad primam te  
coomen sien overgeeven claght en conclusie met  
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ordonnantie om ‟t selve te exploicteeren  
 Fiat dagement  
 
 Genachtinge gehouden den 27 julij 1734 coram 
D‟Heeren  
 L[ieutenan]t Vooght en schepenen van Leeuwe et 
Frens  
Den gerichtsboode Pieter Rutten relateert ter  
instantie van den Heere Hoogh Drossard gearres-  
teert  te hebben de personen van Anthoin Colleij  
van Bergh en Pieter Curvers van Nuth op den  
27 julij 1734 met interdictie ut moris  
 
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
informant  
hebbende op heden doen arresteeren en bedaegen  
Pieter Curvers van Nuth en Anthoin Colleij van  
Bergh, mitsgaeders Nelis Pirongh en Anneken  
Janssen, om op heden te worden verhoort onder  
eede, op alsoodaenige interrogatorien die mits  
desen worden geexhibeert, versoeckende dat de  
voorn[oemd]e persoonen in instanti te moogen worden  
verhoort, en van de selve eventueele depositien  
copije te moogen worden geaccordeert  
 Fiat auditio ad statim  
 
[323] Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e 
officij claeger,  
hebbende voor op heden laeten bedaegen Gerrit Soomers. 
en  
Anna Maria Mans sijne huijsvrouwe om te coomen  
sien overgeeven claght en conclusie, exhibeert de  
selve, doende als daer bij, sullende de selve int net  
gestelt sijnde, infra octo ad manus d[omi]ni graphiarij  
reelijck overgeeven, daer tegens antwoort ad primam  
versoeckende, met herdaeghsel ut moris, cum exp[en]sis  
bedaeght per nuntium uti referet  
 Satisfaciat volgens adstrictie, quo facto res-  
 pondeat ad primam et inth

r 
 

 
D‟Heer advocaet Essers aenlegger tegens Jan Ruijters 
gedaeghde,  
hebbende op heden geaccuseert de non comparitie  
en contumacie des gedaeghde, soo versoeckt denuo  
comparitie, ten fine van condemnatie, cum exp[en]sis  
bedaeght per Pieter Rutten  
 Mits de non comparitie van den gedaeghde,  
 fiat denuo comparitie ad primam  et inth

r   

 

Jenne Roebroeck arrestante, tegens Willem Elissen en 
Christiaen  
Pinckaerts gearre[steer]dens in persoon, versoeckt ant-  
woort ad primam peremptorie bedaeght per nuntium  
eens voor al protesteerende van costen  
 Respondeant ad primam peremptorie  
Christiaen Pinckaarts alhier in persoon onder solemneele 
protestatie  
van costen, mits hij heeft meenighmael versoght staet  
van costen aen den procureur Philippens, den welcke  

hem tot dato deses geweijgert, en nogh niet ter hant  
gecoomen is, weshalven dat den adversen procureur  
en handel in desen verkeerdelijck is en om d‟Arme  
Luijden in desen op een hoope onnutte costen te jaegen,  
derhalven soo versoeckt den selven Christiaen  
Pinckaerts dat de arrestante of der selver verkeer-  
den Raadt in dese en voorgaende onnutte kosten  
[324] sullen worden gecondemneert, en vervolgens 
overgee-  
ven staat van costen, om soo mogelijck in der minnen  
te reguleeren of den selven soo noodigh te laeten  
taxeeren op costen van parthije advers, mits tot  
nogh toe geene overleeveringe van staat van costen  
 Alsoo den procureur Philippens sijnen staet  
 heeft overgegeven, soo wordt den gearre[steer]de 
ge-  
 last om in der minnen den selven staet te  
 voldoen of te laeten taxeeren  
 
Willem Elissen onder protestatie van costen, laetende 
sijnen  
voors[eijd]e swaeger Pinckaerts in sijn geheel, offeree-  
rende sijn aenpaert in de gereesene costen te vol-  
doen, soo verre de selve sullen liquijt bevonden  
worden, ende mits hij op gisteren aen den procu-  
reur Philippens het geene hij mocht verschult  
sijn heeft gepresenteert het welck aen hem gere-  
fuseert is, weshalven protesteert van costen, en  
verders te lijden  
 Wordt dit voor annotitie aengenoomen  
 
D‟Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
informant,  
alsoo Nelis Pironghs en Anna Janssen in faute  
sijn gebleeven om te compareeren ten fine om te  
worden verhoort over de interrogatorien op he-  
den overgegeven, versoeckt dat de selve moogen  
worden andermael poenaliter geciteert, protes-  
teerende van costen  
 Wordt noghmaels gelast aen Nelis Pironghs  
 en Anna Janssen te compareeren ad primam  
 op poene van ongehoorsaemheijt et inth

r  
 

 
Martinus Berlo cum suis supplianten op ende jegens de 
geconsig-  
neerde penningen van D‟Erfgen[aemen] wijlen Wijnandt 
Ha-  
bets, tegens de Heer Coenrard Grein der rechten  
licentiaet, sigh noemende eerst sommant en suppl[ian]t  
nu verweerder, den suppliant cum suis communicatie  
[325] en insinuatie bekoomen hebbende van U Ed[el]e 
decreet  
waer bij aen den selven gelast is te stellen suffisante  
cautie pro expensis litis, mitsgaeders te kiesen domici-  
li, sal ter afsnijdinge van alle chicaanen en ongehouden  
ad primam post faerias in puncto cautionis voldoen,  
met versoeck dat aen den pretensen Heer verweerder,  
den welcke op een vreemt territoir buijten de juris-  
dictie van haer Hoo: Moo: insgelijcks magh worden  
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gelast te stellen goede en reseante cautie tam pro  
expensis litis quam judicando, op dat daer nae niet  
geweesen worden op een dorp daer geen huijsen staen,  
kiesende verders domicilium ten huijse van sijnen  
procureur D‟Hupkens, ende sal den suppliant cum  
suis voldoen van replijcq ad primam daer toe ter-  
mijn versoeckende cum expensis, en in cas van de-  
bath soo verclaert te persisteeren bij dit sijn wel  
geproponeerde  
Ex adv[er]so versoeckt mits allen den adversen opheff  
niet en contineert als bloote dicentes als nu faute  
van replijcq, versteck van dien met permissie  
om etc., en wat aengaet het onnoosel voorwentsel  
van het kiesen van domicilie ten huijse van den  
procureur Hupkens een persoon egael borger en por-  
ter der stadt Maestright als den eijscher, seght daer  
tegens te protesteeren als kunnende sulcke domicilie  
in geenerleijwijse aengenoomen worden, ter oorsaeck  
het selve moet geschieden ter plaetse der Justitie  
van Houtem, soo als sulcx naer rechten behoort,  
protesteerende andermael van aen den boode geene  
rechten te sullen betaelen als die hem als ordinair  
ter plaetse competeeren ubique cum exp[en]sis  
 Satisfaciant de supplianten volgens belofte ontrent 
het poinct  
 van cautie, quo facto wordt gelast aen den 
verweerder om ins-  
 gelijcks te stellen suffisante en reseante cautie, 
onder dese  
 Bancke dwanghbaer pro expensis litis et 
judicando, en wordt het  
 domicilie van den proc[ureu]r Hupkens 
aengenoomen, en lasten verder aen  
 de suppl[ian]ten te repliceeren ad 1

am
 op poene 

van absoluijt versteck et inth
r 
 

 
[326] Ord[inair]e genachtinge gehouden den 21 
september 1734 coram D‟Heeren  
 L[ieutenan]t Vooght en schepenen van Leeuwe, 
Philippens,  
 Ingenhoven et Croon  
Martinus Berlo cum suis supplianten tegens DHeer 
Coenrard Grein  
sigh noemende eerst sommant en suppliant nu ver-  
weerder, de suppl[ian]ten mits de onpasselijckheijt van  
DHeer Poppelman als niet in staet sijnde, omme de  
geoffereerde cautie hier voor Uwel Eed[el]e te presteren,  
versoecken termijn ad primam of wel dat den selven  
magh gepermitteert worden de geseijde cautie in een  
van U Ed[el]e Heeren handen te presteeren binnen de  
Stadt Maestright, ende dat inmiddels aen den ver-  
weerder noghmaels serieuselijck magh worden gelast  
mits oock afforain sijnde van insgelijcjs te stellen  
suffisante ende reseante cautie pro expensis litis  
et judicando, onder dese Bancke dwanckbaer, op poene  
etc. eo facto sullen alsdan voldoen van replijcq  
sustineerende sulcx vooraf alsoo te behooren cum  
expensis  
Ex adverso verclaert de geoffereerde cautie van den Heer  

Poppelman te accepteeren, bij soo verre de selve achter-  
volgens belofte ad primam, present den Heer verweer-  
der of sijnen gemachtighden behoorlijck geschiede,  
en mits geene voldoeninge van replijck volgens belofte  
versoeckt daer af alsnu absoluijt versteck met permis-  
sie om etc. protesteerende van costen en dilaij, en in  
cas van exhibitie copije  
 Wordt aen Martinus Berlo cum suis gelast  
 ontrent het poinct van cautie volgens belofte  
 ad primam te voldoen, en wordt aen DHeer  
 Grein insgelijcx gelast te stellen suffisante  
 cautie, onder dese Bancke dwanghbaer, pro  
 expensis litis et judicando, quo facto etc.  
 et inth

r  

 

[327] Jenne Roebroecks arrestante tegens Willem Elissen 
en Chris-  
tiaen Pinckaerts in personis gearre[steer]dens, versoeckt  
antwoort ad primam op poene van versteck, bed[aegh]t  
eens voor al, protesteerende van costen en dilaij  
 Respondeant ad 1

am
 op poene van versteck et inth

r   
 

 
Den Heer advocaet Essers aenl[egge]re tegens Jan 
Ruijters ged[aeghd]e hebbende  
op heden geaccuseert de denuo non comparitie des  
ged[aeghd]e, versoeckt alsnu dat den selven sal werden 
ge-  
condemneert in desersijts eijsch bij venu en court  
ende conclusie genoomen cum expensis bedaeght per  
P. Rutten  
 Wordt noghmaels voor de derde reijse gelast te 
com-  
 pareeren ad primam op poene van dispositie et 
inth

r   
 

Vermits den boode den H[ee]r aenl[egge]re tot dese 
comparitie niet  
heeft bedaegt gehadt, soo word noghmaels gelast 
parthijen ad 1

am
  

te bedaegen; Actum den 19. 8b[ris] 1734 
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden den 5 octob[er] 
1734 coram 
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Philippens et 
Ingenhoven 
Martinus Berlo cum suis suppl[ian]ten tegens DHeer 
licentiaet en ge-  
richtsschrijver Grein pretensen verweerder, den suppl[ian]t  
cum suis ingevolge UW Ed[el]e laatstgegeve decreet sigh 
ac-  
quitteerende, leght neder acte van cautie waerbij blijckt,  
dat den Heer ontvanger en secretaris Poppelman, pro  
expensis litis et judicando sigh stelt als borge en  
principael, met obligatie en onder verbant etc. mits  
welcke den suppliant cum suis sijn devoir hebbende  
gedaen, soo versoeckt den selve dat aen den pretensen  
Heer verweerder, ingevolge U Ed[el]e ordonnantie 
insgelijcks  
gelast sal worden te stellen suffisante en reseante  
cautie, op poene dat den selve a limine judicij sal  
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worden gerepelleert, en den suppliant cum suis van  
desselfs vexatoir impetitie geabsolveert cum exp[en]sis  
bedaegt per P. Rutten  
Ex adv[er]so, mits den aenl[egge]re hem sterck heeft 
gemaeckt al  
voor de vacantie te voldoen van replijcq ‟t geene  
echter vruchteloos tot hier toe is gepasseert, in soo  
[328] verre dat den verweerder ter laetster rolle heeft ver-  
soght absoluijt versteck van replijcq, dat U Ed[el]e op dit  
versoeck geene reguard neemende, alleen hebben 
geordon-  
neert te stellen cautie, sonder van het versocht versteck  
van replijcq te spreecken, ende want naer rechten con-  
stant is, dat eenen aenl[egge]re in alles eerst moet 
voorgaen,  
alvoorens eenen verweerder ijverans toe te connen  
obligeeren, en mits den aenl[egge]re alleen heeft voldaen  
van cautie de welcke mits desen geaccepteert wordt,  
soo offereert den verweerder tusschen dit en naesten  
oock daer inne te sullen voldoen, overmits den 
aenl[egge]re  
alvoorens sal hebben voldaen van replijcq waer toe mits  
desen praevie geinsisteert wordt, op poene van daer van  
te sijn en blijven versteecken met permissie om etc.  
alles ingevolge U Ed[el]e successive decreeten daer 
ontrent  
gegeven, protesteerende in cas van contrarie decreet  
de protracta justitia  
 Wordt aen den Heer verweerder gelast insge-  
 lijcx te voldoen van cautie volgens sijne adstric-  
 tie ad primam op poene etc. quo facto etc. et inth

r   
 

 
Den wel Eed[el]e Heer Lieut[enant] Vooght no[min]e officij 
claeger tegens  
Cornelis Sleijpen beclaeghde en ged[aeghd]e, hebbende 
den selven voor  
op heden te laeten citeeren en daghvaerden om tegens  
hem op heden te coomen sien overgeeven claght, eijsch 
en  
conclusie exhibeert de selve doende als daer bij, daer  
tegens antwoort ad 1

am
 versoeckende cum expensis be-  

daeght per P. Rutten uti referet 
 Satisfaciat pro facto Respondeat ad 1

am
 et inth

r   
 

Den 13. 9b[ris] 1735 heeft DH[eer]e L[ieutenan]t Vooght 
dese  
claght werderom ingetrocken 
 
Den Heer advocaet Essers arr[esta]nt tegens de kinderen 
van wijlen  
Jan Cleuter, als voor eene helft erfgen[aemen] van wijlen  
Hendrick Cleuters, in bonis gearre[steer]dens ten laetsten  
daege van comparitie desersijdts eijsch niet hebben  
kunnen ontkennen, maer wel bekent, dan alleenlijck  
versoeckende eenen termijn ten fine van betaelinge  
tot oogst, alwelcken termijn hun door den Heer arr[esta]nt  
[329] gratieuselijck is worden verleent en 26 julij lestlee-  
den volgens neffensgaende brieffie, mits dat sij promp-  
telijck soude hebben te voldoen, tegens de eerste 
genachte  

naer de groote vacantie, ende de gereesene costen  
aenstonts te betaelen, ende alsoo de voors[eijd]e 
erfgen[aemen]  
aent een ende ander gebleeven sijn in gebreecke, soo  
versoeckt den Heer arr[esta]nt alsnu dat de in bonis  
gearre[steer]dens sullen worden gecondemneert in deser-  
sijts eijsch bij venu en court genoomen, cum exp[en]sis,  
ende dat de gearresteerdens goedere daer voor  
sullen werden verclaert executabel  
 Videantur acta 
 [in marge: solvit F 6 --] 
Visis actis schepenen der Bancke Houtem ter manisse van 
den H[eer]e  
L[ieutenan]t Vooght, voor en al eer verders in saacke te 
disponeeren,  
lasten aen parthijen in persoon voor ons te compareeren 
tegens  
aenstaende saterdagh smorgens ten thien uuren, sijnde 
den 19 deses  
ten huijse van DH[ee]r secr[etar]is tot Maest[richt] : Actum 
in judicio extraord[inaire] den 12 meert 1735 coram 
omnibus dempto Busolt  
et Finneger; pronuntiatum 14 meij  
 
 Genachtige gehouden den 19 octob[er] 1734 
coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
Martinus Berlo cum suis suppl[ian]ten tegens D‟Heer 
L[icentiae]t en gerechts-  
schrijver Grein pretensen verweerder, de suppleanten  
repeteerende haer geproponeerde ter naest laetste rolle  
met U Ed[el]e opgevolght decreet, waer bij aen den 
p[rete]ntsen  
verweerder is worden gelast insgelijcks te voldoen  
in puncto cautionis volgens sijne adstrictie idque  
ad primam ende faute van dien, soo versoeckt den  
suppliant cum suis dat den selven a limine judicij  
alsnu werden gerepelleert, ende den suppliant cum  
suis van desselfs vexatoire impetitie sal werden  
geabsolveert alles cum expensis bed[aegh]t per P. Rutten  
Den Heer licentiaet Grein verweerder tegens Martinus  
Berlo aenl[egge]re, bevindende dat U Ed[el]e niet van in-  
tentie en sijn haere decreeten te maintineeren,  
de welcke de selve tot last van Berlo soo dickwils  
hebben gelieven te decreteeren ten eijnde van vol-  
doeninge van replijcq op poene van absoluijt ver-  
steck en waer ontrent den selven hem al lange  
[330] voor de vacantie heeft sterck gemaeckt des eerbie-  
digh relaes ter rolle, dogh in plaets van dien, dat U Ed[ele]  
dese ordonnantie alsnu wederom tot tweemael  
hebben over ‟t hooft gesien, en den verweerder gelast  
/ voor en al eer de voldoeninge van adverse replijcq /  
te stellen cautie, niettegenstaende eenen aenlegger  
in alles behoort voor te gaen, en strijdigh aen U Ed[ele]  
decreeten, recht en reglementen, weshalven ander-  
mael gepersisteert wordt tot absoluijt versteck  
van replijcq met permissie om etc. en in cas van  
contrarie decreet, protesteert van rechtsweijgerin-  
ge, met verclaeringe van de saeck te sullen avocee-  
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ren ad judicem superiorem, offereerende niet te  
min, soo haest de replijcq wettelijck sal sijn ge-  
exhibeert, instantelijck te sullen voldoen van  
cautie, sustineerende etc.  
 Videantur acta  
 [in marge: q 3/3 q; Grein solvit f 3 --] 
Visis actis schepenen der Bancke Houtem, geleth  
op de voorige propositien en altercatien van parthijen  
hinc inde, en insonderheijt op de successive decreeten  
van 21

e
 septemb[er] en 5 octob[er] laetstleeden, over  

het suject van cautie daer op gegeven, voor en aleer  
op het versoeck van versteck van replijcq te dispo-  
neeren, lasten noghmaels aen den verweerder vol-  
gens desselfs adstrictie insgelijcks, soo als den suppl[ian]t  
en aenlegger gedaen heeft, te voldoen van behoorlijcke  
cautie onder dese gerechte dwanghbaer idque infra  
vel ad primam, op poene etc. Actum in judicio extra-  
ord[inair]e den 23 october 1734 coram DHeeren 
L[ieutenan]t Voogt  
en schepenen van Leeuwe, Frens, Philippens et Croon  
Gepronuntieert den 2 novemb[er] 1734 partibus  
citatis per p. Rutten  
 
[331] Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght no[min]e 
officij  
claeger, tegens Cornelis Sleijpen gedaegde en beklaegde,  
versoeckt antwoort ad primam peremptorie cum expensis  
bedaeght per Pieter Rutten  
 Respondeat ad primam peremptorie et inth

r  
 

 
Den schepen Pieter Philippens doet erhael, hoe dat hij op 
den 15  
april des jaers 1733 door Willem van der Schuijren  
den jongen en Lambert Weusten cum suis, als naeste  
bloetverwanten van wijlen Anna Catharina Stassen,  
over eenige jaeren binnen de stadt Maestricht overlee-  
den, is worden benoemt ende geconstitueert als admi-  
nistrateur van den boedel van de voors[eijd]e Anna 
Cath[arina]  
en curateur van haere naergelaetene sinneloose suster  
Aleth Stassen, mits dat den remonstrant voor sijne  
jaerlijcxe devoiren en moeijten soude trecken eene  
somme van acht pattacons met verdere beloften  
van indemnisatie, breeder uijtwijsende de consti-  
tutie waer van mits desen visie gedaen wordt, en  
mits den remonstrant hem nu ‟t seedert den voors[eijd]e  
15 april tot dato deses sijnde onderhalf jaer gepas-  
seert, en uijtmaeckende twaelf pattacons op het beste  
en profitabelste heeft soecken t‟acquitteeren, en  
bovendien nogh diverse deboursementen gedaen  
heeft, als eerstelijck voor copije gelicht te hebben van  
seecker requeste aan Heeren van den Brabantsen  
Gerechte gepresenteert, eenen gulde twee stuijv[ers] een  
oort, item voor een prolixe requeste door den remon-  
strant tegens den advocaet van Bueren en Gutshoven  
gepresenteert ad eene gulde thien stuijvers, en voor een  
acte van accoordt voor de jaerlijxe montcosten en  
oppassingen van voors[eijd]e sinneloose Aleth Stassen ad 
twee  

gulde vier stuijver twee oort uijtmaeckende in toto de  
somme van derthien pattacons sesthien stuijvers drie  
oort tot welckers voldoeninge den remonstrant  
[332] niet kan geraecken, niettegenstaende de minnelijc-  
ke interpellatien, derhalven versoeckt dat gem[el]ten  
Willem van der Schuijren tot voldoeninge van d‟een  
en d‟ander mach worden gesommeert op poene van  
executie, den selven tegens sijne consoorten in  
geheel laetende, protesteerende van costen  
 Fiat daegement tot laste van Willem  
 van der Schuijren den jongen  
 
 Ord[inair]e genachtinge gehouden den 2 
novemb[er] 1734 coram 
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Philippens, 
Ingenhoven, 
 Finniger et Croon  
Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght no[min]e officij 
claeger  
tegens Cornelis Sleijpen gedaegde, versoeckt antwoort ad 
1

am
  

op poene van versteck cum exp[en]sis bed[aegh]t p[e]r  
P.Rutten  
 Respondeat ad primam op poene van versteck et 
inth

r    

 
Den Heer advocaet Essers aenl[egge]re tegens Jan 
Ruijters nomine  
uxoris voor een helfte erfgenaem van wijlen Hen-  
drick Cleuters gedaegde, voor af persisteerende  
bij dese sijdts eijsch en conclusie bij venu au cour  
genoomen, en den aenlegger verstaende dat den  
gedaegde in comparitione heden gehouden eenige  
ongegronde difficulteijten heeft gemaeckt, de  
welcke den Heer aenlegger niet en raecken, nogh  
sigh oock niet aentreckende, als wesende sijne  
pretentie reghtmaetigh ende liquijdt uijt crach-  
te van des voors[eijd]e Cleuters eijgenhandt ende sig-  
natuere, bij de gehoudene comparitien tot twee  
mael toe in judicio productie en visie gedaen  
van het origineel, soo als al nogh op heden ten  
overvloet gedaen is, waer van copije autentijcq  
alhier ter griffie geexhibeert en berustende is,  
[333] soo versoeckt den Heere aenlegger alsnu dat de  
bij venue en cour versoghde provisioneele handt-  
vullinge magh worden geweesen tot laste des ged[aeghd]e  
cum expensis, soo als in materie van handtschrift  
gebruijckelijck en de rechtens is, ende in cas den  
gedaeghde mocht gedencken pretenselijck oppositie  
te formeeren tegens sijn voors[eijd]e swaeger eijgene 
handt  
ende signatuere, soo wordt den selve daer over ten  
principaele gelaeten in geheel waer mede hij de  
maete vol heeft; oversulcx insisteert den Heere  
aenlegger als voor bedaeght per P. Rutten  
 Compareant partes in personis, tegens saterdag  
 over acht daegen, sijnde den 13 deses, smorgens  
 ten thien uuren, ten huijse van de secretaris  
 van Leeuwe et inth

r   
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Parthijen in judicio gehoort, sijn de selve geconvenieert,  
dat Jan Ruijters aen den Heer advocaet Essers eens voor 
al  
voor desselfs honoraris en salaris, soo wegens den 
overgegeven  
staet als het geene den selven nogh te pretendeeren 
hadde tot  
laste van den ged[aeghd]e voor de helfte als erfg[enaem] 
van Hend[rick] Cleuter  
tot dato deses sal betaelen voor het aenstaende nieuwjaer 
eene somme van hondert en thien guld[ens] mitsgaders de 
costen, het welck den ged[aeghd]e  
heeft aengenoomen. Actum den 13 9b[ris] 1734 coram 
DH[eer]en  
L[ieutenan]t Voogt, van Leeuwe, Philip[pens] et Croon  
 
Jan Habets suppliant, tegens Hendrick Cleuter 
geins[inueer]de, hebbende  
op heden geaccuseert de denuo non comparitie des  
geins[inueer]de, exhibeert corte memorie instructijf, ver-  
soeckende daer op aequitabele reflexie te werden ge-  
noomen, en vervolgens rapport der Eed[el]e Heere 
gedepu-  
teerde schepenen van Leeuwe et Ingenhoven, dien-  
volgens insisteerende tot der selver rapport ende  
dat reght ende justitie magh werden geadminis-  
treert ten fine van condemnatie in desersijdts  
eijsch alles cum expensis, bed[aegh]t per Pieter Rutten  
 
De post is gecompareert Hendrick Cleuters, en gehoort  
eenige rapporten, scheepenen om dese saecke  
wegens de kleenigheijt van importantie, condem-  
neeren den selven om te betaelen aen den suppliant  
ses guldens eens voor al inwendigh veerthien daegen,  
compensatis expensis, actum ut supra  
 
[334]  Genachtinge gehouden den 16 novemb[er] 1734 
coram  
 d[omi]nis scab[ini]s Philippens, Finniger et Croon  
Den Heer licent[iae]t en gerichtsschrijver Grein verweerder 
tegens  
Martinus Berlo aenl[egge]re om te voldoen ingevol-  
ge U Ed[el]e laetstgegeven interlocutie ontrent het  
poinct van cautie, exhibeert acte van cautie,  
waer bij blijckt dat S[ieu]r Joannes Kerckhoffs van  
Beeck hem stelt als borgh en principael onder  
verbant der goederen daer bij vermelt, waer  
mede aen U Ed[el]e decreet ten vollen voldaen sijnde  
versoeckt alsnu absoluijt versteck van replijcq  
en in cas van contrarie decreet, verclaert de  
saeck te avoceeren ad judicem superiorem  
 Wordt het acte van cautie gecommuniceert  
 aen den aenlegger met verder last aen den sel-  
 ven om te repliceeren ad primam, op poene  
 van daer van te sijn en blijven versteecken  
 et inth

r   

 
 

 Genachtinge gehouden den 30 november 1734 
coram  
 d[omi]nis scabinis Philippens et Croon  
Martinus Berlo cum suis supplianten tegens den Heer 
licent[iae]t  
en gerichtsschrijver Grein praetensen verweerder,  
den suppliant cum suis exhibeert in conformiteijt  
van U Ed[el]e Achtb[are] decreet, alsnu reeelijck replijcq  
doende en concludeerende als daerbij, daer tegens  
duplijcq ad primam peremptorie versoeckende  
cum expensis 
Ex adverso versoeckt copije om etc .  
 Habeat copiam et duplicet ad primam  
 peremptorie et inth

r  
 

 
L‟Allemand voor S[ieu]r Hendrick Thouns suppliant en 
aenlegger tegens  
Johannes Caldenborgh en desselfs panden 
geins[inueer]de ende  
gedaeghde, hebbende langen tijdt gesupercedeert  
[335] op vast vertrouwen dat hij geins[inueeer]de aen U 
Ed[ele]e  
laetst gegevene interlocutie soude voldoen, edoch  
vruchteloos, versoeckt hij suppliant dagement op  
resumptie om te coomen sien voorts procedeeren  
achtervolgens de retroacten, protesteerende inte-  
rim de causatis et causandis expensis  
 Fiat dagement op resumptie  
 
 Genachtinge gehouden den 14 decemb[er] 1734 
coram  
 d[omi]nis scab[ini]s Frens et Croon 
Martinus Berlo cum suis suppl[ian]ten tegens DHeer 
Licentiaet en  
gerichtsschrijver Grein praetensen sommant sigh  
noemende verweerder, den suppliant cum suis  
repeteerende sijn geproponeerde en U Ed[el]e daer op  
gevolghde decreet, versoeckt dat in conformiteijt  
van het selve aen den Heer verweerder gelast  
sal worden te dupliceeren ad primam op poene  
van versteck um expensis bed[aegh]t per P. Rutten  
 Duplicet den sommant ad primam op poene  
 van versteck et inth

r  
 

 
 Genachtinge gehouden den 25

e
 januarij 1735 

coram  
 D[omi]nis scabinis van Leeuwe, Philippens et 
Croon  
L‟Allemand voor S[ieu]r Touns, borger der stadt 
Maestright,  
suppliant tegens panden van Frans ende Johannes 
Caldenborgh  
geins[inueer]dens, alsoo men desersijts wederom eenigen 
tijdt heeft  
gesupercedeert gehadt, op versoeck van den voors[eijd]e 
Joes  
Caldenborgh, en op vaste beloften van te sullen vol-  
doen, soo drae uijt Hollant soude gereverteert sijn,  
welcke belofte noghmaels vruchteloos is verdweenen,  
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soo wordt hij genootsaeckt, dese geentameerde procedue-  
re te poursuiveeren, met versoeck dat die pandtbetree-  
dinge magh worden geaccordeert met deputatie,  
[336] limitatie en inthimatie ut moris, protesteerende de  
causatis et causandis expensis  
 Fiat pandtbetreedinge, en worden gedeputeert  
 D’Heeren schepenen Philippens en Croon, om de  
 selve te geleegener daege te voltrecken, et inth

r  
 

 
Martinus Berlo cum suis supplianten, tegens DHeer greffier 
Grein  
verwerder, de supplianten versoecken alsnu versteck  
van duplijcq met permissie om etc. cum expensis  
bedaeght per Pieter Rutten  
D‟Heer gerichtsschrijver Grein verwerder, tegens Martinus  
Berlo eijsschers cum suis, exhibeert copije der acte  
van cessie, noopende de vijf hondert gulde capitael,  
gedaen door den Heer Franciscus Jacobs, in houwelijck  
met juff[erouw]e Sibilla Agnes in der Sittard relicta van  
de Heer Johannes Bonnecoeur, ten behoeve van 
juff[erouw]e  
Margarita Sassen wed[uw]e Hendricx, met onderstaende  
retrocessie resp[ectiv]e in dato den 18 junij 1720 consen-  
teerende dat den eijsscher daer af neeme inspectie en  
copije si velit, met offer in cas parthije advers met dese  
copije niet content en is, de selve in originali copia  
infra octo ad manus d[omi]ni grahiarij te sullen overleeve-  
ren, en dien onvermindert exhibeert duplijcq doende  
en concludeerende als daer bij, mits dien visitatie der  
acten, en recht conform de selve versoeckende, met  
limitatie van dagh tot het fourneeren der stucken  
en teeckenen van inventaris, versoeckende dat de deci-  
sie magh worden gedaen met assumptie van onpartijdige  
rechtsgeleerde  
Den suppliant cum suis sonder eenige de minste 
praejuditie et  
exceptionibus quibuscumque salvis, versoeckt dat het  
geexhibeerde acte in originali ingevolge des praetensen  
verwerders adstrictie magh worden overgebraght, quo  
facto reserveert den suppliant cum suis daer tegens te  
doen ad primam prout consilij cum expensis  
 Sij het gealterceerde der suppl[ian]ten 
gecommuniceert aen  
 D’Heer verwerder, et satisfaciat den selven 
volgens ad-  
 strictie, quo facto etc. et inth

r  
 

 
[337]  Genachtinge gehouden den 8

e
 februarij 1735 

coram  
 D[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Philippens et 
Croon  
Martinus Berlo cum suis supplianten, tegens de Heer 
griffier  
Grein verweerder, den suppliant cum suis versoeckt  
dat aen den Heer verweerder gelast magh worden,  
aen desersijts versoeck ter laetster rolle gedaen, te  
voldoen, op poene etc. cum expensis, bed[aegh]t p[e]r P. 
Rutten  
 Wordt noghmaels aen den Heer verweerder ge-  

 last aen sijn geadstringeerde te voldoen ad 1
am

  
 op poene etc. et inth

r 
 

 
 Genachtinge gehouden den 22 februarij 1735 
coram  
 D[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe et Philippens  
Den Heer gerichtsschrijver Grein verwerder, tegens 
Martinus  
Berlo cum suis aenl[egge]re, seght hoe dat hij bij den  
notaris Lambermont heeft doen opsoecken de  
cessie met retrocessie van het capitael van 500 g[u]l[den]s  
unde questio, gedaen door de Heer Franciscus Jacobs  
aen de juff[erouw]e Margarita Sassen, en mits den selven  
volgens bij gaende missive verclaart niet te connen  
vinden, door die de selve immediaet naer de cessie,  
oock is worden gedoot, soo verclaert den H[ee]r verwer-  
der dien onvermindert te persisteeren bij sijne voor-  
gaende p[ro]p[o]sitie en duplijcq en recht ex actis te  
versoecken met dagh tot het fourneeren der stucken  
en teeckenen van inventaris cum exp[en]sis 
 Videantur acta, en wordt dagh gestelt tot  
 het teeckenen van den inventaris ad 1

am
 et inth

r  
 

 
 Genachtinge gehouden den 8 meert 1735 coram  
 D[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe et Philippens  
D‟Heer advocaet Essers triumphant tegens Jan Ruijters 
succumbent  
versoeckt dat den succumbent tot voldoeninge van  
U Ed[el]e Achtb[ar]e vonnisse magh worden gesommeert 
cum  
expensis bed[aegh]t per P. Rutten  
 Fiat sommatio et inth

r   
 

 
[338]   Vonnisse in saacke  
   Martinus Berlo cum suis 
supplianten 
   en aenleggeren  
   tegens  
   D‟Heer en M[eeste]r Coenrard 
Godefroid  
   Grein, licentiaet in rechten, eerst  
   suppliant en sommant, tegens de  
   kinderen en erfg[enaemen] wijlen 
Wijnand  
   Habets, en alsnu verweerder  
   [in marge: q 12/12 q; Grein solvit f 
12 --]  
Visis actis, schepenen der Bancke Houtem ter  
manisse van D‟Heer L[ieutenan]t Vooght, voor en aleer ten  
diffinitive te disponeeren, communiceeren aen de  
supplianten en aenleggeren de schriftuure van du-  
lijcq beneffens de copije der acte van cessie, noo-  
pende de vijf hondert gulde capitael, door den ver-  
weerder den 25 januarij laetstleeden ter rolle geex-  
hibeert, alsmede de missive van S[ieu]r Lambermont,  
gedateert tot Elsloo, den 26 januarij 1735 en ge-  
addresseert aen juff[erouw]e Jacobs tot Sittardt, op den 22  
febr[uar]ij mede door den verweerder ter rolle geexhibeert,  
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met last aen de voors[eijd]e supplianten en aenleggeren 
om  
daer tegens te tripliceeren ad primam peremptorie, 
post pronuntiationem. Actum in judicio extraord[inari]o  
den 12 meert 1735 coram D‟Heer L[ieutenan]t Vooght en  
schepenen van Leeuwe, Frens, Philippens, Ingenho-  
ven et Croon  
Gepronuntieert den 22 meert 1735 partibus citatis per 
Pieter Rutten  
 
[339]     In saecke  
   D‟Heer advocaet Essers arrestant 
    tegens  
   D‟Kinderen van wijlen Jan Cleuters  
   in bonis gearre[steer]dens  
   [in marge q 3/3 q; solvit de comp..] 
Parthijen in judicio gehoort, sijn de selve geconvenieert dat 
de  
kinderen van wijlen Jan Cleuter, als voor eene helfte 
erfgenaem  
van wijlen Hendrick Cleuter aen den Heer advocaet Essers 
eens  
voor al, voor desselfs honoraris en salaris, soo wegens 
den  
overgegeven staet, als het geene den selven nogh te 
pretendee-  
ren heeft tot laste van de in bonis gearresteerdens, voor de  
helft als erfgenaem van Hendrick Cleuter tot dato deses,  
sullen betaelen hondert en thien guldens met de 
gereesene  
costen, waer op aen hun dienen sestigh guldens wegens  
geleeverde vruchten op de gearresteerde landerijen 
gewas-  
sen, dus dat alnogh maer resteert vijftigh guldens, welc-  
ke de gedaeghdens aenneemen te betaelen tussen dit  
en twee maenden, mitsgaeders de costen in desen geree-  
sen. Actum in judicio extraord[inari]o den 19 meert 1735 
coram  
D[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Philippens et Croon  
 
 Genachtinge gehouden den 22 meert 1735 coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Philippens, 
 Finniger et Croon  
D‟Heer advocaet Essers triumphant en sommant, tegens 
Jan  
Ruijters gesommeerde, vermits geene voldoeninge  
niettegenstaende de gedecreteerde en geinsinueerde  
sommatie, versoeckt renovatie van sommatie,  
ten fine om voorts te procedeeren tot executie,  
cum expensis, bedaeght per Pieter Rutten 
 Fiat renovatie van sommatie et inth

r   
 

 
D‟Heer Grouber hebbende te pretendeeren tot laste van 
Jan Duijsinghs  
tot Vildt hondert gulde capitael, volgens obligatie  
alhier in copia autentica annex, waer af den voorn[oemd]e  
rentedebiteur aen interesse verschult is tot den 6 meij  
1734 salvo ‟t loopende jaer elf guldens vijfthien stuijv[ers]  
deductis deducendis, tot welckers voldoeninge niet  

kunnende geraecken, soo versoeckt U Ed[el]e sommatie  
[340] brieven met last omme den remonstrant te vol-  
doen inwendigh veerthien daegen op poene van ree-  
le proceduijre cum expensis  
 Sij dese gecommuniceert aen Jan Duijsinghs  
 met last aen den selven, om den suppliant clagh-  
 teloos te stellen, tusschen dit en den naesten,  
 op poene van reële proceduijre nisi causam  
 die hij in dien tijdt sal hebben te allegueeren et inth

r   
 

 
 Genachtinge gehouden den 3 meij 1735 coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Frens et 
Philippens  
Den H[ee]r gerichtsschrijver Grein verwerder, tegens 
Martinus Berlo, heb-  
bende naer groot ondersoeck door den H[ee]r notaris 
Lamber-  
mont geobtineert de copije authentijcqs van de cessie  
en retrocessie gedaen door den H[ee]r Franciscus Jacobs  
aen juff[erouw]e Margarita Sassen den 18 junij 1720, waer 
van  
alhier ter greffie ad judicis informationem is berusten-  
de eene dergelijcke copije dogh ongeauthentiseert, benef-  
fens missive van voors[eijd]e H[ee]r Lambermont, 
meldende van  
het originael niet te konnen machtigh worden, des pro-  
testeerende van costen, exhibeert het voors[eijd]e acte in  
forma authentica, waer af parthije advers si velit kan  
copije lichten, met versoeck dat de selve sal hebben te  
tripliceeren ad primam p[erem]ptorie cum expensis  
Ex adverso sonder eenige de minste praejuditie et 
exceptio-  
nibus quibuscumque salvis, versoeckt van het advers  
geexhibeerde copije om etc. cum expensis  
 Habeant copiam et triplicent ad primam et inth

r   
 

 
 Genachtinge gehouden den 17

e
 meij 1735 coram 

 d[omin]nis scab[ini]s van Leeuwe et Croon  
Den H[ee]r licentiaet Grein verwerder, tegens Martinus 
Berlo, versoeckt  
triplijcqs ad primam, op poene van versteck 
protesteerende  
van costen, en in cas van voldoeninge versoeckt copie  
Den suppl[ian]t cum suis exhibeert triplijcq, doende enede 
concludee-  
rende als daer bij, daer tegens quadruplijcq ad primam  
peremptorie versoeckende, met offers om de selve infra  
triduum in ‟t net gestelt sijnde ad manum d[omi]ni 
secr[etar]ij  
over te geven cum expensis  
Ex adv[er]so versoeckt copie  
 Satisfaciat quo facto habeat copiam et inth

r   
 

 
[341]  Genachtinge gehouden den 31

e
 meij 1735 coram  

 dominis scabinis van Leeuwe et Philippens  
Den Heer licentiaet Grein verwerder tegens Martinus 
Berlo, versoeckt  
mits geene voldoeninge van trijplycqs alsnu versteck,  
protesteerende van dilaije en kosten  
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 Triplicent ad primam op poene van versteck et inth
r   

 
 
 Genachtinge gehouden den 14 junij 1735 coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Ingenhoven et 
Croon  
Den Heer Grouber sommant, tegens Jan Duijsings tot Vildt 
geins[inueer]de  
mits den gesommeerde in faute is gebleeven, den  
Heer sommant te voldoen, niettegenstaende sijne  
serieuse gedaene belofte, versoeckt alsnu pandt-  
betreedinge gedecreteert te worden, met deputatie  
limitatie en inthimatie ut moris, protesteerende  
van costen, bedaeght per Pieter Rutten  
 Fiat pandtbetreedinge met deputatie op  
 de Heeren schepenen Ingenhoven et Croon,  
 om de selve te gelegener daege te voltrecken  
 et inth

r   
 

 
Den Heer licentiaet Grein verwerder tegens Martinus 
Berlo,  
siende dat den selve naer eene gedaene pretense  
visie van triplijcq, den Heer verwerder maer  
soeckt op te houden, met costen te accableeren  
en hem te abuseeren, en niet van intentie en  
schijnt te weesen om eenige schriftuere van trij-  
plijcq over te geeven, apparent hem buijten  
staat en fondament vindende, versoeckt mits  
de meenighvuldige genooten termijnen alsnu  
versteck van trijplijcq, met permissie aen de H[ee]r  
verwerder te dienen van profijt ubique cum exp[en]sis  
 Triplicet ad primam op poene van absoluijt  
 versteck et inth

r   
   

 
[342] Genachtinge gehouden den 28

e
 junij 1735 coram  

 d[omi]nis scab[ini]s Frens, Ingenhoven et Croon   
D‟Heer Grein verwerder tegens Martinus Berlo, versoeckt 
als nu  
in conformiteijt van U Ed[el]e laetste decreet, dat den  
selven van trijplijcq alsnu sal sijn en blijven ver-  
steecken, met permissie om etc. protesteerende van  
costen, en in cas van reële exhibitie copije omme etc.  
Ex adverso den suppliant cum suis exhibeert persis-  
teeringe loco triplicee, doende en concludeerende  
als daer bij, daer tegens quadruplijcq ad primam  
peremptorie versoeckende cum expensis  
 Habeat den verwerder copiam, et quadru-  
 plicet ad primam peremptorie et inth

r   
 

 
Den Heer Grouber sommant tegens Jan Duijsinghs tot 
Vildt geins[inueer]de  
alsoo de pandtbetreedinge door de gedeputeerde  
Heeren schepenen Ingenhoven en Croon , op heden  
behoorlijck is voltrocken, gelijck de selve sullen  
gelieven te rapporteeren, versoeckt alsnu repetitio  
primo van pandtbetreedinge met inthimatie ut  
moris cum expensis 
D‟Heeren schepenen rapporteeren de pandtbetree-  
dinge op heden behoorlijck voltrocken te hebben  
op die generaeliteijt faute dat het speciael  niet  

hebben kunnen vinden  
 
S[ieu]r Petrus Kerens suppliant tegens panden van Dirck 
Smulders  
geins[inueer]de, leght neder requeste cum annexo, met  
behoorlijck appoinctement van den Heere L[ieutenan]t 
Vooght,  
en de insinuatie van den boode en voors[eijd]e requeste  
staende, en mits den geins[inueer]de in faute is blijvende  
van den suppliant te voldoen, soo versoeckt  
alsnu pandtbetreedinge met deputatie en limitatie  
[343] ut moris cum expensis, dienende deese ex inthimati- 
one facta  
 Fiat pandtbetreedinge met deputatie op de  
 Heeren schepenen van Leeuwe et Frens, om de  
 selve ter geleegener daege te voltrecken et inth

r   
   

 
 Genachtinge gehouden den 12

e
 julij 1735  

 coram d[omi]nis scabinis Frens et Croon  
Dirck Mullens geins[inueer]de tegens S[ieu]r Peter Kerens 
suppl[[ian]t hem  
geinsinueert vindende seeckere requeste ten fine  
van voldoeninge van twee jaeren vervallen interesse  
als hij den suppliant verschult is van drij hondert  
gulde capitael, op poene van reële proceduire, seght dat  
hij geins[inueer]de den suppl[ian]t onder oogen is gegaen, 
ten eijnde  
om ootmoedigen uijtstant, en mits den suppliant  
dit genaedigh versoeck heeft afgeslaegen, sonder te  
considereeren den miserabelen en ellendigen conjoinc- 
ture van tijdt, soo versoeckt den geins[inueer]de die 
tegenwoor-  
digh seer miserabel te bedde licht, uijtstant van drie  
weecken, sullende inwendigh dien tijdt den suppl[ian]t  
volcoomen satisfactie geven, en protesteert van  
verdere costen, die den suppliant heeft aengewendt  
sustineerende etc.  
 Sonder praejuditie van den staet van saecke  
 accordeeren den versoghten termijn, om den  
 suppl[ian]t ingevolge sijne adstrictie alsdan te  
 voldoen, op poene dat de geaccordeerde pant-  
 betreedinge faute van dien sal worden vol-  
 trocken et inth

r  
bij extract  

 
Martinus Berlo cum suis tegens DHeer Grein verwerder, 
versoecken  
dat aen den Heer verwerder gelast magh worden tegens  
desersijts overgegevene persisteeringe loco triplicie te  
quadrpliceeren ad 1

am
 op poene van versteck cum 

exp[en]sis  
bed[aegh]t p[e]r P. Rutten  
 Quadruplicet ad 1

am
 op poene van versteck et inth

r  
 

 
[344]  Genachtinge gehouden den 27

e
 september 1735 

coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe et Ingenhoven  
Martinus Berlo cum suis suppl[ian]ten, tegens den Heer 
Grein verweer-  



Rolle van de Bank Houthem 1724 – 1744 (LvO 6537) 

 

 

 

Heemkundevereninging Houthem-St. Gerlach          90 

 

der, de suppl[ian]ten versoecken dat den verweerder als 
nu  
sal sijn ende blijven versteecken van quadruplijcq  
met permissie om etc. cum expensis bedaeght per  
Pieter Rutten  
Ex adverso mits den Heer Raskin in desen advocaet, is  
buijten lants, soo versoeckt termijn tot den naesten,  
stellende alsdan infallibel acquijt doen, versoeckende  
interim niets praejudiciabels te worden gedecreteert  
 Habeat den versoghten termijn, et satisfaciat  
 ad primam, op poene van absoluijt versteck et inth

r 
 

 
 Genachtinge gehouden den 11

e
 octob[er] 1735 

coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Frens, Philippens 
et Finniger  
Den H[ee]r gerichtsschrijver Grein verweerder tegens 
Martinus Berlo,  
verclaert in plaets van quadruplijck te persistee-  
ren bij sijne duplijcq concludeerende dien volgens  
tot visitatie der acten en recht conform de selve,  
met limitatie van dagh tot het fourneeren der  
stucken en teeckenen van inventaris  
 Videantur acta, en wordt dagh gestelt tot  
 het teeckenen van den inventaris infra octo  
 
L‟Allemand voor S[ieu]r Hendrick Thouns sommant en 
aenlegger  
tegens Jan Caldenborgh ende desselfs panden 
gesommeerde  
ende ged[aeghd]e, hebbende wederom eenige maenden 
in dese saecke  
gesupercedeert door de inductie ende door die 
meenighvuldige  
beloften van den ged[aeghd]e voors[eijd]e gedaen van den 
aenlegger  
volle betaelinge ende satisfactie in corten tijdt te  
sullen geven, sonder dat hij sulcx heeft geeffectueert,  
dan alleenlijcke 25 guldens op die verloopene interessen  
en gedaene oncosten betaelt hebbende, soo wordt hij aen-  
legger genootsaeckt de saecke te resumeeren ten dien  
eijnde versoeckende daegement tot laste van hem 
ged[aeghd]e  
[345] op resumptie, om te coomen sien voorts te 
procedeeren  
achtervolgens die retroacten, protesteerende hij aenlegger  
inmiddels de causatis et causandis expensis  
 Fiat resumptio et inth

r 
 

 
 Genachtinge gehouden den 25 october 1735 
coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe et Croon  
L‟Allemand voor S[ieu]r H[endrick] Thouns, tegens panden 
Frans ende Jan  
Caldenborgh geinthimeerde, hebbende de voors[eijd]e 
geinthimeerde ter  
laetster rolle op resumptie doen bedaegen, ver-  
soeckt alsnu repetitio primo van pandtbetreedinge,  
alsoo die pandtbetreedinge voltrocken is geweest  

door de Heeren schepenen Philippens en Ingenhoven  
den 15 meij 1731 soo dat abusivelijck desersijdts  
de pandtbetreedinge versoght was geworden, den 25  
januarij 1735  
 Fiat repetitio primo van pandtbetreedinge  
 met herdaeghsel ut moris  
 
 Genachtinge gehouden den 8

e
 november 1735 

coram  
 d[omi]nis scabinis van Leeuwe et van Ingenhoven  
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier suppl[ian]te tegens 
Johannes Caldenborgh geins[inueer]de, de suppl[ian]te 
leght neder requeste met opgevolghde  
appoinctement ende relaes van den boode, ende mits  
alnogh geene voldoeninge, soo versoeckt de suppl[ian]te  
pandtbetreedinge met deputatie ende limitatie van  
dagh ende uure prout moris cum expensis  
 Fiat pandtbetreedinge met deputatie op de Heeren  
 schepenen van Leeuwe et Ingenhoven om de  
 selve te voltrecken ter gelegener daege et inth

r
  

 en wordt dagh gestelt tegens heden over 14 dagen  
  
 Genachtinge gehouden den 22 novemb[er] 1735 
coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Philippens, 
Finniger et Croon  
Johannes van Caldenborgh hem tot sijn uijtterste ruijne 
hem ter rolle reëlijck  
geactioneert vindende door Juff[erouw]e Gerarda 
Heldevier, en sulcks  
wegens eenige openstaende verloopenen, wegens een 
capitael  
van negen en twintigh hondert guldens, seght dat het U 
Ed[el]e  
[346] en de geheele werelt bekent is, den droevigen toeval  
sedert eenige jaeren geschiet, ende vermits hij 
geduerende  
dien tijdt verscheijde crediteuren heeft afgemaeckt, en  
tegenswoordigh niet in staet en is, om de juff[erouw]e 
suppl[ian]te  
oock teffens te kunnen voldoen, als liggende sijne vruchten  
nogh ongedorssen, soo versoeckt gratieuselijck eenen 
termijn  
van vier weecken, beloovende immediaet nae het verloop  
van dien tijdt de juff[erouw]e suppl[ian]te te sullen 
appaisement gee-  
ven, sustineerende etc. 
 Sij dese gecommuniceert aen de juff[erouw]e 
suppl[ian]te ten  
 eijnde etc.  
 
Den Heere Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij, 
versoeckt dagement  
tot laste van Cornelia Cleuters, wed[uw]e wijlen Jan 
Ruijters  
en desselfs meijt Catharina Weusten, ten eijnde om ad  
primam coram dominis deputandis te coomen antwoor-  
den op artijckels, soo als men alsdan sal overgeeven met  
inthimatie ut moris  
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 Fiat dagement en worden gedeputeert D’Heeren  
 schepenen Philippens et Finniger  
 
 Genachtinge gehouden den 6

e
 december 1735 

coram  
 D‟Heeren schepenen van Leeuwe et Philippens  
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier suppl[ian]te tegens 
Johannes Caldenborgh geins[inueer]de, de suppl[ian]te 
met de uijtterste verwonderinge communica-  
tie becoomen hebbende van alsulcke propositie als door  
den geins[inueer]den ter rolle van den 22 novemb[er] 
laetstleden,  
sijnde den dach geweest van limitatie tot het voltrec-  
ken der pandtbetreedinge ende daer door de selve heeft  
weeten te stremmen, dat de selve geenen voortsganck  
en heeft gehadt, met het allegeeren van eene hoope amu-  
sementen de welcke hij deesen heelen soomer gealle-  
geert heeft, waer tegens sij suppl[ian]te wel expresselijck 
ende  
solemnissime is protesteerende met gedencken etc. ende  
dat sij sigh alsnu in geene termijnen meer denckt nogh  
wilt inlaeten, met versoeck dat de gedecreteerde  
pandtbetreedinge indilate ende sonder eenigh verder  
uijtstel magh werden voltrocken, alias genootsaeckt  
sal wesen te protesteeren de negata justitia, met gedenc-  
ken etc. cum exp[en]sis bed[aegh]t p[e]r P. Rutten  
 Wordt den boode gelast om parthijen instantelijck  
 te bedaegen tot het voltrecken der 
pandtbetreedinge  
 et inth

r 
 

[347] D‟Heeren gedeputeerde schepenen van Leeuwe en 
Philippens voor de  
Heer van Ingenhoven, rapporteeren dese 
pandtbetreedinge behoor-  
lijck voltrocken te hebben op den 6 xb[er] 1735 
 
 Genchtinge gehouden den 20

e
 december 1735 

coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Philippens et  
 van Ingenhoven  
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier aenl[egge]rse tegens 
Johannes Caldenborgh ged[aeghd]e, de aenl[egge]rse 
alsoo de gedecreteerde pandtbetreedinge  
door de Heeren schepenen van Leeuwe ende Philippens  
behoorlijck is voltrocken, soo versoeckt als nu repeti-  
tio primo van pandtbetreedinge met herdaeghsel ut  
moris cum exp[en]sis bed[aegh]t per P. Rutten  
 Fiat repetitio primo van pandtbetreedinge  
 met herdaeghsel ut moris  
 
Den Heer Hoogh Drossard deses lants no[min]e officij 
informant hebbende tot  
twee distincte reijsen laeten bedaegen de persoonen van  
Cornelia Cleuters en desselfs meijt Catharina Weusten, 
ten  
eijnde om te coomen antwoorden op alsulcke articulen als  
den Heer Hoogh Drossard op heden is exhibeerende, 
ende ver-  

mits de selve persoonen de eerste niet en is 
gecompareert,  
reedenen van haere incommoditeijt, en de tweede haer 
wel  
op heden heeft gesisteert met offer van de waerheijt 
gestant  
te doen, dogh daer toe gerefuseert den eede onder pretext  
dat maer 19 jaeren soude oudt sijn, ende vermits sulcke  
weijgeringe tendeeren tot misachtinge van de wetten  
en placaeten deser Landen, en streckende tot hanthae-  
vinge van alle vilenien, boosaerdigheeden en ongeoorlofde  
mishandelingen, de welcke door refuijs van getuijgen  
en wettige beeedighde verclaeringen naer de rechten  
niet en konnen gestraft worden, reedenen met meer 
andere,  
soo verclaert den Heer informant ten hooghsten te pro-  
testeeren van weijgeringe van behoorlijcke getuijgenisse,  
met versoeck dat de voors[eijd]e persoonen om gemelt 
refuijs  
gedaen te hebben, sullen gelast worden alhier onder eede  
getuijgenisse der waerheijt te coomen geven ad 1

am
 op 

poene  
van gijselinge, condemneerende de selve niettemin in de  
kosten ten desen gereesen, met versoeckt van arrest op 
de huijr  
van voors[eijd]e Cath[arina] Weusten ten eijnde etc.  
 Wordt gelast aen Cornelia Cleuters wed[uw]e Jan 
Ruijters ad primam  
 te compareeren om getuijgenisse der waerheijt te 
geven over de ge-  
 exhibeerde interrogatorien, en aen Catharina 
Weusten het selve gelast  
 op poene van eenen goutgulde, op haere costen te 
compareeren, en  
 den eedt uijt te sweeren en word den boode 
geauthoriseert de huijr van  
 Cath[arina] Weusten te arresteeren in handen van 
D’Wed[uw]e Jan  
 Ruijters et inth

r 
 

 
[348] Den wel Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght deses 
landts no[min]e officij  
informant versoeckt daegement tot laste Cornelis Sleijpen 
ten eijnde om ad  
primam post faerias tegens hem te coomen sien 
overgeven  
claght en conclusie, protesteerende van costen  
 Fiat daegement  
 
 Genachtinge gehouden den 24 januarij 1736 
coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe et Croon  
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier suppliante, tegens 
Johannes Caldenborgh geinth[imeer]den en gedaeghden,  
de suppliante versoeckt repetitio decundo 
van pandtbetreedinge, met herdaeghsel ut moris, cum  
expensis, bedaeght per Pieter Rutten  
 Fiat repetitio secundo van pandtbetreedinge,  
 met herdaeghsel ut moris  
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Den Hooghw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach suppliant  
tegens Claes Leenders en panden geins[inueer]de,  
leght neder requeste met annexe  
reeckeninge, behoorlijck volgens relaes van den boode 
gein-  
sinueert, versoeckende mits geene reeele voldoeninge  
waer af den tijdt reets is verstreecken, alsnu pandtbe-  
treedinge, met deputatie op twee Heeren schepenen ex  
graemio, ten eijnde om de selve naer behoorlijcke voor-  
gaende citatie en inthimatie, ten daege bij haer te  
limiteeren, te worden voltrocken protesteerende van  
costen  
 Compareant partes ad primam et inth

r 
  vacat 

 
Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght deses landts 
no[min]e officij claeger, tegens Cornelis Sleijpen 
beclaegde, hebbende den voors[eijd]e bekl[aegh]de  
ante vacantias doen daagen, ten eijnde om op heeden  
te sien overgeven claght en conclusie, exhibeert als  
nu de selve, doende en concludeerende als daer bij,  
daer tegens antwoort ad primam alias default primo  
versoeckende cum expensis bed[aegh]t per P. Rutten uti 
referet  
met herdaeghsel ut moris  
Cornelis Sleijpen hem alhier gedaeght vindende van den 
Heere  
L[ieutenan]t Vooght, alhoewel hij niet en weet int 
geringhste ge-  
pexseert te hebben, versoeckt mits desselfs absentie  
uijtstant tot desselfs retour, ten eijnde om met sijn  
wel Eed[el]e te doen als hij nae raede sal bevinden te 
behooren  
protesteerende interim van costen 
 Habeat den versoghten termijn et inth

r 
 

 
[349]  Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght 
no[min]e officij  
informant, versoeckt daegement tegens Hendrick Ruijters 
woonende tot  
Broeckem int Straetjen, ten fine om ad 1

am
 tegens hem te 

connen  
sien overgeven claght en conclusie 
 Fiat daegement  
 
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
informant seght  
dat het aen niemandt gepermitteert en is in materie van 
justitie  
de rechtvaerdige waerheijt te wederhouden, en den eedt  
als een essentieel requisitum daer af sijnde, te refusee-  
ren, dan hij en behoort daer over naer rechten gestraft  
te worden, dat hij Heer informant om het tijdelijck te  
straffen, tot drie distincte reijsen echter heeft doen citee-  
ren Cornelia Cleuters en Catharina Weusten te eijnde  
om te antwoorden op articulen alhier op de 2 xbris  
1735 geexhibeert, en mits de selve sulcx tot heden hebben  
gerefuseert gelijck oock den eedt tot confirmatie en corro-  
boratie van dien gerequireert, soo versoeckt den Heer  

informant voors[eijd]e dat de gedecreteerde amende van 
den  
20 Xber lestleeden verleent als nu magh stant grijpen,  
ende beijde persoonen daer toe moogen worden 
gesommeert  
op poene van executie, met naerdere ordre op voors[eijd]e  
persoonen van ad primam voor de laetste reijse te 
comparee-  
ren en in forma te antwoorden op poene van gijselinghe,  
en alsoo men verstaet dat de voors[eijd]e Catharina 
Weusten  
haer eerder van intentie is uijt dese Banck te retireeren,  
soo versoeckt den Heer voors[eijd]e ad majorem cautelam 
arrest  
op desselfs persoon, protesteerende van costen en rechts-  
weijgeringe  
 Wordt den boode gelast Catharina Weusten te 
som-  
 meeren over de gedecreteerde amende, en verder 
de  
 selve te arresteeren, om haere eedelijcke 
declaratie  
 te geven, alsmede D’Wed[uw]e Jan Ruijters 
noghmaels te  
 bedaegen, om getuijgenisse der waerheijt te 
geven,  
 op poene van gijselinge der beijde ad primam et 
inth

r 
 

 
[350]  Genachtinge gehouden den 7

e
 februarij 1736 

coram D‟Heeren  
 schepenen van Leeuwe, Finniger et Croon   
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier suppl[ian]te tegens 
Johannes Caldenborgh geinth[imeer]den, de suppl[ian]te 
versoeckt alsnu repetitio tertio van pandt-  
betreedinge geweesen te worden, met versteck van alle  
exceptiens declinatoir, dilatoir ende peremptoir ende  
dat aen de suppliante gepermitteert magh worden te  
dienen van profijt cum expensis bed[aegh]t per P. Rutten  
 Fiat repetitio tertio van pandtbetreedinge met  
 herdaeghsel ut moris  
 
 Genachtinge gehouden den 21

e
 februarij 1736 

coram D‟Heeren  
 schepenen Finniger et Croon   
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier suppl[ian]te tegens 
Johannes Caldenborgh ged[aeghd]e, de suppl[ian]te alsoo 
repetitio tertio van pandtbetree-  
dinge behoorlijck is geweesen, soo versoeckt alsnu ver-  
steck van alle exceptiens declinatoir, dilatoir ende  
peremptoir met permissie aen de suppl[ian]te om te 
meugen  
dienen van profijt cum expensis bed[aegh]t per P. Rutten  
 Videantur acta  
Visis actis, schepenen der Bancke Houtem, versteecken 
den gedaegden 
van alle exceptiens, declinatoir, dilatoir en peremptoir, met 
permis-  
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sie aen de juff[erouw]e suppl[ian]te om te dienen van 
profijt. Actum in judicio  
extraord[inari]o den 3 meert 1736 coram D‟H[ee]ren 
schepenen van Leeuwe,  
Frens, Philippens van Ingenhoven et Croon. 
Gepronuntieert den  
6 meert 1736 partibus citatis per P. Rutten  
 
Den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach suppl[iant] 
tegens  
Nicolaes Leenders en panden geinth[imeer]de hebbende 
ter penultime  
rolle met de versoghte pandtbetreedinge doen 
supercedee-  
ren, in vertrouwen dat den geinth[imeer]de sijne vaste  
belofte soude hebben gehouden van te voldoen wee-  
gens het geene den selve achtervolgens overgegeven  
eijsch en reeckeninge daer bij annex, te cort was,  
doch alles vruchteloos, weshalven soo versoeckt den  
Heer suppl[ian]t alsnu de novo pandtbetreedinge met  
limitatie en deputatie ut moris, met last op den  
boode parthijen daer toe tijdigh te citeeren en inthi-  
meeren protesteerende van costen  
 Compareant partes ad 1

am
 et inth

r  

 
[351]  Genachtinge gehouden den  
 20 meert 1736 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier suppl[iant]e tegens 
Johannes Caldenborgh  
geinth[imeer]de, de suppliante alsoo den geinth[imeer]den 
bij U Ed[el]e  
vonnis van den 6 meert laetstleeden is worden ver-  
steecken van alle exceptiens declinatoir, dilatoir  
ende peremptoir, ende aen de suppl[ian]te gepermitteert  
te meugen dienen van profijt, soo emploijeert de  
suppl[ian]te in plaetse van dien, alle verbaelen ende de-  
creeten in saecke gehouden ende gegeven, ende  
signanter het decreet van versteck, met de tacite  
bekentenisse van den geinth[imeer]den in contumatiam  
resulteerende mits dien als nu immissie met  
deputatie ut moris versoeckende cum expensis  
bed[aeg]t per P. Rutten  
 Videantur acta  
Visis actis, schepenen der Bancke Houtem, ter  
manisse van DHeer L[ieutenan]t Vooght in contumaciam  
recht doende, condemneeren den geinsinueerden  
in den eijsch der suppliante, alsmede in de costen,  
ter onser taxatie en moderatie, dienvolgens  
accordeeren de versoghte immissie met deputa-  
tie op de Heeren schepenen Frens et Croon, om de  
selve ten haere geleegentheijt te voltrecken. Actum  
in judicio extraord[inari]o den 6 april 1736 coram de  
Heer L[ieutenan]t Vooght et omnibus scabinis demptis 
Busolt  
et Finniger  
Gepronuntieert den 14 april 1736 partibus citatis  
per P. Rutten  
D‟Heeren gedeputeerde schepenen Frens et Croon  

rapporteeren dese immissie behoorlijck voltrocken 
te hebben op den 24 april 1736  
 
  Vonnis in saecke  
  Martinus Berlo cum suis suppl[ian]ten 
  tegens  
  Matthijs Habets cum suis 
geins[inueer]dens  
  en daer naer tegens DHeer licentiaet  
  en gerichtsschrijver Coenrardt Gode-  
  froid Grein, sigh eerst noemende  
[352]   sommant en suppliant, daer  
  naer verweerder  
  [in marge: q 12/12 q]  
Visis actis schepenen der Bancke Houtem, ter  
manisse van DHeer L[ieutenan]t Vooght, voor en al eer 
verders  
in saecke te disponeeren, lasten aen parthijen in  
personis te compareeren voor ons in de ordinaire  
gerechtskaemer tot Houtem op dinsdagh den vier  
en twintighsten deses, smorgens ten thien uuren,  
ten eijnde etc. Actum in judicio extraord[inari]o den 6  
april 1736 coram D”Heeren L[ieutenan]t Vooght et omnibus  
scabinis demptis Busolt et Finniger  
Gepronuntieert op den 10 april 1735 bij overgeeven  
van copije door Pieter Rutten  
24 april 1736 parthijen in judicio gehoort en sigh niet 
kunnende accordeeren  
 Videantur acta  
[in marge: de halve comparitie met den boode f 5 – 10 -]  
 
Pieter Rutten relateert op den 29 meert 1736 ter  
instantie van D‟Heer Generael du Portail gearresteert  
te hebben karre en peerden toebehoorende Paulus  
Duijsings van Vilt met interdictie ut moris  
Eodem die heeft Paulus Duijsinghs stipulatie gedaen  
in handen van D‟Heer schepen Croon de se sistende to-  
ties quoties  
Pieter Rutten relateert ter instantie van den wel  
Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooght deses landts 
Valckenborgh op den  
29 meert 1736 gearresteert te hebben de karre en  
paerden van Paulus Duijsens met sijne twee knechten  
naemens Jan Soomers en Cobus …… om getuij-  
genisse der waerheijt te geven, alswanneer sij beijde  
sullen versoght worden  
 
 Genachtinge gehouden den  
 24 april 1736 coram D‟Heeren L[ieutenan]t Vooght  
 en schepenen van Leeuwe, Frens, Philippens,  
 van Ingenhoven et Croon   
Den Heer Keerens oudt borgem[eeste]r der stadt 
Maestright, hebbende  
te pretendeeren tot last van Jan Goessens van  
Houtem, wegens eene somme capitael van drije  
hondert guldens, vier jaeren intresse met desen  
[353] april nu verscheenen, doende tegens vijf vant hon-  
dert, sestigh guldens, waer toe den Heer voors[eijd]e naer  
alle gedaene minnelijcke interpellatien en devoiren,  
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soo bij requeste avn den 16 meert laetstleeden behoor-  
lijck aen hem geinsinueert, als andersints, niet en kan  
geraecken, reedenen waerom den Heer aenl[egge]re ver-  
soeckt dat den voors[eijd]e Jan Goessens mach worden  
gesommeert, ten eijnde van voldoeninge der inte-  
ressen voors[eijd]e inwendigh dit en ten naesten, op poene  
van naerdere dispositie, protesteerende van costen  
 Fiat sommatio ten eijnde van voldoeninge  
 tusschen dit en den naesten op poene etc. et inth

r
 

 
 Genachtinge gehouden en 8

e
  

 meij 1736 coram D‟Heeren schepenen  
 van Leeuwe, Frens et Croon  
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier suppl[ian]te tegens 
Johannes Caldenborgh  
geinth[imeer]den en ged[aeghd]en, de suppliante alsoo de 
immis-  
sie door D‟Heeren schepenen Frens ende Croon,heden  
over veerthien daegen behoorlijck is worden vol-  
trocken, soo versoeckt alsnu de noodige brieven  
proclamatoriales, ten eijnde van vercoopinge der  
goederen bij acte van obligatie gespecificeert met  
depesche ut moris cum expensis bedaeght per P.  
rutten  
 Worden de versoghte brieven geaccordeert  
 met depesch en affixie ut moris 
 
 Genachtinge gehouden den 5 junij  
 1736 coram D‟Heeren schepenen van  
 Leeuwe et Philippens  
Den Heer licentiaet en gerichtsschrijver Grein verwerder 
tegens Mar-  
tinus Berlo suppl[ian]t alsoo den Heer verweerder  
ingevolge gedaene propositie ten fine van accomode-  
ment, sich niet en kan inlaeten, als streckende tot  
meerder prejuditie als proffijt in consideratie genoo-  
men de groote onkosten, soo van desen gerechte 
Adv[ocae]t  
als procureur, derhalven soo versoeckt den H[ee]r 
verwerder  
visitatie der acten en recht conform de selve met limita-  
tie van dagh ad sententiandum cum exp[en]sis  
 Fiat afdoeninge  
 
[354] Anna Catharina De Vivi arme suppl[ian[]te hebbende 
laeten bij twee  
distincte copien inthimeeren den bijgaende requeste  
neffens U Ed[el]e appoinctement daer op van den 12 meij  
lestleeden gegeven, uijtwijsens het relaes van den boode  
van den 15 dito maij daer onder staende aen Peter Duijc-  
kers, en Willem Janssen, sonder dat die selve tot nogh  
toe daer tegens hebben weeten te seggen of te rescribee-  
ren, soo versoeckt die selve / geconsidereert dat aen de  
arme suppl[ian]te haer aendeel in de erfkens niet can  
worden betwist, alsmede die kleenigheijt van saecke  
en overgroote noodt der suppliante / dat als nu in  
saecke bij U Ed[el]e magh worden finalijck gedispo-  
neert cum expensis  
 Sij dese gecommuniceert aen Peter Duijckers en  

 Willem Janssen, met last op de selve om te ant-  
 woorden opt voors[eijd]e requeste, ad primam 
peremp-  
 torie et inth

r
 

 
Den Heer Proost van St. Gerlach doet verhael, hoe dat Jan 
Gielkens  
sal[ige]r van Houtem, aen het clooster voors[eijd]e 
schuldigh  
is eenen keur, staende op Huijs en Hoff, waer in hij  
gestorven is, welcken keur door afsterven van voors[eijd]e  
Gielkens, den 6 febr[uar]ij 1721 door sijne huijsvr[ouw]e 
Grietjen  
Haembeuckers oock is betaelt, sonder dat alsdoen bij  
versuijm, is worden gestelt eenen Ophelder, uijtwij-  
sens extract uijt den erffregister, en mits Jan  
Gielkens en desselfs moeder Judith Driesen, dit 
voors[eijd]e  
Huijs en Hoff besitten, en voor den toekoomende te  
beuren keur, weijgeren eenen ophelder te stellen,  
soo versoeckt dat de selve door judicieele middelen  
daer toe moogen worden gecompelleert, ten eijnde  
van eenen ophelder te stellen, en gestelt te hebben,  
inwendigh dit, en ten naesten, op poene dat door  
dese justitie eenen sal worden gestelt, in hunnen  
naem, met condemnatie in alle costen  
 Sij dese gecommuniceert aen Jan Gielkens en 
desselfs  
 moeder Judith Driesen, om daer tegens te doen  
 prout conslij et inth

r
 

 
[355]  Genachtinge gehouden den 19

e
  

 junij 1736 coram D‟Heeren schepenen  
 van Leeuwe et Philippens  
Anna Catharina De Vivie suppliante doende visie van de  
constitutie aen haer door haeren man Adrianus  
van Liebergen den 11 deses toegesonden, bevin-  
dende dat niet tegenstaende aen Peter Duijckers  
en Willem Janssen bij U wel Eed[el]e laetste decreet  
aen die selve geinthimeert gelijck den boode  
relateert, is worden gelast op heden te antwoor-  
den, wesende ad primam peremptorie, tegens  
der suppliante requeste, waer aen die selve ech-  
ter in faute sijn gebleeven, soo versoeckt die selve  
in cas van geene antwoort of rescriptie pro  
proximae, dat de selve daer af sullen sijn en blij-  
ven versteecken, cum expensis  
 Wordt noghmaels gelast aen Peter Duijckers, en  
 Willem Janssen om te antwoorden op ’t requeste 
ad  
 primam, op poene van versteck et inth

r
 

 
Den Heere Proost van St. Gerlach tegens Jan Gielkens, en 
voor  
soo veel aengaet desselfs moeder Judith Dreesens  
geinsinueerde, repeteert sijn ter laetster rolle  
geverbaleerde, versoeckende mits de geinsinueerde  
in faut sijn gebleeven daer aen te voldoen, dat  
U wel Eed[el]e in conformiteijt van desersijts versoeckt  
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en extract uijt den erfpachtboeck sullen gelieven  
te disponeeren en eenen ophelder te stellen, met  
condemnatie des gedaeghdens in alle costen geree-  
sen en te rijsen  
 Wordt noghmaels gelast aen Jan Gielkens en  
 desselfs moeder Judith Dreesen te voldoen aent  
 versoeck van den Heere Proost van St. Gerlach  
 op poene van dispositie et inth

r
 

 
  In saecke  
  Martinus Verlo en consoorten  
  supplianten, en int selve cas  
  eijschers  
[356]   tegens  
  den Heer licentiaet Coenrard Go-  
  defroid Grein verweerder, en int  
  selve cas tegeneijscher  
  [in marge: half vonnis en advijsgelt f 21 -] 
Visis actis, schepenen der Bancke Houtem, naer  
ingenoomen advijs schriftelijck advijs van een  
onpartijdige rechtsgeleerde, ter manisse van D‟Heere  
L[ieutenan]t Vooght, openende poincten van officie, lasten  
sonder eenige prejuditie, aen de supplianten en  
eijschers int selve cas wettelijck te probeeren, dat  
den geene die de transactie of het accoordt van den  
28 april 1691 aengegaen heeft met Mechtel Berlo  
is geweest den persoon van Johan Caspar Bonne-  
coeur, alsmede dat het kindt in de selve trans-  
actie genomineert, minderjaerigh voor sijne  
moeder de voors[eijd]e Mechtel Berlo is gestorven,  
gelijck oock dat het capitael van vijf hondert  
guldens, bij transport der weijde in dato den 13  
junij 1707 gereserveert, en daer op geaffecteert  
sijnde gebleeven, is gesurrogeert, gedestineert of  
gedesigneert in plaetse, en voor die selve vijf hondert  
guldens bij gemelde transactie bedongen, mitsgae-  
ders naerders te bewijsen der selver qualificatie tot  
den ontfangh van sulck capitael, en vervallene  
interesse, onder cautie en voorders oock ad suffi-  
cientiam juris te adstrueeren hun reght van prae-  
ferentie, het geene sij pretendeeren hun te competee-  
ren, uijt hoofde van de gereclameerde transactie,  
tegens het acte van cessie en opgevolghde gichte,  
door den verweerder vercreegen, idque ad primam  
peremptorie post pronuntiationem, om welck gedaen  
sijnde, ende den verweerder en tegeneijscher in sijn  
contrarie bewijs si velit, of bij reprochen gehoort, in  
saecke finalijck te worden gedisponeert, als in goede  
justitie bevonden sal worden te behooren, de costen tot  
daer en toe stateerende. Actum in judicio extraord[inari]o  
den 7 aug[us]tij 1736 coram D‟Heeren L[ieutenan]t Vooght 
et omnibus  
scabinis  
Gepronuntieert den 17 aug[us]tij 1736 partibus citatis  
per Pieter Rutten  
 
[357]  Genachtinge gehouden den 18 sep-  
 tember 1736 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe et Philippens  

Den Heer licentiaet en gerichtsschrijver Grein verwerder, 
tegens  
Martinus Berlo cum suis ged[aeghd]e, versoeckt dat den  
gedaeghde inwendigh dit en ten naesten sal hebben  
te voldoen aen de poincten van officie hem inge-  
volge U Ed[el]e laetste gegevene interlocutie geinjungeert,  
op poene van versteck protesteerende van dilaij en  
kosten  
 Wordt aen Martinus Berlo cum suis gelast aen  
 de poincten van officie ingevolge onse gegeve  
 interlocutie te voldoen ad primam op poene van  
 versteck et inth

r
 

 
 Genachtinge gehouden den 2

e
  

 october 1736 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, Philippens et Finniger  
Martinus Berlo cum suis suppl[ian]ten en aenl[egge]ren 
tegens de Heer licen-  
tiaet Coenrard Godefroid Grein pretensen verwerder  
en tegeneijscher, den aenlegger cum suis ter voldoe-  
ninge van UW Ed[el]e directoir, in dato den 7 aug[us]tij en  
gepronuntieert den 17 daer aen volgende, exhibeert  
propositie in scriptis, doende en concludeerende als  
daer bij, versoeckende dat aen den Heer verwerder ge-  
last magh worden, daer tegens ad primam te doen als  
nae raede cum expensis  
Ex adverso den H[ee]r verwerder bevindende dat den 
aenl[egge]re quasi  
tot voldoeninge van UW Ed[el]e gegeve interlocutie, en 
aen de  
poincten van officie hem daerbij opgelacht komt exhi-  
beeren in scriptis, sonder dat de selve reëlijck vel ad  
d[omi]nis graphiarij vel ad rotulam sijn worden geexhibeert,  
soo als in materie van exhibitie en conform deser landts  
reglement behoorde, en dien volgens dese exhibitie niet  
anders en kan aangesien worden als insufficient, en  
insatisfactoir, weswegen den H[ee]r verwerder versoeckt  
versteck van dien om etc. en ingeval van naeder exhi-  
bitie of termijn versoeckt copije  
 Wordt aen de aenleggers gelast reëlijck te 
exhibeeren  
 de propositie in scriptis tusschen dit en den 
naesten  
 op poene van absoluijt versteck, quo facto habeat  
 copiam et  inth

r
 

 
[358] Juff[erouw]e Gerarda Heldevier proclamante, tegens 
Johannes Caldenborgh  
in bonis geproclameerde, alsoo de eerste brieven procla-  
matoriael behoorlijck sijn worden gedepescheert en geaffi-  
geert, soo als den boode heeft gerelateert, versoeckt alsnu  
dat den eersten sitdagh magh worden gehouden voor  
gecelebreert, en de tweede brieven proclamatoriael moo-  
gen worden geaccordeert, met last op den H[ee]r 
secretaris  
om de selve in communi forma te depescheeren en te  
laeten affigeeren  
 Wordt den eersten sitdagh gehouden voor gecele-  
 breert, en de tweede brieven proclamatoriael ge-  
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 accordeert met depesche ut moris et inth
r  

 

Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght deses landts 
hebbende op heden  
tot twee reijsen toe door den gerichtsboode Peter Rutten  
doen daegen den persoon van Lambrigt Weusten, sonder  
dat den selven daer aen heeft willen pareeren, versoeckt  
naerder dagement, met ordonnantie op den selven ten  
eijnde om ad 1

am
 te coomen antwooorden op zoodaenige  

interrogatorien als men alsdan sal overgeeven, en faute  
van non comparitie, dat den selven sal vervallen sijn  
in de amende van eenen goutgulde, ten behoeve van  
den Armen, met ordonnantie op den boode om ‟t selve  
te exploicteeren  
 Fiat daegement  
 
 Genachtinge gehouden den  
 16 october 1736 coram d[omi]nis scabinis  
 Philippens et Finniger  
Den Heer licent[iae]t en gerichtsschrijver Grein tegens 
Martinus  
Berlo, versoeckt dat het absoluijt versteck, in  
gevalle ter laetster rolle niet en is worden gede-  
creteert, alsnu magh worden gedecreteert met  
permissie om etc. en ingeval van reeele voldoe-  
ninge, versoeckt copije  
Martinus Berlo exhibeert propositie in scriptis  
daer tegens contradictie ad primam peremptorie  
versoeckende cum expensis  
 Habeat copiam et contradicat ad 1

am
  

 peremptorie et inth
r  

 

[359] Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght no[min]e 
officij informant, versoeckt daegement tegens Anthoon 
Moors, om ad primam  
te coomen sien overgeeven claght en conclusie  
 Fiat daegement  
 
 Genachtinge gehouden den 30

e
 

 october 1736 coram d[omi]nis scabinis  
 van Leeuwe et Philippens  
Den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght no[min]e officij 
claager, tegens Anthoon Moors becl[aegh]de, hebbende 
den beclaeghde behoorlijck prout nun-  
tius refert doen daagen, om op heden te sien overgeeven  
claght en conclusie, exhibeert de selve, onder reserve  
van int net gestelt sijnde reëlijck over te geven, daer  
op antwoort ad primam versoeckende, cum expensis  
 Satisfaciat quo facto, respondeat ad 1

am
 et inth

r  

 
 Genachtinge gehouden den 13 
 november 1736 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe et Philippens  
L‟allemand voor S[ieu]r Hendrick Touns aenlegger ende 
sommant, tegens  
Johannes Caldenborgh ende desselfs panden gedaeghde 
ende gesommeerde  
hebbende wederomme eenen seer geruijmen tijdt in  
saecke gesupercedeert op vertrouwen dat den gemelten  

gesommeerde soude voldoen die nogh openstaende  
interessen ende gedaene oncosten, gelijck hij gesommeer-  
de soo dickwils en reiterative hadde belooft, sulcx  
sonder eenige faute te sullen effectueeren, doch alles  
vruchteloos, derhalven versoeckt dat den selven ge-  
sommeerde sal worden bedaeght op resumptie om te  
coomen sien voorts procedeeren achtervolgens die   
retroacten, protesteerende de causatis expensis  
 Fiat resumptio   
  
 Genachtinge gehouden den 27

e
  

 november 1736 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, van Ingenhoven et Croon  
S[ieu]r Hendrick Thouns aenlegger en sommant, tegens 
Johannes Caldenborgh  
ende desselfs panden ge]daegh]de ende gesommeerde, 
den voors[eijd]e  
sommant hebbende ter laetster rolle behoorlijck doen  
bedaegen op resumptie den gemelten gesommeerde om 
se-  
cundum retroacta te koomen sien tegens hem voorts te  
procedeeren, alwelck daegement oock behoorlijck is 
worden  
geinsinueert, soo als den boode Peter Rutten sal 
relateeren  
[360] derhalven versoeckt achtervolgens U Ed[el]e 
Achtb[are] decreet  
gegeven den 25 octob[er] 1735 dat hem sommant magh 
als  
nu worden geaccordeert tot laste des gesommeerde ende  
desselfs panden repetitionem secundam van pandtbe-  
treedinge met herdaeghsel ut moris  
 Fiat repetitio secundo van pandtbetreedinge  
 met herdaeghsel ut moris  
 
Den Heer licentiaet en gerichtsschrijver Grein verwerder 
tegens Martinus  
Berlo cum suis eijsschers exhibeert tegens inscriptis  
doende en concludeerende als daer bij, en niets sigh  
bevint dat de eijsschers niet voldaen en hebben aen  
de poincten van officie haer bij U Ed[el]e directoir gein-  
jungeert, versoeckt alsnu dat de selve sullen sijn en  
blijven versteecken, en dat alsnu mach recht geadmi-  
nistreert worden secumdum allegata et protata pro-  
testando de expensis  
 Videantur acta  
 
 Genachtinge gehouden den 11e 
 december 1736 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, Philippens et van Ingenhoven   
L‟allemand voor S[ieu]r Hendrick Thouns aenlegger ende 
sommant, tegens  
Johannes Caldenborgh ge[daegh]de ende gesommeerde, 
overmits den gemelten  
gesommeerde alnogh in faute is blijvende aen den 
sommant te voldoen  
die openstaende interessen met alle aencleeven van dien,  
soo repeteert den sommant ende aenlegger U Ed[el]e 
Achtb[are]  
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laetstgegeven decreet, en versoeckt in conformiteijt van  
dien repetitionem tertiam van pandtbetreedinge met  
versteck van alle exceptien declinatoir, dilatoir en peremp-  
toir, met permissie om ad primam te moogen dienen van  
profijt, mede dat den gesommeerde sal worden gecondem-  
neert in de oncosten over dese reële proceduere gereesen  
 Fiat repetitio tertio van pandtbetreedinge met  
 herdaeghsel ut moris  
 
D‟Heer Proost van St. Gerlach doet blijcken uijt dit 
meedegaende extract, dat  
 hij heeft te pretendeeren tot last van d‟erfg[enaemen] 
Geerlen Engels,  
Thijs Schairs en Jacob Theewissen wegens haere drie 
Huijsen  
eenen keur, den welcken volgens het selfste extract door 
de  
Wed[uw]e Theewissen a[nn]o 1692 is verdeedight, en mits 
de voors[eijd]e erfg[enaemen] en in specie Herman 
Schairs die het Huijs en Hoff met Peeter  
Theewissen wijlen Jacob Theewissen hebben gecoght, 
desen keur  
weijgeren te releeveeren en ophelder te stellen, soo 
versoeckt  
den Heer Proost ordonnantie op de voors[eijd]e persoonen 
ten eijnde  
om eenen ophelder te stellen en gestelt te hebben, 
tusschen dit en den  
naesten, op poene dat door U Ed[el]e in desselfs plaetse 
eenen sal worden aenge-  
stelt met condemnatie in de costen  
 Sij dese gecommuniceert aan Herman Schairs en 
desselfs consoprten  
 om daer tegens te doen of seggen ad 1

am
 als naer 

raede et inth
r  

 
[361]  Genachtinge gehouden den 22  
 januarij 1737 coram d[omi]nis scabinis  
 van Leeuwe et Philippens  
Daems Boes sijnde van intentie alhier voor U Ed[el]e te 
actioneeren  
Jan Jacobs, sulcx tot voldoeninge van soodaenige  
pretensie als hij in der minnen niet en kan erlangen,  
versoeckende diensvolgens dagement tot laste van  
gem[elt]e Jan Jacobs, om alhier ter naester rolle te sien  
openen soodaenigen eijsch als den aenl[egge]re te raede  
sal vinden en alsdan voorts sien te procedeeren  
prout moris et stilij, protesteerende en eijsch maec-  
kende van costen  
 Fiat daegement  
 
 Genachtinge gehouden den 5 fe-  
 bruarij 1737 coram d[omi]nis scabinis  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
L‟allemand voor S[ieu]r Hendrick Touns aenlegger ende 
sommant tegens Joannes Caldenborgh gedaeghde ende 
gesommeerde, versoeckt ver-  
steck van alle exceptien declinatoir, dilatoir en  
peremptoir met permissie ad primam om te moo-  

gen dienen van profijt, protesteerende de causatis  
expensis  
 Videantur acta  
  [in marge: actor f 6 – solvit]  
Visis actis, schepenen der Bancke Houtem, ver-  
steecken den gedaeghde en gesommeerde van alle  
exceptiens declinatoir, dilatoir en peremptoir,  
met permissie aen den aenlegger ende sommant  
om te moogen dienen van profijt; Actum in judi-  
cio extraord[inari]o den 9 febr[uar]ij 1737 coram D‟Heeren  
L[ieutenan]t Vooght en schepenen van Leeuwe, Frens, 
Phi-  
lippens et Croon  
Gepronuntieert den 19 febr[uar]ij 1737 partibus cita-  
tis per Pieter Rutten  
Denuo gepronuntieert den 19 meert 1737  
partibus citatis et presentibus per P. Rutten  
 
  In saecke 
  Martinus Berlo en consoorten  
  supplianten en in het selve cas eijsschers  
  tegens  
  D‟Heer licentiaet Coenrard Godefroid  
  Grein verweerder en int selve cas  
  tegeneijsscher  
  [in marge: solvit Grein f 6 – voort advijs  
   copije f 1-, boode f 1/8 -] 
Visis actis, schepenen der Bancke Houtem met  
[362] naerder advijs van een onpartijdige rechtsge-  
leerde, daer benevens geexamineert en geleth op  
de nogh naerdere verbaalen, acten ende stucken,  
decerneeren aen de supplianten en eijsschers co-  
pije van des verweerders en tegeneijsschers schrif-  
tuere van tegen inscriptis, geexhibeert den 27  
novemb[er] 1736 met last aen de supplianten van  
daer tegens te dienen van solutie, ende naeders  
en stercker te probeeren ende te adstrueeren allen  
het geene sij tot voldoeninge der geopende poinc-  
ten van officie moogen goedtduncken et behooren,  
idque ad primam peremptorie, de costen ut ante,  
stateerende. Actum in judicio extraord[inari]o den 9e  
februarij 1737 coram D‟Heeren L[ieutenan]t Vooght en  
schepenen van Leeuwe, Frens, Philippens et Croon  
Gepronuntieert den 19 feb[rua]rij 1737 partibus  
citatis per Pieter Rutten   
 
 Genachtinge gehouden den 19  
 februarij 1737 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe et Philippens  
Johannes van Caldenborgh geins[inueer]de tegens 
Hendrick Thouns suppl[ian]t  
en aenl[egge]re, bevindende dat den aenl[egge]re alhier 
ter rolle  
soo neerstigh geadvanceert is, dat tegens hem op heden  
heeft weeten te vercrijgen een decreet van versteck van  
alle exceptien met permissie om te moogen dienen van  
profijt; ende mits het rechtens notoir en aen alle  
liefhebbers van justitie bekent is, dat geene sententie  
in praejuditie van parthijen en moogen gegeven noch  
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gepronuntieert worden, sonder dat parthijen daer  
toe alvoorens sijn bedaeght, en dat den boode selfs  
moet bekennen aen den geinsinueerden geen ander  
decreet te hebben geinsinueert als eenen videantur  
acta, soo wordt mits desen tegens het versteck van  
alle exceptien en permissie om door den suppl[ian]t te 
moogen  
dienen van profijt, ten hoogsten geprotesteert, mits-  
gaeders tegens die kosten, met versoeck dat den 
voors[eijd]e  
Thouns ante omnia sal worden gelast over te geven  
pertinenten staet van reeckeninge van credit en debet  
[363] om den selven bij den geins[inueer]de gesien, als 
dan te doen  
prout consilij, en dat de saeck principael tot daer en  
toe sal blijven gestaackt, alias protesteert prout omni  
meliori modo etc. 
 Sij dese gecommuniceert aen den suppl[ian]t en 
aenl[egge]re  
 om hier tegens te doen of seggen prout consilij et 
inth

r  

 
 Genachtinge gehouden den 5

e
  

 meert 1737 coram d[omi]nis scabinis  
 van Leeuwe et Croon  
L‟allemand voor S[ieu]r Hendrick Thouns aenlegger ende 
sommant tegens Joannes Caldenborgh ge[daegh]de ende 
gesommeerde, gesien hebbende  
bij communicatie de adversaire propositie alhier ter  
rolle ter sijde van den gedaeghde gedicteert den 19

e
  

feb[rua]rij jonghstleeden, sal daer tegens seggen, dat het  
oock aen alle liefhebbers van justitie en alle practi-  
sijns deser landen bekent moet wesen dat niemande  
in oppositie kan koomen, ten sij hij eerst ende vooral  
refundeere die retardatoire costen principaelijck  
als eene saecke gelijck dese is gecoomen tot een 
vonnisse  
contumacieel en versteck van alle exceptien, weshal-  
ven versoeckt den sommant al eer den gesommeerde  
over sijne versoecken bij voors[eijd]e propositie 
uijtgesteec-  
ken sal meugen werden aengenoomen, dat hij ante  
omnia sal hebben te refundeeren alle die gedaene  
retardatoijre costen, quo facto, men sal dan appai- 
siment geven aen den gesommeerde ontrent sijn  
versoeck van reeckeninge, ende ontrent het poinct  
van daegement sal men alsdan seggen soo ende  
gelijck hij sommant sal bevinden te behooren, justi-  
neerende dat die versoghde refusie preliminairlijck  
et ante omnia moet ende behoort te geschieden, inte-  
rim eijsch maeckende van alle dese noodeloose costen  
Ex adverso Caldenborgh seght dat hem dese saecke 
eijgentlijck  
niet en raeckt, schoon hij verscheijde betaelinge hier  
over heeft gedaen, dan sijne tante Cath[arina] 
Caldenborgh  
woonende tot Nimwegen, weshalven versoeckt  
termijn van guarand, en dat dese saeck tot daer en  
[364] toe sal blijven gestaackt, tot dat hij de selve met sijne  

tante sal hebben geeffent  
 Ongepraejudiceert staet van saecken, compare-  
 ant partes ad primam in judicio et inth

r
 

 [in marge: A vide B]  
 
Daem Boes aenl[egge]re tegens Jan Jacobs ged[aeghd]e 
eijscht tot laste van den  
gedaeghde, eene somme van vijftigh guldens, salvis  
solutis si quae sint, restant spruijtende wegens  
voorgestreckde en verschooten penningen onder belofte  
van eene danckbaerlijcke restitutie eenigen tijdt daer  
naer te geschieden, volgens handtschrift de dato den  
15 octob[er] 1735 en alsoo den gedaegde in faute blijft  
den aenlegger te voldoen, niettegenstaende daer toe  
meenige reijsen in der minnen aengemaent sijnde,  
soo concludeerende contendeert den aenlegger ten  
fine den gedaegde ten daege van comparitie, die mits  
desen versoght wordt, sijne handt en signatuere sal  
hebben te erkennen, ofte te ontkennen, alias de selve  
gehouden te worden voor bekent, en den ged[aeghd]e 
somma-  
rie geweesen tot provisioneel namptissement, en  
condemnatie tot prompte betaelinge des voors[eijd]e  
eijsch, cum expensis, protesteerende van extraord[inair]e  
vacatie etc sijnde den ged[aeghd]e ten desen behoorlijck  
bedaeght  
 Compareant partes ad primam in judicio, ten  
 eijnde van sijne handt te kennen of te ontkennen,  
 op poene dat de selve voor bekent sal worden 
gehou-  
 den et inth

r 

 

Den H[ee]r gerechtsschrijver Grein verwerder, tegens 
Martinus Berlo  
cum suis aenl[egge]ren, repeteert UW Ed[el]e Achtb[are] 
interlo-  
cutie van den 19 feb[rua]rij lestleeden, versoeckt nogh-  
maels, dat den aenl[egge]re conform deselve sal hebben  
te voldoen tusschen dit en ten naesten, op poene  
van versteck, protesteerende van dilaeij en costen  
 Wordt aen de aenleggeren gelast ad primam  
 te voldoen aen onse gegevene interlocutie van  
 den 19 feb[rua]rij lestleeden op poene van 
versteck  
  et inth

r
 

 
[365]  Genachtinge gehouden den 19

e
  

 meert 1737 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
[in marge: B vide A]  
Parthijen in judicio gehoort, en sijn de selve gecon-  
venierrt, dat het vonnis van versteck nogh eens  
onstentelijck is gepronuntieert, en het selve nu  
in effect gehouden, verders heeft S[ieu]r Thouns den  
gesommeerde en gedaegde geaccordeert eenen ter-  
mijn van vier weecken, en hij Caldenborgh heeft  
stipulatie gedaen in onse handen van den suppli-  
ant sonder vordere exceptie te betaelen de interesse  
en costen tot heden gedaen door S[ieu]r Thouns. Actum  
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in judicio den 19 meert 1737 coram d[omi]nis scab[ini]s 
van  
Leeuwe, Philippens et Croon   
 
Den Heer gerichtsschrijver Grein verwerder, tegens 
Martinus  
Berlo cum suis aenl[egge]re, repeteert noghmaels U 
Ed[el]e  
gegeven interlocutie van den 19 febr[uar]ij lestleden  
gegeven, met U Ed[el]e laetste decreet ten reguarde van  
desersijdts propositie in conformiteijt van dien  
gedaen, verleent, ende mits alnogh geene reële vol-  
doeninge in conformiteijt van dien, versoeckt als  
nu versteck van dien, en dat alsnu in saeck abso-  
luijt conform de acten magh worden gedisponeert  
protesteerende van kosten en dilaije  
 Wordt aen de aenleggeren gelast ad primam te  
 voldoen aen onse gegevene interlocutie van den  
 19 febr[uar]ij lestleeden, op poene van absoluijt 
versteck  
 et inth

r
 

 
 Genachtinge gehouden den 2 april  
 1737 coram d[omi]nis scabinis  
 van Leeuwe et Croon  
Den H[ee]r gerichtsschrijver Grein verweerder tegens 
Martinus Berlo cum suis  
aenl[egge]re, versoeckt mits geene voldoeninge ingevolge 
U Ed[el]e  
laetstgegeven decreet, en versoeckt alsnu absoluijt ver-  
steck van dien en in cas van voldoeninge copije  
Den aenl[egge]re cum suis exhibeert finaele persisteeringe 
doende  
en concludeerende als daer bij, mits dien reghts admi-  
nistratie versoeckende, met last op de resp[ective] 
procureurs  
om den naederen inventaris te teeckenen alias gehouden  
te worden voor geteeckent cum exp[en]sis  
 Videantur acta  
 
[366] Maria Buijsers dochter van wijlen Jacob Buijsers, nu 
getrouwt  
met Hendrick Knibben, versoeckt daegement tot  
last van D‟Wed[uw]e en kinders wijlen Simon van der  
Straaten en Jan Moors of sijne erfgen[ae]m ten eijnde  
om te coomen sien doen eijsch en conclusie pro-  
testeerende van kosten  
 Fiat daegement  
 
 Genachtinge gehouden den 14

e
   

 meij 1737 coram d[omi]nis scabinis  
 van Leeuwe, Philippens, van Ingenhoven et Croon  
L‟allemand voor S[ieu]r Hendrick Thouns suppliant, tegens 
Joannes Caldenborgh, ende desselfs panden 
geinsinueerde, aengesien den voors[eijd]e geins[inueer]de 
in faute is gebleeven, en is blijvende aen den suppliant te 
voldoen  
sijne openstaende interessen van het capitael meermaels  
ter acten geroert, gelijck oock die oncosten door den sup-  

pliant ter dier oirsaecke aengewent; niettegenstaende  
den geins[inueer]de in die lestgehoudene comparitie 
binnen  
den vasten jonghstleden, uijtdruckelijck en expresselijck  
in U Ed[el]e handen hadde gestipuleert binnen den tijdt  
van vier weecken die geijsende of resteerende interessen  
met alle aencleven van dijen als costen etc aen den 
suppl[ian]t  
te sullen betaelen, in alwelcken termijn den gemelten sup-  
pliant / op vaste hoope dat den geins[inueer]de sijne 
gedaene be-  
loften soude volbrengen / geene gecondescendeert heeft,  
maer des geins[inueer]dens beloften sijn alleenlijck verba 
et  
voces et non effectus, soo wordt den meergenoemden  
suppliant genootsaeckt / den selven door U Eed[el]e tot het  
nederleggen sijnder proffijt geadmitteert sijnde / te em-  
ploijeeren in plaetse van dien, alle verbaelen en decreeten  
in saecke gehouden en gegeven, mitsgaders de obligatie  
ter acten berustende, ende die daer op gedaene 
betaelinge  
der interessen, soo door den geins[inueer]de als desselfs 
vaeder,  
en signanter oock het vonnis van versteck van alle  
exceptien declinatoir, dilatoir en peremptoir, alsmede  
sijne voors[eijd]e gedaene stipulatie in de voors[eijd]e 
comparitie  
van den 19 meert laetstleden; en versoeckt den suppl[ian]t  
alsnu immissie ofte vonnis immisoriael met deputa-  
tie limitatie en inthimatie uti moris, met condemna-  
tie van den geinsinueerde in alle de costen, waer af nogh-  
maels eijsch gemaeckt wordt, protesteerende interim de  
ulterioribus causandis expensis 
 Videantur acta  
Visis actis, schepenen der Bancke Houtem, ter manis-  
[367] se van den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght, 
recht doende,  
condemneeren den geinsinueerden in den eijsch des  
suppliants, alsmede in de costen, ter onser taxatie  
en moderatie, daer toe accordeeren de versoghte  
immissie, met deputatie op de Heeren schepenen van  
Leeuwe et Philippens, om de selve ter gelegener daege  
te voltrecken. Actum in judicio extraord[inari]o den 20  
meij 1737 coram omnibus demptis Busolt et Frens  
Gepronuntieert den 28 meij 1737 partibus citatis  
per Pieter Rutten  
De gedeputeerde schepenen van Leeuwe et Philippens  
rapporteeren dese immissie behoorlijck te hebben  
voltrocken op den 11 junij 1737  
[in marge: solvit + vonnis; solvit de immissie] 
 
 Genachtinge gehouden den 28   
 meij 1737 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe et Philippens  
Den Heer gerichtsschrijver Grein verwerder, tegens 
Martinus Ber-  
lo cum suis aenlegger, met de uijtterste verwonderinge  
bevindende dat den aenlegger alhier ter rolle van den  
2 april 1737 in voldoeninge quasi vero, van U Ed[ele]e  
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laetste gegevene interlocutie, heeft coomen exhibee-  
ren finaele persisteeringe en daer bij in saecke te  
slieten, met versoeck dat de resp[ectiv]e procureurs 
souden   
worden gelast den inventaris te teeckenen waer op  
U Ed[el]e dan hebben gelieven te decreteeren videantur  
acta, en dewijl men verstaet dat die exhibitie al-  
leen is geschiet om den vijandt te abuseeren, en  
parthijen te laeten sleuren om malcanderen op onnutte  
oncosten te drijven, ter oorsaeck de selve tot den dagh  
van heden noch niet en is overgebracht, alwelcke  
maniere van handelen aen alle liefhebbers van  
rechten en practijcque gans vremt, onbekent, en  
tegens de wetten en reglemente van desen lande  
strijdende moet voorcoomen, oorsaeck gevende dat  
men sigh desersijdts daer over ten hooghsten te beklae-  
gen heeft, mits den aenl[egge]re tot voldoeninge van U 
Ed[el]e  
interlocutie van den 19 feb[rua]rij lestleeden nu over de  
drie maenden heeft tijdt gehadt, en vervolgens maer  
en tracht om de saeck te eterniseeren, en sleepende  
[368] te houden, waer tegens als oock tegens dese 
maniere  
van procedeeren te hooghsten geprotesteert wordt,  
met versoeck dat den selven aenl[egge]re van nu voor als  
dan van verdere geinjungeerde voldoeninge sal sijn  
en blijven versteecken en recht ex actis geadminis-  
treert, met condemnatie in de kosten daer af wel  
uijtterlijck eijsch doende, alias en bij faute van dien  
verclaert, den verwerder te protesteeren van rechts  
weijgeringe, en de saeck te sullen avoceeren daer en  
alsoo  
Den advocaet Levericksvelt seght tot debath van het  
advers geproponeerde dat hij wegens verscheijdene  
pressante beesigheeden en familie affairens ver-  
oorsaeckt door het afsterven van sijnen broeder  
en andersints beleth is geworden tot nu toe de  
gerequireerde schriftuere over te geven, dogh om  
te thoonen dat van sijn kant geerne een eijnde van  
saecke soude sien, soo versoeckt termijn van vier  
weecken om de selve schriftuere reëlijck over te  
geven, alsoo den selven tegenswoordigh in extra-   
ordinaire saecken voor het officie deses landts  
geoccupeert is, sustineerende dat den aenl[egge]re cum  
suis niet en mach worden versnelt ten opsighte  
van eene instructive schriftuere, en derhalven  
den versoghten termijn niet kan nogh magh  
afgeslaegen worden, en in cas van debat persis-  
teert over al ter contrarie cum expensis  
 Habeat den aenlegger cum suis den versoghten  
 termijn van vier weecken, pro omnimoda dila-  
 tione, op poene van dispositie et inth

r
 

 
 Genachtinge gehouden den 11 juni 1737 coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe et Philippens  
Daem Boes aenlegger, tegens Jan Jacobs ged[aeghd]e, 
alsoo den aenlegger op schriftelijcke belofte van 
voldoeninge tot nu heeft gesuperce-  
deert, dogh sonder effect, soo repeteert sijnen eijsch tot  

laste van den ged[aeghd]e ter rolle van den 22 jan[ua]rij 
jonghstleeden  
gedaen, en versoeckt denuo dagh van comparitie, ten  
fine als ter voors[eijd]e rolle geconcludeert; en tot 
sommaire  
dispositie en condemnatie cum exp[en]sis bed[aeg]t per P. 
Rutten  
 Compareant partes denuo ad 1

am
 et inth

r
 

 
[369]  Genachtinge gehouden den 25 juni 1737  
 coram d[omi]nis scab[ini]s Frens, Philippens et 
Croon  
Martinus Berlo cum suis verweerders tegens den Heer 
L[icentiae]t en gerichs-  
schrijver Grein pretensen suppl[ian]t en sommant, de  
verweerders exhibeeren finale memorie instructijf,  
doende en concludeerende als daer bij, versoeckende  
het selve ad acta te meugen werden gevoeght, om  
bij het afdoen van saecke daer op behoorlijcke reflec-  
tie te werden genoomen cum expensis  
 Sij dese ad acta gevoeght, et videantur acta  
 
L‟ allemand voor S[ieu]r Hendrick Thouns suppliant ende 
proclamant tegens Joannes  
Caldenborgh, ende desselfs panden geinsinueerde ende  
geproclameerde, alsoo de immissie op des geprocla-  
meerdens panden op den 11 deses is worden voltrocken,  
door de Heeren schepenen van Leeuwe en Philippens  
gelijck de selve Heeren ter rolle alreede hebben gerap-  
porteert, soo versoeckt  hij proclamant de eerste pro-  
clamatie brieven met versoeck aen den Heere secre-  
taris de selve te depescheeren volgens het aenbrengen  
der goederen gedaen door den geinsinueerde en gepro-  
clameerde aengesien alle desselfs goederen volgens  
geseijde aenbrengen sullen moeten worden geprocla-  
meert, door dien men is vreesende dat juff[erouw]e 
Heldevier  
die tot laste van den geins[inueer]de oock is hebbende een  
capitael monteerende ter somme van 2900 guldens  
met eenige jaeren verscheenen interesse voor den  
suppliant soude sijn gerealiseert, vervolgens in desen  
cas hij suppliant soude worden gepostponeert aen  
gemelte juffrouw Heldevier tot dat de selve uijt die  
te proclamerene erven becoomen soude hebben haer  
capitael met die aencleevende interessen, en versoeckt  
mede last op den boode de selve proclamatie brieven  
tijdelijck te affigeeren  
 Decreet  
 Worden de eerste brieven proclamatoriael  
 geaccordeert met ordonnantie op den Heer  
 secretaris de selve te depescheeren en den boode  
 te affigeeren prout moris et stelij  
 
[370] Daem Boes aenl[egge]re tegens Jan Jacobs 
ge[daegh]de, alsoo den gedaeghde in faute blijft, sich 
alhier in judicio ingevolge U Ed[el]e  
decreet tot de denuo geordonneerde comparitie  
te sisteeren, des protesterende van speciale vaca-  
tie, en den gedaeghde accuseerende van sijne non  
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denuo geordonneerde comparitie, soo versoeckt  
alsnu recht en justitie geadministreert te wor-  
den, ten fine desselfs handt en signatuere in ju-  
dicio overgeleijdt sal worden gehouden voor erkent,  
gelijck sulcx naeders is blijckende uijt desselfs ver-  
soeck van ophoudinge deser actie op belofte van  
voldoeninge het welck alhier reëlijck geexhibeert  
wordt, en vervolgens den selven gecondemneert  
in desersijdts eijsch conform conclusie bij venue  
en court genoomen cum expensis bed[aegh]t p[e]r P. 
Rutten  
 Decreet  
 Videantur acta  
 [in marge q 6/6q; solvit] 
Visis actis, schepenen der Bancke Houtem, ter manisse  
van den Heere L[ieutenan]t Vooght, recht doende, en 
geleth waer  
op eenighsints te letten stonde, en signanter op de naer-  
dere belofte gedaen den 19 meert 1737 bij den gedaegde  
eijgenhandigh geteeckent, den 19 me in presentie van  
den notaris A. Welters, mits den gedaeghde in faute  
is gebleeven om in judicio te compareeren, niettegen-  
staende tot twee diverse reijsen tot de geordonneerde  
personeele comparitie behoorlijck is worden bedaeght,  
houden desselfs handtteeckeninge voor bekent, condem-  
neeren dienvolgens den gedaeghde in den eijsch van  
den aenlegger in actis geexhibeert, mitsgaeders in  
de costen, ter onser taxatie en moderatie. Actum  
in judicio extraord[inari]o den 29 junij 1737 coram omni-  
bus demptis Busolt et Croon  
Gepronuntieert den 6 julij 1737 partibus citatis  
per P. Rutten  
 
  Vonnisse in saecke  
  Martinus Berlo cum suis verweerder  
  tegens  
  D‟Heer l[icentiae]t en gerechtsschrijver 
Grein  
  pretensen suppl[ian]t en somment  
  [in marge: q 3/3 q; solvit Grein f 3 - - ] 
Visis actis, schepenen der Bancke Houtem commu-  
[371] niceeren de finale memorie instructijf van Mar-  
tinus Berlo  cum suis, aen den Heer licentiaet en  
gerechtsschrijver Grein, om ingeval den selven nog  
iets daer op of tegens te seggen heeft; sulcx in te  
dienen binnen veerthien daegen naer pronuntiatie  
deses si velit, alias vel quo facto, finale afdoeninge  
van saecke; Actum in judicio den 29 junij 1737  
Gepronuntieert den 6 julij 1737 partibus citatis  
per Pieter Rutten  
 
 Genachtinge gehouden den 17

e
  

 september 1737 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe et Frens  
Den Heer en m[eeste]r Grein der rechten licentiaet jeerst  
suppliant en sommant tegens de kinderen en  
erfgen[aemen] wijlen Wijnand Habets, en nu verwerder  
tegens Martinus Berlo cum suis suppl[ian]ten en  
nu eijsschers, exhibeert finale refutatie des-  

tructijf, mits dien visitatie der acten en recht  
conform de selve versoeckende, met limitatie  
van dagh en uijr tot het fourneeren der stuc-  
ken en teeckenen den inventaris der selver, cum expensis  
 Videantur acta en worden de respective  
 procureurs gelast infra octo te teeckenen den  
 inventaris et inth

r
 

 
Wij Bernhardt Grave van Welderen, ende, des  
Heijligen Roomsche Rijcks Vrijheer van Ubbur-  
gen en Oploo, Heer van Valburgh, Amptman,  
Righter en Dijck-Graef des Ampts van Neder-  
Betuwe, gedeputeerde wegens de provincie van  
Gelderlandt ter vergaederinge van haer Hoo: Moo:  
de Heeren Staten Generael der Vereenighde Neder-  
landen, Stadthouder van de Leenen en Vooghd  
van den Lande van Valckenborgh, partage van haer  
Hoo: Moo: etc. etc. etc. Allen den geenen die desen  
 [372] sullen sien ofte hooren lesen, Salut; Alsoo door  
het afsterven van Ernest Finniger, desselfs schee-  
pensplaetse der Bancke Houtem, is koomen te vacee-  
ren, en dat het noodigh is, dat de selve door een ander  
bequaam persoon, ten eerste werde voorsien, soo ist  
dat wij geinformeert sijnde van de capaciteijt, goede  
naem en faam van den persoon van Gerardus  
Francken van Schimmert, den selven hebben aenge-  
stelt en gecommitteert, gelijck wij hem aenstellen  
en committeeren bij dese tot schepen der Bancke  
Houtem, in plaatse van voorn[oemd]e Ernest Finniger,  
en sulcks op soodaenige emolumenten, wedden,  
baten en profijten, als daer toe van oudts sijn  
staende, mits doende den selve in handen van onse  
L[ieutenan]t Stadthouder en Vooghd, den behoorlijcken 
eedt, 
om gem[elt]e scheepensplaatse getrouwelijck, en  
volgens reglementen, wel waar te neemen, welcke  
gedaen sijnde, lasten en beveelen wij aen een ijder  
die sulcks aengaen magh, den voorn[oemde] Gerardus  
Francken als schepen der Bancke Houtem te  
erkennen en te respecteeren. Aldus gedaen onder  
onse signature en aengebooren adelijcke pitschaff  
in s‟Gravenhage, den 30 aug[us]tij 1737 / was geteec-  
kent / Grave v[an] Welderen / besijdens stont / 
sijn Hooch Eed[el]e gebooren cachet gedruckt in swarten  
lack / in dorso stont / Op heeden den 18 september  
1737 compareerde D‟Heer Gerardus Francken,  
en heeft volgens dese commissie, in qualiteijt  
als scheepen der Bancke Houtem, ter presentie  
van D‟Heeren scheepenen H. van Leeuwe en J.G.W.  
Frens, den behoorljcken eed, in mijne handen  
gepresteert / was geteeckent / J.W. Heldevier  
 
Den gerechtsboode Pieter Rutten relateert op den 21 sep-  
tember 1737 arrest geimponeert te hebben op de vruch-  
ten van d‟erfg[enaemen] Jan Cleuters, en sulcx ter 
instantie van  
den bursaris deser justitie, sulcx in handen van Hen-  
drick Cleuters met interdictie ut moris  
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[373]  Genachtinge gehouden den 1 8b[er] 1737 coram  
 d[omi]nis scab[ini]s Croon et Francken  
 
 Genachtinge gehouden den 15  
 october 1737 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
  Vonnisse in saecke  
  Martinus Berlo en consoorten  
  supplianten en in het selve cas eijsschers  
  tegens  
  den Heer en m[eeste]r Coenrard Godefroid  
  Grein verwerder en in het selve cas  
  tegen eijsscher  
  [in marge: q 24/24 q; advijs q 4/4 q;  
   solvit Grein 24 [+] ½ advijsgelt 4 [=] f 28]  
Visis actis onder inventarissen gefourneert,  
en signantelijck geleth dat de supplianten, en  
in het selve cas eijsschers, aen onse gedecerneerde  
poincten van officie, ter genoegen van het  
recht, niet en hebben voldaen, schepenen der  
Bancke Houtem, ter manisse van den Heer L[ieutenan]t  
Vooght, met assumptie van een onpartijdige  
rechtsgeleerde doende recht, verklaeren de  
supplianten en eijsschers in hunnen eijsch  
op den 4 junij 1734 gedaen niet te wesen ont-  
fanghbaer, nochte gefondeert, condemneeren  
daer toe de supplianten en eijsschers in de  
costen ten processe gereesen, ter onser taxa-  
tie en moderatie, den verwerder en tegeneijs-  
scher vorders in geheel. Actum in judicio extra- 
ord[inari]o den 7 october 1737 coram D‟Heeren schepe-  
nen van Leeuwe, Frens, Philippens, Ingenhoven et Croon  
Gepronuntieert den 15 october 1737 partibus citatis  
per Pieter Rutten  
Den 21 octob[er] 1737 heeft Martinus Berlo van dit 
vonnisse  
geappelleert ad judicem superiorem door den not[ari]s 
Guichard  
 
[374]  Genachtinge gehouden den 1 october  
 1737 coram d[omi]nis scabinis Croon et Francken  
 
 Genachtinge gehouden den 15e  
 october 1737 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
 
 Genachtinge gehouden den 29e  
 october 1737 coram d[omi]nis scabinis Croon  
 
 Genachtinge gehouden den  
 12 novemb[er] 1737 
 
 Genachtinge gehouden den  
 26 novemb[er] 1737 
 
 Genachtinge gehouden den  
 10 december 1737  
 
 Genachtinge gehouden den  

 21 januarij 1738 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe et Croon  
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
claeger,  
tegens Jan Meeuwissen becl[aegh]de, versoeckt daege-  
ment om ad primam tegens hem te coomen sien  
overgeven claght en conclusie  
 Fiat daegement  
 
Den gerichtsboode Pieter Rutten relateert op  
den 6 februarij 1738 arrest geimponeert te hebben  
op eenigh hout gelegen in den Koningswinckel  
op de landerijen van D‟Heer Boshouwers aengaende  
Hendrick van Noorbeeck woonachtigh onder de Banc-  
ke van Houtem, en sulcx ter instantie van de Heer  
Boshouwers met interdictie ut moris  
 
 Genachtinge gehouden den  
 4 februarij 1738 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
 
 Genachtinge gehouden den  
 18 feb[rua]rij 1738 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
Daem Boes aenl[egge]re tegens Jan Jacobs ged[aeghd]e, 
alsoo  
den aenl[egge]re ‟t sedert den 8 julij 1737 in saecke op 
hoope en  
belofte van voldoeninge heeft gesupercedeert, soo 
versoeckt  
alsnu resumptie van saecke om ad 1

am
 in statu  

quo voorts te kunnen procedeeren pro ut moris et stilij  
en dat den ged[aeghd]e ad proximum behoorlijck magh 
worden be-  
daeght cum exp[en]sis  
 Fiat daegement op resumptie   
 
[375]  Genachtinge gehouden den 4 meert  
 1738 coram d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe et 
Philippens  
Daem Boes aenlegger tegens Jan Jacobs ged[aeghd]e, 
alsoo alle des aenleggers supercederen op belofte van 
voldoeninge is sonder effect, soo ver-  
soeckt dat den ged[aeghd]e tot voldoeninge van U Ed[el]e 
Achtb[are] vonnisse  
magh worden gesommeert, cum expensis bed[aeg]t per 
P.Rutten 
 Fiat sommatio  
 
 Genachtinge gehouden den 18e  
 meert 1738 coram d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe 
et Croon 
Daem Boes aenlegger tegens Jan Jacobs gedaegde, 
versoeckt  
renovatie van de gedecreteerde en gedaene somma-  
tie met herdaeghsel ut moris ten eijnde etc. cum  
expensis, bedaeght per Pieter Rutten  
 Fiat renovatie van sommatie et inth

r
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Den Heer Hoogh Drossard deses lants no[min]e officij 
versoeckt daege-  
ment tot last van Claes Duijsinx van Houtemer-  
bergh, om ad 1

am
 te compareeren ter ordinair gerichts-  

kaemer tot Houtem, ten eijnde om te antwoorden  
op ar[ticu]len aut alias, met deputatie op twee Heeren  
ex graemio om etc. met last om den boode om etc.  
 Fiat daegement tot laste van Claes Duijsinx,  
 ten eijnde van verhooringe ad primam, daer  
 toe deputeerende de Heeren schepenen van 
Leeuwe  
 et Croon et inth

r
 

 
 Genachtinge gehouden den 29e  
 april 1738 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
Den Heer Hoogh Drossard deses landts no[min]e officij 
informant, heb-  
bende voor op heden doen citeeren Claes Duijsincx  
exhibeert desselfs declaratie, versoeckende dat den  
selven daer op onder eedt mach worden gerecolligeert  
 Fiat recollectie ad statim  
 
Daem Boes aenlegger tegens Jan Jacobs ged[aeghd]e, 
alsoo den ged[aegd]e bij renovatie is geresumeert tot 
voldoeninge echter sonder gevolgh,  
soo versoeckt alsnu executie, en dat de selve sonder  
eenich dilaije magh worden voltrocken cum exp[en]sis 
bed[aegh]t  
p[e]r P. Rutten  
 Fiat executio met last op den boode om de selve te  
 voltrecken et inth

r  

 
[376]  Genachtinge gehouden den 13 meij 1738  
 coram d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe et Croon  
D‟Heer Matthijs Boomhouer Hendricx borger en bancquier 
te Maestrigt  
van intentie sijnde personeele actie voor U Ed[el]e te  
intenteeren tegens Matthijs Habets inwoonder  
van Houtem, versoeckt daegement tot laste van  
den voors[eijd]e Matthijs Habets om ad 1

am
 te sien edeeren   

sijnen eijsch en conclusie, en verders te sien voorts  
procedeeren prout moris  
 Fiat daegement  
 
 Genachtinge gehouden den 27 meij  
 1738 
 
 Genachtinge gehouden den 10

e
  

 junij 1738 coram D‟Heeren schepenen  
 Philippens et Croon  
Pieter Rutten gerechtsboode deser Bancke, versoeckt 
dagement tot laste  
van Goosen Schreurs, woonende als huerlingh in sijns  
aenleggers goedt tot Broeckhem, om ad 1

am
 te coomen  

sien overgeeven eijsch ende conclusie wegens verach-  
terde ende verschulde huerpenningen etc. ende als-  
dan voorts te procedeeren volgens stijl ende regle-  
menten, ende ontrent huijrpenningen etc. gebruijc-  

kelijck is, ende dat met permissie van den wel Eed[el]e  
Heer L[ieutenan]t Vooght Willem Engelburgh 
gerechtsboode  
van Meerssen magh werden geauthoriseert de  
daegementen ende exploicten in desen te doen,  
protesteerende over al van costen  
 Fiat dagement 
 
D‟Heer van Leeuwe aenl[egge]re tegens de Wed[uw]e 
Matthijs Stijns 
versoeckt dagement tot laste van de selve om ad 1

am
  

te coomen sien overgeeven eijsch en conclusie  
 Fiat dagement  
 
 Genachtinge gehouden den 24  
 junij 1738 coram d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe,  
 Frens et Croon  
Pieter Rutten gerechtsboode deser Bancke aenl[egge]re 
tegens Goosen Schreurs  
ged[aeghd]e achtervolgens gedaene dagement van de 
leste rolle,  
soo eijscht den aenl[egge]re van den ged[aeghd]e eene 
somme van thien  
rijcxd[aelde]rs wegens een jaer vervallen huijshuer met 
Paeschen  
lestleden, salvo de loopende, salvo ‟t geene den 
ged[aeghd]e liqui- 
delijck moght aenthoonen daer op betaelt te hebben, „t  
welck men offereert te sullen laeten defalqueren, als-  
mede mits den ged[aeghd]e sijne conditien niet 
adimpeleert,  
377] en te meer hem ‟t selve Huijs behoorlijck is 
opgeseght,  
dat hij ‟t selve sal hebben te ruijmen, mits dien versoeckt  
dagh van comparitie ten fine van sommair recht, ende  
condemnatie cum exp[en]sis bed[aegh]t per Engelburgh 
 Decreet  
 Compareant partes ad 1

am
 ten fine als hier vooren  

 is versoght  et inth
r  

hinc inde
  

 

 
Genachtinge gehouden den 8 julij  

 1738 coram d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe,  
 Philippens et Croon   
 
 Genachtinge gehouden den 23e  
 september 1738 coram d[omi]nis scab[ini]s van 
Leeuwe,  
 Philippens et Croon  
Peter Rutten aenl[egge]re tegens Goosen Schreurs 
ged[aeghd]e achtervolgens gedaene  dagement van den 
10 junij lestleeden heeft den aenl[egge]re  
den 24 dito sijnen eijsch geopent, ende den 8 julij daer  
aenvolgende hebben parthijen volgens decreet in judicio  
gecompareert voor Heeren schepenen Philippens ende 
Croon,  
en hebbende den ged[aeghd]e sijns aenl[egger]s eijsch 
niet kunnen ont-  
kennen, maer om alle cavallatiert van den ged[aeghd]e 
voor te koo-  
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men, ende door tusschen spraeck, soo heeft hij 
aenl[egge]r wel willen  
laeten sigh contenteeren met sevenden halve pattacon,  
ende dat ijder de helfte der costen souden draegen, met  
welcke reedelijcke ende dogh ongehoudene 
aenpresentatie  
den ged[aeghd]e wel te vreeden is geweest over den 7½ 
P[attacon]s maer  
hen scheen dat hij met geene costen te doen wilde 
hebben,  
daer nochtans wel behoorde dat eenen debiteur als den  
ged[aeghd]e in desen, alle de costen moeste betaelen, 
ende hem aenl[egge]r  
voor sijne gratieuse aenbiedinge te bedancken, dus om  
cort te sijn, ende dese saecke geene verdere train van 
proce-  
dure en lijdt, soo versoeckt rapport der gem[elt]e Heeren  
schepenen ende recht ende justitie te werden geadminis-  
treert ende in cas van continuatie der huijre dat den 
ged[aeghd]e  
accurater sijne betaelinge soo voor als nu als int 
toecoomende  
sal hebben te doen alias ruijminge, protesteerende van 
costen  
 Worden de Heeren schepenen Philippens en 
Croon  
 versoght haer rapport hier van over te geven  
 et inth

r  
 

 
[378] Claes Leenders triumphant tegens Herman Schairs 
succumbent,  
versoeckt dagement om ad 1

am
 te coomen sien overgee-  

ven libel van costen, mitsgaders om te hooren tax-  
eeren en priseeren het vercken in questie cum exp[en]sis  
 Wordt het versoght daegement geaccordeert et 
inth

r    

 
bij extract deses  

 
 Genachtinge gehouden den 7

e
  

 october 1738 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe et Philippens  
Claes Leenders triumphant en libellant tegens Herman 
Schairs  
succumbent en gelibelleerde, hebbende den selven voor  
op heden laeten bedaegen om te coomen sien overgeven  
libel van costen, exhibeert ‟t selve daer tegens dimi-  
nutie ad 1

am
 alias taxaet versoeckende cum exp[en]sis  

bed[aegh]t per Peter Rutten uti referet  
 Diminuat ad 1

am
 alias taxaet et inth

r  
 

 
 Genachtinge gehouden den 21 8b[er] 1738   
 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe et Philippens  
L‟allemand voor S[ieu]r Hendrick Thouns, borger der stadt 
Maestright suppl[ian]t ende sommant, tegens Johannes 
Caldenborgh en desselfs panden geins[inueer]de ende 
gesommeerde, den voors[eijd]e sommant doet verhael, 
hoe dat hij op de  

beloften door den gesommeerde voor de groote vacantie 
gedaen  
van aen den sommant te sullen voldoen de nogh 
openstaende  
interessen, en alle aengewende costen naer den ooghst 
laetstle-  
den / wederomme eenen tijdt van ontrent de vier maenden  
heeft gesupercedeert gehadt, in sijne geentameerde reële 
proce-  
dure en subhastatie des gesommeerdens panden, doch hij 
som-  
mant siende dat alle de gereitereerde beloften van den 
geins[inueer]de  
noghmaels vruchteloos sijn voorbij gegaen, soo wordt hij 
suppl[ian]t  
genecessiteert denuo den wegh van rechten in te slaen, en 
te  
versoecken tot laste van voors[eijd]e Caldenborgh 
dagement op  
resumptie, om ad primam sijne actie te coomen sien 
vervol-  
gen, achtervolgens de retroacten cum exp[en]sis  
 Fiat daegement op resumptie  
 
 Genachtinge gehouden den 18  
 novemb[er] 1738 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe et Philippens  
 L‟allemand voor S[ieu]r Hendrick Thouns, borger der stadt 
Maestright suppl[ian]t  
ende nu proclamant, tegens Joannes Caldenborgh gesom-  
meerde ende nu in bonis geproclamerde, den voors[eijd]e  
[379] proclamant hebbende ter laetster rolle versoght en 
geobti-  
neert daegement op resumptie, ‟t welcke oock door den 
boode  
Ptere Rutten behoorlijck aen parthije advers is worden 
gein-  
sinueert, soo als hij sal relateeren; vervolgens den  
proclamant in de executie reël, sijne saecke volgens de re-  
troacten poursuiveerende, renvoijeert U Ed[el]e 
eerbiedelijck  
tot des proclamants propositie en U Ed[el]e daer op 
gegevene  
decreet, beijde in dato den 25 junij 1737 waerbij consteert,  
dat den proclamant versoght ende vercreegen heeft de  
eerste brieven proclamatoriael met ordonnantie aen  
den Heere secretaris de selve te depescheeren en last op  
den boode de selve te affigeeren, dogh den proclamant  
verstaen hebbende dat de voors[eijd]e geaccordeerde en 
gede-  
pescheerde eerste brieven proclamatoriael / men weet  
desersijdts niet om welcke reedenen / niet en sijn worden  
geaffigeert, hoewel de voors[eijd]e affixie nooit saeckelijck 
door  
den boode hadde moeten worden geeffectueert, derhal-  
ven versoeckt den voors[eijd]e proclamant in cas de selve 
brie-  
ven proclamatoriael tot nogh ter tijdt niet en sijn be-  
handight aen den boode door den Heere secretaris ten  
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eijnde van affixie, dat aen den selven H[ee]r secretaris sal  
worden gerecommandeert die gemelte brieven ten spoe-  
dighsten in handen van den boode mutatis mutandis te  
stellen, om volgens usantie te worden geaffigeert ter  
plaetsen daer men alhier gewoon is affixien te doen; en  
bij aldien de voorgenoemde brieven actueelijck nogh  
sijn berustende in handen van den boode, dat aen hem  
sal worden gelast van de selve indilatie te affigeeren  
eensgelijcke mutatis mutandis ontrent den dagh van  
het houden van den eersten sitdagh, en bij soo verre U 
Ed[el]e  
souden oordeelen sulcx niet gevoegelijck te kunnen  
geschieden, soo versoeckt hij proclamant dat de eerste  
brieven proclamatoriales de novo moogen worden  
geaccordeert, gedepescheert ende geaffigeert ut moris  
et stilij, protesteerende niettemin de causatis expensis  
 Fiant litterae petitae  
 
[380]   Genachtinge gehouden den 2 xb[er] 1738 
 Genachtinge gehouden den 16 xb[er] 1738 
 Genachtinge gehouden den 2 jan[ua]rij 1739  
 Genachtinge gehouden den 3 feb[rua]rij 1739  
 Genachtinge gehouden den 17 feb[rua]rij 1739  
 Genachtinge gehouden den 3 meert 1739  
 Genachtinge gehouden den 17 meert 1739  
 coram d[omi]nis scab[ini]s Frens et Croon  
Pieter Rutten relateert arrest geimponeert te hebben  
op de meubelen van Johannes van Caldenborgh, sulcx ter  
instantie van Arnold ……… geweesene werkman  
van Jo[ann]es Caldenborgh met interdictie ut moris  
 
 Genachtinge gehouden den 21

e
  

 april 1739 coram d[omi]nis scabinis van Leeuwe,  
 Frens en van Ingenhoven  
Daem Boes aenl[egge]re tegens Jan Jacobs ged[aeghd]e 
versoeckt resumptie van  
saecke om ad primam in saecke secundum retroacta  
te sien voorts procedeeren met herdaeghsel ut moris  
 Fiat resumptio et inth

r   
 

 
 Genachtinge gehouden den 5

e
  

 meij 1739 coram d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe,  
 Frens, Philippens et Croon  
D‟Heer Herman van Leeuwe, versoeckt daegement tot 
laste van  
Leonard Pricken, om ad primam te koomen sien  
sijne handt te kennen of te ontkennen om etc. cum 
exp[en]sis  
 Fiat daegement en wordt aen Leonard Pricken 
gelast  
 om ad 1

am
 juridicam te coomen sien sijne handt te  

 kennen ofte ontkennen, op poene dat de selve sal 
ge-  
 houden worden voor bekent et inth

r    

 
D‟Heer Grouber suppliant tegens Jan Jacobs 
gesommeerde, hebbende  
eenigen tijdt gesupercedeert sub spe solutionis, ver-  
soeckt daegement op resumptie van saecke om ad 1

am
  

secundum retroacta te sien voorts procedeeren, protestee-  
rende van costen  
 Fiat daegement  
 
Daem Boes aenlegger tegens Jan Jacobs ged[aeghd]e de 
saecke behoorlijck gere-  
sumeert hebbende, seght hoe dat des ged[aeghd]ens 
mobilaire  
effecten over maenden en daegen sijn geinventariseert  
ten overstaen van D‟Heeren van Leeuwe en Croon, ten  
eijnde van subhastatie, en dewijl den ge[daegh]de alsdoen  
[381] eenige betaelinge quam te doen, waer op den 
aenl[egge]re dan  
oock heeft gesupercedeert, en alles gehouden in 
surcheantie,  
in verwaghtinge dat den ge[daegh]de de verdere 
voldoeninge soude  
doen, waer op ‟t zedert niets is gevolght, soo versoeckt 
alsnu  
subhastatie van des ged[aeghd]ens geinventariseerde 
meubelen,  
en dat ten dien eijnde magh worden dagh gelimiteert,  
cum expensis bedaeght per nuntium  
 Videantur acta  
 
Daem Boes libellant tegens Jan Jacobs gelibelleerde, 
exhibeert libel  
van costen, daer tegens diminutie ad 1

am
 alias taxaet  

versoeckende cum exp[en]sis bedaeght per P. Rutten  
 Diminuat ad primam alias taxaet et inth

r   
 

 
 Genachtinge gehouden den 19 meij  
 1739 coram d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe,  
 Frens, Philippens et Croon  
D‟Heer Grouber aenlegger tegens Jan Jacobs als 
erfg[enaem] van wijlen Jan Duij-  
singhs ged[aeghd]e, hebbende den selven behoorlijck op 
resumptie  
van saecke laeten bedaegen prout nuntius retulit, 
versoeckt   
dat alsnu de saecke magh worden gehouden voor 
geresumeert  
en dat voorn[oemd]e Jan Jacobs noghmaels magh worden 
gedaeght  
om ad primam de arrementen van den processe aen te 
nee-  
men, ofte dat sigh daer over sal hebben te verclaeren om  
eo  
facto in saecke te worden voortsgeprocedeert 
protesteerende  
van costen  
 Wordt noghmaels aen Jan Jacobs gelast om ad 
1

am
 te  

 compareeren, ten eijnde om sigh te verclaeren 
over den in-  
 houdt deses op poene etc. et inth

r  
bij extract deses  

 
 Genachtinge gehouden den 2 junij 1739  
  Genachtinge gehouden den 16 junij 1739 
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 Genachtinge gehouden den 30 junij 1739 
 Genachtinge gehouden den 14 julij 1739  
  
 Genachtinge gehouden den 22 7b[er] 1739  
 coram d[omi]nis scab[ini]s Philippens et Croon  
Den Heer B. Collard Lieut[enan]t drossard deses landts 
no[min]e officij claeger, tegens Arnold Sleijpen, ende 
desselfs vaeder Cornelis Sleijpen, voor soo  
veel hij in desselfs broode en vooghtdije is staende 
beclaegde,  
versoeckt dagement tegens de selve, om ad primam te 
coomen  
sien overgeven claght en conclusie met ordonnatie op den  
boode de selve behoorlijck te bedaegen  
 Fiat dagement  
27 7b[er] 1739 relateert den veltboode Jan Heijlants 
gearresteert te hebben  
Hendrick Buijsers en heeft den selven stipulatie gedaen in 
handen van S‟H[ee]r schepen Croon  de setistendo toties 
quoties  
 
[382] Extraordinaire genachtinge ge-  
 houden den 30 septemb[er] 1739 coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Frens,  
 Philippens et Ingenhoven 
Den Heer Baron van Bentinck, Heer van Diepenheijm, 
Hoogh-  
Drossard deses landts, in ervaeringe gekoomen  
sijnde, dat voor eenige daegen een dootslagh is wor-  
den gecommitteert, in de persoon van Jeuris Clemens  
tot Bergh, en waer aen schultplightigh souden sijn,  
Pieter en Jan Soomers, Jan Geelkens, Pieter Duijc-  
kers, Arnold en Machiel Leenders, alle inwoonders  
deser Bancke, en het Hooge Officie ten hooghsten  
daer aen gelegen is, om ten spoedighste tegens dese  
complicen en delinquanten te procedeeren, soo  
versoeckt arrest op de persoonen en goederen,  
van gemelte Pieter en Jan Soomers, Jan Geelkens,  
Pieter Duijckers, Arnold en Machiel Leenders, mits-  
gaders daegement om tegens de selve te koomen sien  
voorts procedeeren ad primam, eijschmaeckende  
van costen  
 Decreet  
 Wordt het versoght arrest op de persoonen en  
 goederen in desen vermelt geaccordeert, met last  
 op den boode om het selve te effectueeren, en de  
 persoonen van Pieter en Jan Somers, Jan 
Geelkens  
 Pieter Duijckers, Arnold en Machiel Leenders te  
 bedaegen, om ad primam te coomen sien tegens  
 hun voorts procedeeren, doende van sijn exploict  
 schriftelijck relaes et inth

r   

[in marge: Relatere en verclaere ick onderges[chreven]e 
moderne  
gerechtsboode van Houtem, volgens decreet van 30 7b[er] 
1739  
geexploicteert te hebben soo als volght: Peter Somers 
sijne moeder  

te huijs gevonden, die mij seijde dat haeren soon in het 
velt was,  
en aen haer aengeseijt het arrest op den persoon van 
haeren soon  
Peter Somers, als op desselfs goederen, soo meubel als 
immeubele,  
en hem gedaegt ter naester rolle om etc.  
Jan Somers‟ vrouw te huijs gevonden, en naer haeren man 
gevraeght,  
die mij seijde haeren man was absent, en wist niet waer hij 
was; heb  
verders geexploicteert als hier voor.  
Jan Geelkens, Peter Duijckers beijde in eijgener 
persoonen gevonden,  
haer en haere goederen gearresteert, en gedaegt ter 
naester rolle om etc.  
Arnold en Machiel Leenders beijde niet te huijs, en hun 
vader Claes Leenders  
seijde dat se beijde in het velt waeren, het exploict aen de 
vader gedaen, soo 
als het decreet inhielt als voor de persoonen en goederen 
gearresteert met  
interdictie ut moris en gedaegt, alles nogtans om aen alle 
absente  
voorts te condigen etc. aldus geexploicteert en gerelateert 
den 30 septemb[er] 1739  
/get[eeckent] W.M. Engelburg /]   
 
 Genachtinge gehouden den  
 6 october 1739 coram d[omi]nis scab[ini]s van 
Leeuwe,  
 Philippens et Croon   
Den Heer Baron van Bentinck Heere van Diepenheijm, 
Hoogh  
Drossard deses landts no[min]e officij claeger, tegens  
Arnold en Cornelis Sleijpen gedaeghdens, en  
beclaeghdens, hebbende de selve voor op heden  
laeten bedaegen, om tegens hun te coomen sien  
overgeeven claght en conclusie, exhibeert de  
selve cum annexo, doende als daer bij, daer tegens  
[383] antwoort ad primam versoeckende, en mits geene  
comparitie versoeckt default met herdaeghsel  
 Satisfaciat quo facto respondeant ad 1

am
 et inth

r   

 

Den procureur Vrijthoff compareerende voor en in naeme 
van  
Pieter Duijckers ende Jan Gielkens, alsoo op den  
30 septemb[er] 1739 op haere persoonen ende goederen  
pretenselijck is arrest gedaen, ter instantie van den  
Heere Hoogh Drossard deses landts, sonder te weeten  
eenige reedenen daer toe te hebben, soo versoecken,  
sonder eenige prejuditie et exceptionibus quibus  
cumque salvis, dat den selven infra primam sal heb-  
ben over te geven gearticuleerde reedenen van arrest,  
quo facto copije om etc.; Ten dien mede alhier exhi-  
beerende op voors[eijd]e procureur constitutie, protestee-  
rende over al van costen etc. bedaeght ex adverso  
Den Heer Hoogh Drossard seght bij soo verre den 
procureur  
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Vrijthoff hadt willen de moeijte neemen van in te sien  
de propositie die den selven op heden tot laste van sijne  
parthije heeft gedaen, soo soude den selven bevonden  
hebben tot welcken eijnde de selve sijn geciteert, ende  
gearresteert, en verders gesien dat sijn geproponeerde  
voor alsnoch is te prematuer, derhalven afsiende het  
advers geproponeerde, persisteert als voor  
Ex adverso sonder prejuditie als voor, sonder kennisse te  
hebben van het voor adversair geallegueerde, derhal-  
ven persisteerende bij desersijdts huijden geproponeerde  
ende geexhibeerde, daer bij over al blijvende sonder daer  
van af te wijcken, dus dat den Heer Hooogh Drossard ge-  
houden is gearticuleerde reedenen van arrest over te  
geven, tusschen dit en den naesten, op poene van rejectie  
van desselfs pretens arrest cum expensis  
 Geleth op het geproponeerde van den procureur 
Vrijthoff, in  
 naeme van Peter Duijckers en Jan Gielkens, en 
het ge- 
 altereerde van den Heer Hoogh Drossard, wordt 
ge-  
 persisteert bij ons voorige decreet van arrest en 
daaghsel,  
 met last aan den gem[elt]e procureur en 
voors[eijde]  
 persoonen, om de verder proceduere van den 
Heer  
 Hoogh Drossard af te waghten, et inth

r  
 

 
[384] Den Heer Baron van Bentingh Heere van 
Diepenheijm, Hoogh  
Drossard deses landts no[min]e officij, hebbende voor op  
heden doen citeeren en arrest interponeeren op de  
persoonen en goederen van Jan en Pieter Soomers,  
Arnold en Machiel Lenaerts, Jan Gielkens en Peter  
Duijckers, alle van Houtem, soo als den boode sal  
relateeren, ten eijnde om tegens haer te sien voorts  
procedeeren als naer stijl, exhibeert vraegh stucken,  
versoeckende dat ijder van gemelte persoonen over den  
inhout dier, distincte en pertinent sal hebben te  
antwoorden, en daer over voor U Ed[el]e verhoort, en der  
selver depositie in geschrift te redigeeren, quo facto  
copije, met limitatie van dagh tot het verhoor der  
selver, den welcken quam citissime binnen dese  
Banck ter ordinair gerichtsplaetse versoght wordt,  
met ordonnantie op den boode parthijen daer toe  
tijdigh te citeeren  
 Fiat verhooringe, daertoe deputeerende de Heeren 
schepenen  
 Philippens en Croon, en wordt dagh gestelt, op 
aenstaende Maendagh,  
 sijnde den 12 deses tot Houtem in de 
Gerechtskaemer, smorgens  
 ten negen uuren, met last op den boode om de 
persoonen en  
 parthijen daer toe behoorlijck te citeeren  

 
Den Heer Baron van Bentingh Heere van Diepenheijm, 
Hoogh Dros-  

sard deses landts no[min]e officij, arrestant en informant,  
hebbende op den 24 7b[er] 1739 doen arresteeren den  
persoon van Hendrick Buijsers van Geulem, ten eijnde  
den selven soude hebben te verclaeren wes, en het geene  
den selven ontrent de persoonen, die bij den dootslagh  
tot Bergh geweest sijn, soude hebben gehoort, soo als den  
boode Jan Heijlants sal relateeren, versoeckt dage-  
ment eens voor al, ten eijnde den selven, sigh ad 1

am
  

in de ordinaire gerichtskaemer tot Houtem des morgens  
om negen uuren sal hebben te sisteeren, ten eijnde van  
recolleeringe sijnder gegevene declaratie, of andersints,  
soo als naer recht sal bevonden worden te behooren,  
met ordonnantie op den boode parthijen daer toe te  
citeeren  
 Fiat daegement eens voor al op den persoon van  
 Hendrick Buijsers, ten eijnde in dese vermelt, met  
 last op den boode om den selven bij besloote 
missive  
 voor ad primam te citeeren  
 
[385] Wij, Bernard des Heijligen Roomsche Rijck, Grave 
van Wel-  
deren, Vrijheer tot Ubbergen en Oploo, Heer van Valburgh,  
Amptman, Richter en Dijckgraeff des Ampts Neder-  
Betouwe, Stadthouder van de Leenen, en Vooghd van het  
Landt van Valckenborgh, partage van haer Hoo: Moog:  
etc. etc. etc.: Allen den geenen die desen sullen sien ofte  
hooren leese Salut; Doen te weten, dat alsoo door het  
afsterven van S[ieu]r Balth[asar] Busolt, desselfs 
scheepensplaetse  
der Bancke Houtem is coomen te vaceeren, en het 
noodigh  
is, dat de selve ten spoedighste door een ander bequaam  
persoon werde vervult, wij geinformeert sijnde van de  
bequaamheijt, goede trouwe, ende naam en faem en  
vigilantie van den persoon van Jacob Thielen, junior,  
den selven hebben aengestelt en gecommitteert, gelijck  
wij den selven aenstellen en committeeren bij deese tot  
scheepen der Bancke Houtem, in plaatse van wijlen 
gem[elt]e  
S[ieu]r Busolt, sulcks op dusdaenige tractement, 
emolumen-  
ten, wedden, baeten en profijten, als daer toe van oudts  
sijn staende, mits daer toe in handen van onsen 
L[ieutenan]t  
stadhouder en Vooghd te presteeren, en te doen den  
behoorlijcken en gerequireerde eed, welcke gedaen sijnde,  
requireeren en lasten een ijgelijck dien het aengaet,  
den persoon van Jacob Thielen junior in qualiteijt als  
scheepen van Houtem te erkennen, te eeren en te respec-  
teeren. Aldus gedaen onder onse gewoonelijcke hand-  
teeckeninge en aengebooren Adelijcken Pitschap, den  
16 october 1739 /onderstont / Ter ordonnantie en  
in naeme van Hooghgemelte mijn principaal / was geteec-  
kent / J.W. Heldevier L[ieutenan]t stadhouder en vooghd / 
in  
dorso stont / Op heden den 16 october 1739 compareerde  
D‟Heer Jacob Thielen, en heeft ingevolge dese commissie  
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den behoorlijcken eed als scheepen van de Bancke 
Houtem,  
volgens den 15 art[iculen] van de reglementen op de 
Politijcke  
Reformatie ten bijweesen van D‟Heeren scheepenen van  
Leeuwe, Frens en Philippens in mijne handen gepresteert  
/ was geteeckent / J. W. Heldevier  
 
[386]  Genachtinge gehouden den 20

e
  

 october 1739 coram D‟Heeren schepenen  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
Wed[uw]e Pieter Rutten relateert op den 20 octob[er] 1739 
in  
presentie van D‟Heeren schepenen Philippens en Croon 
arrest  
geimponeert te hebben op de pachtspenningen reets 
gevallen,  
en nog te vallen, berustende in handen van Hendrick  
Cleuters en toecoomende aen Johannes van Caldenborgh,  
sulcx ter instantie van D‟Heer Herman van Leeuwe,  
met interdictie ut moris  
 
Den Heer Baron van Bentinck, Heer van Diepenheijm, 
Hoogh Drossard  
deses landts no[min]e officij informant, hebbende voor op 
heden  
doen bedaegen den persoon van Hendrick Buijsers, 
inwoon-  
der der Heerlijckheijt Bergh, en alhier onder dese Banck  
gearresteert, ten eijnde om te antwoorden op alsulcke  
articulen als den Heer Hoogh Drossard voors[eijd]e soude 
over-  
geven, exhibeert de selve, versoeckende dat den selven  
daer op magh werden gehoort, en der selver depositie  
in geschrift geredigeert te worden, quo facto copije  
 Fiat verhooringe ad statim  
 
 Genachtinge gehouden den 
 3 novemb[er] 1739 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, Philippens et Croon  
Den Heer Baron van Bentinck, Heer van Diepenheijm, 
Hoogh  
Drossard deses landts no[min]e officij informant, ver-  
soeckt daegement tot last van Dirick Mullens,  
inwoonder deser Banck om te antwoorden op al-  
sulcke ar[ticu]len als den Heer informant sal overgeven,  
daer toe dagh en uur versoeckende met last op den  
boode parthijen hinc inde daer toe behoorlijck  
te bedaegen  
 Fiat daegement tot laste van Dirick Mullens, op  
 en wordt dagh gestelt tot verhoor op saterdag over  
 acht daegen sijnde den veerthienden deses 
smorgens  
 ten thien uuren, ten huijse van D’H[ee]r schepen 
van Leeuwe  
 in Maestright, met last op den boode om parthijen 
tij-  
 digh hier toe te bedaegen  
 

 Genachtinge gehouden den 17 novemb[er] 1739  
 
 Genachtinge gehouden den 1 xb[er] 1739  
 
 Genachtinge gehouden den 15 xb[er] 1739  
 
 Genachtinge gehouden den 19 jan[ua]rij 1740  
 
 Genachtinge gehouden den 2 fe[brua]rij 1740  
 
[387]    In saecke  
  Daem Boes aenlegger  
  tegens  
  Jan Jacobs gedaegde  
visis actis, schepenen der Bancke Houtem,  
ter manisse van den Heer L[ieutenan]t Vooght, 
accordeeren  
aen den aenlegger de versoghte subhastatie der  
mobilaire effecten volgens den inventaris ad  
opus habentium, daer toe deputeerende de  
Heeren schepenen van Leeuwe en Thielen, en  
wordt dagh gestelt den 16 deses maents,smor-  
gens ten negen uuren; Actum in judicio extraord[inari]o  
den 6 feb[rua]rij 1740 coram d[omi]nis scab[ini]s van 
Leeuwe  
Frens, Philippens, Ingenhoven et Thielen  
Gepronuntieert den 11 feb[rua]rij 1740 partibus  
citatis per Engelburghs uti retulit  
 
 Genachtinge gehouden den 16

e
  

 februarij 1740 coram d[omi]nis sacb[ini]s  
 van Leeuwe et Philippens  
Den Heer Baron van Bentinck, Heere van Diepenheijm, 
Hoogh  
Drossard deses landts no[min]e officij, versoeckt dage-  
ment tegens Peter Thewissen en Matthijs Calden-  
borgh beijde van Houtem, ten eijnde van recollectie  
over alsulcke verclaeringe als sij op den eersten  
x[-]bris 1739 hebben gegeven, met last op den boode  
om de selve daer toe ter ordinaire gerichtsplaets  
voor ad 1

am
 tijdigh te citeeren, met deputatie ut moris  

 Fiat dagement tot laste van Peter Thewissen  
 en Matthijs Caldenborgh om ad 1

am
 in judicio  

 te compareeren en worden gedeputeert de Heeren  
 schepenen Frens et Croon, ten eijnde in desen 
ver-  
 soght et inth

r  
 

 
[388]  Genachtinge gehouden den 1

e
  

 meert 1740 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 Frens et Croon 
Den Heer Baron van Bentinck, Heer van Diepenheim, 
Hoogh Drossard  
deses landts no[min]e officij, hebbende op heden doen 
bedae-  
gen Matthijs Caldenborgh en Peter Teeuwissen, om op  
heden te worden gerecolleert over hunne declaratie  
die mits desen geexhibeert worden, versoeckende  
dat de selve daer over onder eede instantelijck  
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moogen werden verhoort, quo facto copije om etc  
 Decreet  
 Fiat recollectie en verhooringe in instanti  
 
Hendrick Cleuters rescribent tegens Lucia Scheepers 
huijsvr[ouw]e van  
Aert Cleuters suppl[ian]te, exhibeert rescriptie excep-  
tioneel doende en concludeerende als daer bij, sulcx  
in conformiteijt van U Ed[el]e appoinctement geslaegen  
op de requeste van de suppliante in dato den 2 feb[rua]rij  
1740 eijsch maeckende van costen  
Procur[eur] Vrijthoff ex adverso sonder praejuditie en 
onder  
protestatie soo als in actis versoeckt copije om etc. ten 
dien  
nederleggende sijne constitutie  
 Decreet  
 Habeat de suppliante copije et inth

r  
 

 
 Genachtinge gehouden den  
 15 meert 1740 coram D‟Heeren schepenen 
 van Leeuwe, Frens et Croon  
Hendrick Cleuters geins[inueer]de tegens Lucia Scheepers 
pretense suppl[ian]te  
alhier in judicio present, verclaert tot poursuit van  
sijne saecke te constitueeren den persoon van P. Philip-  
pens procureur deses lants Valckenborgh, ten eijnde om  
in saecke te doen en te handelen, soo als naer rechten  
behoort, ratificeerende en approbeerende wes door den  
selven reets gedaen is, en in toecoomende sal gedaen 
wor-  
den, met belofte van den selven in alles cost en 
schadeloos  
te sullen indemniseeren, dien volgens soo concludeert  
den geins[inueer]de andermael soo als bij sijne exceptie 
ter  
rolle van den 1 meert alhier overgegeven met condem-  
natie der suppl[ian]te in alle costen gereesen en verders  
te rijsen des wel uijtterlijck protesteerende en eijschmaec-  
kende in oirconde dit geteeckent / was geteeckent / 
Heindrik  
Klueter  
 Sij dese gecommuniceert aen Lucia Scheepers  
 om etc. et inth

r  
 

 
[389] Hendrick Cleuter verclaert op heden den 21 meert 
1740  
door den veltboode van Houtem ter sijner instantie  
laeten arrest imponeeren op alle de goederen meube-  
len en bestialen toebehoorende aan Nicolaes Leenders  
met interdictie ut moris  
 
 Genachtinge gehouden den 29 meert  
 1740 coram DHeeren schepenen van Leeuwe,  
 Philippens, Croon et Thielen  
S[ieu]r Matthijs Habets collecteur der Bancke Houtem, 
hebbende pro  
annis 1737 en 1738 salvo ‟t loopende jaer wegens 
verachterde schatpen-  

ningen te pretendeeren tot last S[ieu]r Joannes 
Caldenborgh  
eene somme van twee en negentigh guldens 
Maestr[ichter] cours  
waer toe van den wel Eed[el]e Heere L[ieutenan]t Vooght 
geobtineert heeft  
brieven van waerschouwinge tot last voors[eijd]e 
Caldenborgh ten  
einde van voldoeninge inwendigh twaelf daegen, nisi 
causam  
behoorlijck volgens relaes van den boode de dato den 18 
xb[er] 1739  
aen desselfs halfwin Hendrick Cleuters geinsinueert, 
welcke mits  
desen worden geexhibeert, alsmede de resp[ectiv]e 
relaasen van  
renovatie en aengeseijde executie van den comptoirboode  
Martin Cerf en mits geene paritie noch voldoeninge, soo  
ist dat de voors[eijd]e collecteur ingevolge ordre en 
reglement bij  
de Heeren Raaden van Staaten op het suject van de 
collecteurs  
en der selver debiteurs anno 1727 geëmaneert voorts 
procedee-  
rende, hem genootsaeckt vindt van ter currentie der 
voors[eijd]e  
pretentie te versoecken d‟eerste brieven proclamatoriales  
der panden bij specificatie over te geven, met ordonnantie 
op  
DHeer secretaris van de selve informa te depescheeren, 
en last  
op den boode van de selve t affigeeren, en daer af 
behoorlijcke  
inthimatie te doen aen den voors[eijd]e pachter, met last 
om aen  
sijnen principael voorts te condigen, eijsch maeckende van  
costen  
 Decreet  
 Fiant litterae met last op den boode om sulcx aen 
Hen-  
 drick Cleuter te insinueeren, om het selve aen sijn 
prin-  
 cipaal Johannes Caldenborgh ten eersten te 
behandigen  
 
 Genachtinge gehouden den 10 meij 1740 coram  
 D‟H[eer]en schepenen Frens et Croon  
Extract uijt het Register der Resolutien van de Hoog  
Mog: Heeren Staaten Generael der Vereenigde 
Nederlanden  
Lunoe den 25 april 1740. Op het gerepresenteerde ter  
vergaederinge gedaen van dat nu en dan ignorantie ge-  
pretendeert wierde van haer Hoo: Mog: Resolutie van den  
[390] 11 meij 1739 statueerende dat de politique officieren  
in het districkt van de Generaliteijt, die alle moeten weesen  
van de Gereformeerde Religie, haar Religie koomende te 
versaac-  
ken, of sigh in huuwelijck te begeeven met vrouwen van de  
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Roomsche Religie, met er daad vervallen sullen weesen 
van  
haare Officien en Politique Ampten, volgende de 
voors[eijd]e  
Resolutie hier na geinsereert.  
Extract uit het Register der Resolutien van de Hoog: Mog:  
Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, 
Lunoe den  
11 meij 1739. Bij resumptie gedelibereert sijnde op het rap-  
port van de Heeren van Hasselt, en andere haer Hoog: 
Mog:  
gedeputeerden tot de saaken van de Placaaten en 
Reglementen;  
hebbende ingevolge en tot voldoeninge van der selver 
Resolu-  
tie commissoriaal van den 26 augusti 1737 met en 
neevens  
eenige Heeren gecommitteerden uit den Raad van Staate,  
geëxamineert de Resolutie van de Heeren Staaten van  
Overijssel, waer bij de selve in bedencken geven, of de 
Resolutie,  
daer over doenmaels gedelibereert wierde, en die daerna  
op den 3 maart 1738 genoomen is, ten opsighte van 
militaire  
officieren, professie doende van de Gereformeerde of 
Protes-  
tansche Religie, haar religie versaackende, en de 
Roomsche  
Religie aenneemende, of sigh in huwelijck begeevende 
met  
vrouwen van de Roomsche Religie, niet geëxtendeert be-  
hoort te werden tot Politique Amptenaaren in het district  
van de Generaliteit. Is goedgevonden en verstaan, dat  
gelijck bij haer Hoog: Mog: Resolutie van den 3 maart 
1738  
gestatueert is ten opsighte van de militaire officieren,  
alsoo mede gestatueert en vastgestelt sal werden, soo als  
gestatueert en vastgestelt werd mits desen, ten opsighte  
van de Politique Officieren in het Ressort van de 
Generaliteit,  
die alle professie moeten doen van de waare Christelijcke  
Gereformeerde Religie, dat die geenen, die haare Religie 
sullen  
koomen te versaacken, of sig in huwelijk begeeven met  
vrouwen van de Roomsche Religie, met er daad vervallen  
sullen weesen van haare officien en politique ampten.  
En sal extract van deese haer Hoog: Mog: Resolutie 
geson-  
den worden aen den Raad van Staate, om te strekken  
tot der selver narigtinge / onderstont / accordeert  
met het voors[eijd]e Register. Is na voorgaande deliberatie  
[391] goedgevonden en verstaan, dat de voors[eijd]e 
Resolutie gedruckt, en  
gesonden sal werden aan de Officieren en Magistraaten in 
het  
Districht van de Generaeliteit, daer aen men gewoon is 
Placaaten  
en Ordonnantien te senden, om te streckken tot der selver  

narigtinge, en daar van kennisse te geeven aan die het 
soude  
moogen aangaen, of die te doen publiceeren, daar het 
noodigh  
sullen oordeelen / was geparapheert E. Tamminga, ut on-  
derstont: accordeert met het voors[eijd]e register was 
geteeckent  
F. Fagel 
 
Relateere ick onderges[chreven]e arrest gedaen te hebben 
op de  
cooppenninge van de wed[uw]e Peter Rutten, berustende  
in handen van haeren huurlingh Goossen Schreurs tot  
Broeckhem, sulcx ter instantie van juff[erouw]e Mulich  
met interdictie ut moris dato den 14 maij 1740  
(was geteeckent) Will[em] Engelburgs  
 
 Genachtinge gehouden den 24 meij 1740  
 
 Genachtinge gehouden den 7 junij 1740  
 
 Genachtinge gehouden den 21 junij 1740 coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe et Frens  
S[ieu]r Matthijs Habets collecteur deser Bancke tegens 
Joannes Caldenborgh  
ged[aeghd]e repeteerende sijn geproponeerde van den 29 
meert  
laetstleeden, versoeckt mits den ged[aeghd]e in faute is 
gebleeven  
den remonstrant te voldoen van sijne achtersteedige  
schattpenningen ad F 151 – 13 – 1 oort salvo justo, en  
het loopende jaer, de eerste brieven proclamatoriael  
gedepescheert en geaffigeert te worden, prout moris et  
stilij, protesteerende van costen  
 Worden de eerste brieven geaccordeert met 
ordon-  
 nantie op den heer secretaris de selve te 
depescheeren  
 en te laeten affigeeren  
 
 Genachtinge gehouden den 5 julij 1740 coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Frens et Croon  
Jan Kleuters, Jacob Kleuters en Christiaen Kleuters 
erfgenaemen van hun  
oom sal[ige]r Hendrick Kleuters, en als recht hebbende 
van Joost  
Hamers, in huwelijck met Geertruijd Kleuters, en van 
Machiel  
Beckers als getrouwt geweest met Catharina Kleuters 
sal[ige]r  
versoecken afgeboth op vijf seevende deelen van de  
[392] helfte der gronden van erven, naegelaeten bij wijlen 
hun  
voors[eijd]e oom, ende sedert desselfs overlijden 
gedetineert  
bij Cornelia Kleuters ende Hendrick Kleuters onder dese 
Bancke  
gelegen, met dagement tot der selver last, om ad 1

am
 te 

coomen aen-  
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hooren de reedenen van dien, ende verders te sien 
concludeeren  
soo als naer raede  
 Wordt het afgeboth in desen vermelt geaccordeert, 
mits  
 gaeders het versoght daegement, met last op den 
boode  
 om ’t selve behoorlijck te exploicteeren et inth

r  
bij  

 extract deses  
 
 Genachtinge gehouden den 19

e
  

 julij 1740 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe et Croon  
Jan Kleuters en consoorten afgebieders en aenl[egge]ren 
tegens Cornelia Kleu-  
ters wed[uw]e Jan Ruijters en Hendrick Kleuters 
afgeboodens ende  
gedaeghdens, hebbende de selve op heden behoorlijck 
doen  
bedaegen om te sien overgeeven reedenen van afgeboth, 
exhibeert nu de selve met seven stucken annex prout  
dabunt ad manus domini graphiarij infra octo, doende visie  
van de origineele, daer tegens ad primam antwoort alias  
default primo versoeckende cum exp[en]sis  
 Satisfaciat, quo facto respondeat ad primam, et 
inth

r  
 

 
Den 25 augustij 1740 heeft Dheer L[ieutenan]t Vooght 
Heldevier  
in presentie van alle de Heeren schepenen en eenige  
geërfdens Paulus Theuwissen aengestelt tot veldtboo-  
de deser Bancke  
 
 Genachtinge gehouden den 27 september 1740  
 coram D‟Heeren L[ieutenan]t Vooght en 
schepenen  
 van Leeuwe, Ingenhoven, Croon en Francken  
Jan Kleuters en consoorten afgebieders en aenl[egge]ren 
tegens  
Cornelia Kleuters wed[uw]e Jan Ruijters, en Hendrick  
Kleuters afgeboodene ende gedaeghdens, repeteeren  
hun ter laetster rolle geverbaleerde en U Ed[el]e daerop  
gevolghde decreet, versoecken acquijt van antwoort  
idque peremptorie, bedaeght per nuntium uti retulit  
 Respondeant de afgeboodene en gedaeghdens ad  
 primam peremptorie et inth

r  
 

 
S[ieu]r Matthijs Habets collecteur deser Bancke aenlegger 
tegens  
Johannes van Caldenborgh gedaeghde, alsoo de  
[393] eerste brieven proclamatoriael al sedert den 21 junij  
1740 sijn worden geaccordeert en geaffigeert, en den  
selven tot nu toe heeft gesupercedeert, op belofte van  
hem Caldenborgh van hem binnen corten tijdt te vol-  
doen, waer op echter niets en is gevolght, soo versoeckt  
alsnu dat den eersten sitdagh magh worden gehouden  
voor gecelebreert, en de tweede brieven proclamato-  
riael moogen worden geaccordeert, gedepescheert en  
geaffigeert  

 Wordt den eersten sitdagh gehouden voor gecele-  
 breert, en de tweede brieven proclamatoriael  
 geaccordeert, gedepescheert en gaeffigeert  
 
 Genachtinge gehouden den 11 october 1740  
 coram d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe,  
 Croon et Francken  
S[ieu]r Matthijs Habets als geweesene collecteur der 
Bancke Houtem, aenlegger  
tegens Johannes van Caldenborgh gedaegde, alsoo de  
tweede brieven proclamatoriael behoorlijck sijn worden  
gedepescheert en geaffigeert, volgens relaes van den 
gerechts-  
boode, soo versoeckt alsnu dat den tweeden sitdagh magh  
worden gehouden voor gecelebreert, en de derde en 
laetste  
brieven geaccordeert, gedepeschert en geaffigeert, cum  
expensis bedaeght per Engelburgs  
Relateere ick onderges[chreven]e de tweede en eerste 
brieven ter  
instantie van den collecteur Habets behoorlijck geaffigeert  
te hebben / was geteeckent / Will[em] Engelburgs  
 Wordt den tweeden sitdagh gehouden voor 
gecelebreert,  
 en de derde en laetste brieven proclamatoriael 
geaccor-  
 deert, met last op den secretaris, om de selve te 
depeschee-  
 ren en te laeten affigeeren  
 
Jan Kleuters en consoorten afgebieders en aenl[egge]ren, 
tegens Cornelia  
Kleuters, wed[uw]e Jan Ruijters, en Hendrick Kleuters 
afgeboodene  
ende gedaegdens, versoecken acquijt van antwoort, op 
poene  
van versteck, en in cas van reële exhibitie copije, bedaegt  
per Engelburgs uti retulit  
 Respondeant de afgeboodene en gedaeghdens ad 
pri-  
 mam op poene van versteck et inth

r  
 

 
[394] Genachtinge gehouden den 25

e
 october 1740  

 coram omnibus d[omi]nis scabinis dempto Thielen  
Jan Kleuters en consoorten afgebieders en aenleggeren 
tegens Cornelia  
Kleuters wed[uw]e Jan Ruijters, en Hendrick Kleuters 
afgeboodene  
en ged[aeghd]ens, versoecken acquijt van antwoort, op 
poene van  
absoluijt versteck, bedaeght per Engelburgs uti retulit  
Hendrick Cleuters ge[daegh]de tegens Jan Cleuters en 
sijne consoorten, ter  
rolle naemcondigh pretense aen[legge]ren, den 
ge[daegh]de voor en  
al eer te antwoorden op de adverse pretensien, en  
eijsch, versoeckt mits het meeste der aenleggeren sijn  
afforain, en alhier onder dese jurisdictie niet geseeten, 
dat de selve pro expensis litis et judicando sullen  
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hebben te stellen goede en suffisante cautie, onder  
desen gerechte dwanghbaer; mitsgaeders te stellen  
procuratorem ad litem, in communi forma, idque  
ad primam, op poene van a limine litis te worden  
gerejecteert, quo facto sal alsdan acquijt doen, justi-  
neerende sulcx voor af alsoo te behooren, en dat immid-  
dels in saecke niet prejudiciabels sal worden gedecree- 
teert, protesteerende van costen  
 Sij dese gecommuniceert aen de afgebieders en 
aen-  
 leggeren, en worden de selve gelast, behoorlijcke  
 cautie te stellen pro expensis litis, alsmede pro-  
 curatorem ad litem te stellen, quo facto, respon-  
 deant de afgeboodene et inth

r  
 

 
Jufferouwe Gerarda Heldevier suppl[iant]e tegens 
Johannes van Calden-  
borgh geins[inueer]de, de suppl[iant]e leght neder haer 
requeste  
met appoinctement behoorlijck geinsinueert, en mits  
geene paritie aen de brieven van sommatie, soo ver-  
soeckt alsnu pandtbetreedinge met deputatie en limi-  
tatie ut moris, dienende ex insinuatione facta  
 Fiat pandtbetreedinge met deputatie op de Heeren  
 schepenen Philippens et Croon, om de selve ter 
gelee-  
 gener daege te voltrecken et inth

r  
 

 
S[ieu]r Johannes van Caldenborgh van intentie sijnde een 
quantiteijt  
sijnder erven binnen Houtem gelegen, bij lijste te specifi-  
ceeren, volontairlijck ad purgandum te vercoopen, mits  
[395] de cooppenningen in handen van dese weth sullen 
worden  
overgebroght, versoeckt ten dien eijnde de eerste brieven  
proclamatoriael te worden geaccordeert, met depesche en  
affixie ut moris  
 Sij dese gecommuniceert aen juff[erouw]e Gerarda 
Heldevier  
 om etc. en worden de brieven proclamatoriael 
geac-  
 cordeert, met last aen Johannes van Caldenborgh,  
 om de stucken infra triduum, aen den Heer 
secreta-  
 ris over te geven et inth

r  
 

 
Den Eed[el]e Eerentf[este]s Heer G. De Requile Schouth 
tot Bergh requirent  
van executie, tegens Hendrick Cleuter, inwoonder deser  
Heerlijckheijt gerequireerde, leght neder opene brieven  
van requisitorien, met annexe vonnis condemnatoir,  
en geslaegene taxaet, promaneerende van D‟Eed[el]e 
Achtb[ar]e  
Heeren Schouth en Schepenen der Heerlijckheijt en Banc-  
ke Berg, waer uijt consteert dat den ge[daegh]de is worden 
ge-  
condemneert in eene amende van dartigh rijcxdaelders,  
mitsgaeders in de costen, volgens geslaegen taxaet, ter  
somme van hondert twee en dertigh gulde, ses stuijvers  

een oort, en vermits den gerequireerde is wooonende 
onder  
U Ed[el]e jurisdictie, en dien volgens bij den rechter van 
Berg  
niet executabel, soo versoeckt welgem[elt]e heer requirent  
geseijde Hendrick Cleuter tot voldoeninge van voors[eijd]e 
amen-  
de en geslaegen taxaet te worden gesommeert, idque cum  
exp[en]sis bedaeght per Engelburgs  
Hendrick Cleuters in persoon versoeckt van het 
geproponeerde  
en geexhibeerde copije, om het selve gesien en geexami-  
neert hebbende te doen als naer raede  
 Fiat sommatio, en dien onvermindert accordee-  
 ren de versoghde copijen et inth

r  
 

 
S[ieu]r Matthijs Habets als geweesene collecteur deser 
Bancke aenlegger en  
proclamant, tegens Johannes van Caldenborgh 
ge[daegh]de en  
geproclameerde, alsoo de derde brieven proclamatoriael  
behoorlijck sijn worden gedepescheert en geaffigeert 
volgens  
[396] relaes van den gerechtsboode, soo versoeckt alsnu  
dat den derden sitdagh magh worden gehouden voor  
gecelebreert, en het aensteecken der keeertse 
geaccordeert,  
en aen alle non inbrengers geimponeert een eeuwigh  
geswijgh 
Cornelis Sleijpen brengt in op dese geproclameerde  
erven, prout dabit scripto  
S[ieu]r Hendrick Thouns brenght in op dese 
geproclameerde  
panden, prout dabit scripto  
[in marge: solvits 15 st[uijve]rs] 
D‟Heer rentmeester Collard brengt in op dese geprocla-  
meerde panden prout dabit scripto  
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier brenght in op de gepro-  
clameerde panden prout dabit scripto  
Juff[erouw]e D‟Wed[uw]e Willem van Gulpen, en D‟Heer 
J.G. Roockx  
brengen in op de geproclameerde erven, prout dabit  
scripto 
[in marge: solvits 15 st[uijve]rs]  
Herman van Leeuwe brenght in prout dabit scripto  
Hendrick Cleuter brenght in sijnen toust, die hij  
aen die landerijen is hebbende  
Den Eerw[aarde] Heer  F.H. Casteel Proost van St 
Gerlach,  
brenght in op dese geproclameerde goederen prout  
dabit scripto  
Den collecteur Protin brengt in op de geproclameerde  
goederen, prout dabit scripto   
[in marge: solvits 15 st[uijve]rs]  
Matthijs Ruijpers brenght in op de geproclameerde  
twaelf groot roeden landt in het Moelenbroecxken  
toebehoorende S[ieu]r Jan van Caldenborgh desen 
neffens  
gaenden toust, en mits hij aenstaende febr[rua]rij 1741  
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de selve alleen twee jaeren geprofiteert heeft, soo ver-  
soeckt dat hij voor de vier opvolgende in conformiteijt  
van den selven toust sal worden gecontinueert, en in  
den selven gemaintineert, prout juris et moris  
[in marge: solvits 15 st[uijve]rs]  
 Decreet  
[397]  Wordt den derden sitdagh gehouden voor  
 gecelebreert, en het aensteecken der keertse  
 geaccordeert, met impositie van een eeuwigh  
 geswijgh, aen alle non inbrengers, en is vervol-  
 gens de keertse aengestoocken op de volgende  
 conditien  
   Conditien  
dat niemant sal moogen bieden ten sij voor de coop-  
penningen solvent  
dat den eventueelen incoopere gehouden sullen sijn  
de cooppenningen over te brengen aen D‟Heer 
L[ieutenan]t Vooght  
inwendigh 14 daegen, op poene van nieuwe distractie,  
en minder geldende sullen moeten opleggen mette  
costen, en meerder geldende sal niet moogen profij-  
teeren als de wettige crediteurs, en die daer toe  
reght sullen hebben, en mits de geproclameerde  
landerijen sijn verpacht sullen de pachters hunnen  
toust kunnen uijthouden  
een stuck landt gelegen op de Minderbeeck, groot  
derthien groot roeden, sonder den wegh, of soo sigh  
bij maete sal bevinden, reijg[enoeten] ter eenre 
d‟erfg[enaemen] van de  
Heer Proost Wijnants, ter andere D‟Wed[uw]e Pricken,  
voor hooft de Minderbeeck, en dat den pachter  
sijnen pacht of toust uijthouden voor de helfte  
der schaeren  
Den proclamant stelt ijder groot roede in voor f 24 -:-:  
En is verbleeven aen Willem Stassen voor een en der-  
tigh gulde de groot roede, en is bij meetinge van 
Jo[hann]es Schoenmaeckers bevonden 13 groot roede ad 
f 31 de groot roede is f 403 - : - :  
Noch een stuck ackerlant van twaelf groot roeden  
int Meulenbroexken ofte soo als sigh bij maete sal be-  
vinden, reijg[enoeten] den Cloostercamp, ter andere sijde 
Jan van  
den Schueren, een voorhooft de gemeene kleene steegh;  
ingeseth door den proclamant ijder groot roede ad f 20 - : - 
:  
En verbleven aen D‟Heer Vaes van Scherpenbergh voor  
acht en twintigh gulde ijder groot roede en bij meetinge 
maer  
bevonden thien groot en sesthien cleen roeden ad f 28 – 
de  
groot roede is f 302 – 8 –  
[398] Relateere ick onderges[chreven]e dese eerste 
brieven proclama-  
toriael behoorlijck geaffigeert te hebben, alsmede de  
voorenstaende decreeten behoorlijck aen parthijen  
geinsinueert te hebben / was geteeckent / Will[em] 
Engelburgs  
 
 Ordinaire genachtinge gehouden  

 den 8 november 1740 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe F Philippens, van Ingenhoven,  
 Croon et Francken  
Den Eed[el]e Eerentf[este]s Heer Borgemeester De 
Requile Schouth tot  
Bergh requirent van executie, tegens Hendrick  
Kleuter gerequireerde, mits geene paritie aen U Ed[el]e  
gedecreteerde en gedaene sommatie, versoeckt  
alsnu renovatie van sommatie, cum expensis  
met herdaeghsel ut moris  
Hendrick Kleuter gerequireerde van executie en oppo-  
sant, tegens D‟Eed[el]e Heer Borgemeester De Requile  
etc. in persoon compareerende doet visie van  
inscriptis met astrictie van den selven int net  
gestelt sijnde, infra triduum te sullen overgeeven  
in handen van D‟Heer secretaris, doende en conclu-  
deerende als daer bij cum expensis  
Den Heer requirent tot debat vant advers gealtereerde  
seijt, dat in materie van requisitie, den gerequireer-  
den rechter geen kennisse van saecke en kan neemen,  
en bij soo verre geseijde Kleuter eenige wettige oppo-  
sitie gehadt hadde / wes geensints / soude de selve  
wel ter rolle van Bergh geavanceert hebben gehadt,  
sonder sigh in contumaciam te hebben laeten  
condemneeren, derhalven onder debat vant advers  
gealtereerde insisteert den Heere requirent tot  
renovatie  
 Satisfaciat den gerequireerde volgens adstrictie 
quo facto  
 sonder prejuditie van saecke communiceeren den 
geexhibeer-  
 den inscriptis aen den Heer requirent, om daer 
tegens te  
 doen als naer raede et inth

r  
 

 
Jan Kleuters cum suis afgebieders, tegens Cornelia 
Kluters  
wed[uw]e Jan Ruijters en Hendrick Kleuters afgeboodene  
in voldoeninge van U Ed[el]e Achtb[are] decreet, exhibeert  
acte van cautie, doende visie van de acte, het welcke  
[399] in cas de afgeboodene sulcx begeeren, offereeren de  
selve te sullen laeten realiseeren, verclaerende mede  
tot hunnen procureur te stellen en te constitueeren  
de heer Frens cum ratificatione actorum et  
gerendorum, met belofte van indemniteijt, waer  
mede sustineert aen het moratoir versoeck te  
hebben voldaen, dienvolgens repeteerende sijne  
voorgaende geverbaleerde, versoeckt dat faute  
van reële voldoeninge van antwoort de afgeboo-  
dene daer af moogen worden versteecken met  
permissie etc. en in cas van reële exhibitie co-  
pije / en ter waerer oirconde hebbe dese geteec-  
kent den 8 november 1740 / was geteeckent / 
Jan Kleuters  
Ex adverso Hendrick Kleuters sonder eenige de minste  
prejuditie van saecke en onder beneficie van alle  
exceptien versoeckt copije van de geexhibeerde  
acte van constitutien en cautie respectijf, om  
de selve gesien, daer tegens ad primam te doen  
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of seggen, als naer raede, en dat interim in saecke  
niet prejudiciabels sal worden gedecreteert, pro-  
testeerende van costen  
Ex adv[er]so onvermindert het versoeck van copije  
insisteert tot versteck  
 Satisfaciat de afgebieders volgens adstrictie  
 quo facto habeant de afgeboodene de versoghte  
 copije, en dien onvermindert lasten de afge-  
 boodene te antwoorden ad primam op poene  
 van absoluijt versteck et inth

r  
 

 
S[ieu]r Johannes van Caldenborgh volontairen proclamant, 
alsoo  
de eerste brieven proclamatoriael sijn worden geaccor-  
deert, gedepescheert en geaffigeert, versoeckt den  
eersten sitdagh gehouden te worden voor gecelebreert  
en de tweede brieven geaccordeert met naerdere  
depesche en affixie ut moris  
 Wordt den eersten sitdagh gehouden voor 
gecelebreert,  
 en de tweede brieven proclamatoriael 
geaccordeert  
 met last op den H[ee]r secr[etar]is om de selve te 
depescheeren  
 en te laten affigeeren  
 
400]  Ord[inair]e genachtinge gehouden den  
 22e november 1740 coram d[omi]nis scab[ini]s  
 van Leeuwe, Croon et Francken  
S[ieu]r Matthijs Habets als geweesene collecteur deser 
Bancke aenl[egge]re en  
proclamant, tegens Johannes van Caldenborgh 
ge[daegh]de en  
geproclameerde, versoeckt dat alle inbrengers sullen  
worden gelast haer inbrengen te verificeeren ad primam  
op poene van seclusie  
 Worden alle inbrengers gelast haer inbrengen te 
veri-  
 ficeeren ad primam, op poene van seclusie et inth

r  
 

 
S[ieu]r Johannes van Caldenborgh voluntairen proclamant, 
de voors[eijd]e procla-  
mant versoeckt den tweeden sitdagh gehouden te worden  
voor gecelebreert, en de derde brieven, ten eijnde van 
abso-  
luijt vercoop te worden geaccordeert met depesche en  
affixie ut moris  
S[ieu]r J. Steph. Protin collecteur der Bancke Meerssen, 
brenght  
in op dese geproclameerde goederen prout dabit scripto  
[in marge: solvit 15 st[uijver]s]  
Den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach brenght in 
prout  
dat scripto 
 Wordt den tweeden sitdagh gehouden voor 
gecele-  
 breert en de derde brieven proclamatoriael 
geaccor-  

 deert, met last op D’Heer secretaris om de selve te 
depe-  
 scheeren en te laeten affigeeren  
 
G. Philippens voor Hendrick Cleuters en Cornelia Cleuters 
wed[uw]e  
Jan Ruijters gedaeghdens tegens Jan Cleuters en 
consoorten  
aenl[egge]ren, bevindende bij apparentie van eene groote 
en  
costbaere proceduijre die uijt hoofde van pretensie en 
contra  
pretensie reets voor U Ed[el]e geëntameert geschapen is 
te resulteeren  
welcke tusschen gebroeders, en sulcke nae 
bloetverwanten  
niet en behoort, maer sulcke ruijneuse actie soo veel  
doenlijck behoort voorgecoomen te worden, derhalven  
soo versoeckt den gedaegde sonder praejuditie van  
staet van saecke, en op dat de goede armonije magh  
constitueeren, deputatie op twee Heeren schepenen  
ex graemio, ten eijnde om parthijen ten daege bij haer  
te limiteeren, beneffens haere bescheijden en documen-  
ten de saecke in questie betreffende voor haer te doen  
compareeren, de selve te hooren, en soo doenlijck te 
accor-  
deeren alias rapport  
 Worden gedeputeert D’Heeren schepenen Croon 
et Franc-  
 ken ten eijnde in desen versoght, en wordt dagh 
ge-  
[401] stelt van daegh over vier weecken, sijnde den  
 twintighsten december smorgens ten thien uuren 
tot  
 Houtem in de Gerechtskaemer et inth

r  
 

 
S[ieu]r Johannes van Caldenborgh voluntairen proclamant 
van eenige parceelen  
sijnder erven alhier tot Houtem geleegen, versoeckt aen 
den Eerw[aarde]  
Heer Proost van St. Geerlach als pretensen inbrenger 
geordon-  
neert te worden infra octo eene pertinente specificatie  
over te geven wegens sijne gepretendeerde lasten, die 
geaf-  
fecteert staen op panden hercoomende van Jan Dreesens  
en Matthijs Caldenborgh, te weten dat voors[eijd]e Heer 
inbren-  
ger sal hebben te doceeren de lasten, die op het geheel 
quan-  
tum van voors[eijd]e erven geaffecteert staen, alsmede 
sigh te  
expliceeren tot naericht van d‟eventueele coopers wegens  
de geverghde aldegrooten, vrijmannen ende penningen,  
om te weten hoe veel sulcks in spetie gelt comt uijtte 
maec-  
ken, sustineerende sulcks alsoo volgens rechten te 
behooren,  
faute van dien mits desen te protesteeren tegens alle  
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schaede en costen  
 Sij dese gecommuniceert aen den Eerw[aarde] 
Heer Proost  
 van St. Gerlach, om daer aen te voldoen infra octo  
 naer insinuatie deses et inth

r  
 

 
 Genachtinge gehouden den 6

e
  

 december 1740 coram D‟Heeren L[ieutenan]t 
Vooght  
 et omnibus d[omi]nis scabinis dempto Thielen   
S[ieu]r Matthijs Habets als geweesene collecteur deser 
Bancke aenl[egge]re  
en  proclamant, tegens Johannes van Caldenborgh 
ged[aeghd]e  
en geproclameerde, versoeckt mits de cooppenningen  
behoorlijck sijn overgebroght, dat alle non verifican-  
ten moogen worden gesecludeert en getreeden te wor-  
den tot het maecken der liquidatie cum expensis, bedaegt 
per  
Engelburghs  
S[ieur] Johannes Steph[anus] Protin collecteur der 
Hooftbancke Meers-  
sen exhibeert tot verificatie van sijn inbrengen op dese  
geproclameerde erven sijne reeckeninge  
Cornelis Sleijpen inbrenger op de geproclameerde goede-  
ren van Johannes van Caldenborgh geproclameerde, 
seght  
tot verificatie van sijn inbrengen, en leght neder reecke-  
ninge, met versoeck aen UW Ed[el]e Achtb[are] om bij het 
maecken  
[402] van liquidatie daer op te reflecteeren, en de selve  
aen hem te adjudiceeren cum expensis  
S[ieu]r Hendrick Thouns tot verificatie van sijn inbren-  
gen, exhibeert eijsch scripto cum annexo, versoec-  
kende int maecken der liquidatie daer op reflectie  
genoomen te worden  
D‟Heer Herman van Leeuwe exhibeert verificatie cum  
annexo, versoeckende bij het maecken der liquidatie  
daer op reflectie genoomen te worden  
Den Eerw[aarde] Heer F.H. Casteel Proost van St. Gerlach  
exhibeert verificatie cum duobus annexis ver-  
soeckende bij het maecken der liquidatie daer op  
reflexie genoomen te worden  
 Decreet  
 Worden alle non verificanten gesecludeert  
 et fiat liquidatio  
 
S[ieu]r Johannes van Caldenborgh voluntairen proclamant 
, den  
voors[eijd]e proclamant versoeckt den derden sitdagh  
gehouden te worden voor gecelebreert, en het aen-  
steecken der keertse tot absoluijt vercoop te wor- 
den geaccordeert, met impositie aen alle non in-  
brengers van een eeuwigh geswijgh  
S[ieu]r Hendrick Thouns borger der stadt Maestright  
brenght in prout dabit scripto  
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier brengt in prout dabit  
scripto  
D‟H[ee]r Herman van Leeuwe brengt in prout da-  

bit scripto  
S[ieu]r Johannes Leenaerts brenght in een reeck[ening]e  
van f 10 – 12 – 3 oort prout dat scripto  
S[ieu]r Jo[hann]es Steph[anus] Protin collecteur van 
Meerssen brengt  
in prout dabit scripto  
[403] Matthijs Ruijpers brenght in tot laste van Johannes  
Caldenborgh en sijne panden, prout dat scripto,  
doende en concludeerende als daer bij  
Joannes Schoenmaeckers lantmeeter brengt in  
een reeckeninge van f 7 – van meetloon  
Hendrick Cleuters brenght in sijn toust  
Leonard Pricken brenght in prout dabit scripto  
D‟Heer Pieter Philippens brengt in prout dabit  
scripto  
S[ieu]r Cornelis Sleijpen brenght in prout dabit scripto  
D‟H[ee]r J.G. Roockx en Juff[erouw]e DWed[uw]e Willem 
van  
Gulpen, brengen in prout dabunt scripto  
S[ieu]r Matthijs Habets brengt in prout dabit scripto  
 Decreet  
 Wordt den derden sitdagh gehouden voor  
 gecelebreert, en het aensteecken der keertse  
 geaccordeert, met impositie aen alle non  
 inbrengers van een eeuwigh geswijgh, ver-  
 volgens is de keertse aengestoocken op de  
 volgende conditien  
   Coop conditien   
Dat niemant sal moogen hoogen, ten sij voor  
de cooppenningen solvent  
De eventueele incoopers sullen gehouden sijn  
de cooppenningen over te brengen twee  
maenden a dato vant verblijf, in handen  
van den Heere L[ieutenan]t Vooght, op poene dat de  
selve erven de novo tot hunnen laste sullen  
worden gedistraheert, en minder geldende  
sullen den voorigen coopprijs moeten suppleeren  
mette costen en meer geldende, sullen daer af  
niets profiteren  
[404] De hooghsels moogen niet minder als met  
thien stuijvers gedaen worden  
De coopers sullen gehouden sijn aen den voors[eijd]e  
proclamant voor lijcoop van ijder gulde te  
betaelen eenen stuijver  
En vermits den pachter Hendrick Cleuters  
van aenstaende half meert, noch een jaer  
is hebbende aen des proclamants erven, soo  
is tusschen parthijen verstaen, dat de coopers  
van de landerijen voor den voors[eijd]e tijdt en toust  
de helfscheijt der vruchten van gemelte pachter  
sullen genieten, en van de weijden volgens pacht  
acht rijxdaelders per boender, aenvanck nee-  
mende met aenstaende half meert, soo als voors[eijd]e  
blijvende den schath van den jaere 1740 tot  
last van den voors[eijd]e pachter  
Item dat de erven vercoght worden met de  
lasten daer op staende, sonder cortinge aen  
de cooppenningen  
Eerstelijck elf groot en derthien cleen roeden,  
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int Houtemervelt gelegen, reijg[enoeten] ter eenre 
D‟erfg[enaemen]  
Machiel Haccour, ter andere Nijst Speecen,  
sijnde Caldenborghsleen, door den proclamant  
ingestelt ad vijf en twintigh gulde de groot roede  
En verbleven aen Willem van der Schuiren  
den ouden voor twee en dertigh gulde de groot  
roede; den 1 feb[rua]rij 1741 bij meetinge van den  
geswoore lantm[eete]r Joes Schoenmaeckers bevonden  
elf groot en 13½  cleen roeden  f 373 – 12  
Item thien groot roeden lant int selve velt, reijg[enoeten]  
ter eenre Cornelis Sleijpen, ter andere Mattijs  
Habets, ingestelt door den proclamant ad  
twintigh gulde ijder groot roede  
En verbleeven aen Nicolaes Ritschij voor eenen  
twintigh gulde de groot roede; is f 210 - :  
[405] Item vierdehalf grot roede mede aldaer gelegen,  
reijg[enoeten] ter eenre Matthijs Habets, ter andere Nico-  
laes Ritschij, ingestelt door den proclamant  
ijder groot roede ad vijf en twintigh gulde  
En verbleven aen Nicolaes Ritschij voor  
dartigh gulde ijder groot roede en bij meetinge  
bevonden drie groot  en negen cleen roeden  f 103 – 10  
Item nogh ses groot en ses cleen roeden oock  
int Houtemervelt gelegen, reijg[enoeten] ter eenre  
Geerlingh Geerlinghs, ter andere Matthijs  
Habets, ijder groot roede ingestelt door den  
proclamant ad twintigh gulde  
En verbleven aen den proclamant voor de twintigh  
gulde  
Item noch vier groot roeden lant oock aldaer  
gelegen int Amstenroedt, reijg[enoeten] ter eenre het  
Amstenroedt, ter andere Nelis Sleijpen, ijder  
groot roede door den proclamant ingestelt, ad  
vijfthien gulde  
En verbleven aen den proclamant voor de  
vijfthien gulde  
Item nogh vier groot en vijfthien cleen roeden  
aen den Kisselsgraef gelegen, reijg[enoeten] ter eenre  
Juff[erouw]e Graven ter andere Jan Gielkens, door den  
proclamant ingestelt ijder groot roede ad vijf en twin-  
tigh gulde  
En verbleven aen Nicolaes Ritschij voor  
vijf en twintigh gulde thien stuijvers f 121 - 2½  
Item noch acht groot roeden aen de Krombeuck  
gelegen, reijg[enoeten] ter eenre juff[erouw]e Graven, ter 
andere  
Peter Duijckers, belast met een vat rogge jaerlyx  
[406] aent Clooster van St. Gerlach, boven den last in-  
gestelt ijder groot roede door den proclamant  
ad twintigh gulde  
En verbleven aen den proclamant voor de  
twintigh gulde  
Item op het Reutjen onder Houtem elf groot  
en vijf cleen roeden, reijg[enoeten] ter eenre het Clooster  
van St. Gerlach, ter andere Theunis Heijnen, door  
den proclamant ingestelt ijder groot roede ad  
achthien gulde  
En verbleeven aen Johannes Schoenmaekers  

voor ses en twintigh gulde de groot roede  f 292 – 10 –  
Item noch twee groot en thien cleen roeden  
oock aldaer gelegen, reijg[enoeten] ter eenre Theunis  
Heijnen, ter andere DHeer schepen Philippens,  
door den proclamant ingestelt ijder groot  
roede ad twintigh gulde  
En verbleven aen Anthoon Heijnens voor  
ses en twintigh gulde ijder groot roede f 65 - :  
Item noch drije groot en veerthien cleen  
roeden lant mede aldaer gelegen, reijg[enoeten] ter  
eenre Willem van der Schueren, ter andere  
DHeer Salden, door de proclamant ijder groot  
roede ingestelt ad achthien gulde  
En verbleven aen DHeer J.G. Roockx en juff[erouw]e  
DWed[uw]e Will[em] van Gulpen voor  
ses en twintigh gulde thien stuijver  f 98 – 1 :  
Item eene weijde aen het Moelebroexken  
gelegen, groot veerthien groot en veerthien  
cleen roeden, reijg[enoeten] met drie sijden het Clooster  
[407] van St. Gerlach, belast met vijf vaeten en eene  
cop rogge, met noch thien stuijvers chins jaer-  
lijcx aent Clooster van St. Gerlach, boven den  
last stelt den proclamant ijder groot roede in  
ad vijf gulde  
En verbleven aen den proclamant voor de vijf  
gulde ijder groot roede  
Item noch een weijde ontrent de Boucke-  
steegh gelegen, reijg[enoeten] ter eenre DHeer Pastoor  
Philippens, ter andere de gemeene steegh, groot  
drie en twintigh groot roeden, belast met  
twee vaeten rogge en thien stuijvers chins  
jaerlijx aent Clooster van St. Gerlach, ingestelt door den  
proclamant boven den last ijder groot roede  
ad dartigh gulde  
En verbleven aen de Heer Pastoor Philippens  
voor een en veertigh gulde ijder groot roede f 943 - :  
Item noch elf groot roeden lant in de Kouckel-  
born gelegen, reijg[enoeten] ter eenre Hermanus Schairs,  
ter andere het Clooster van St. Gerlach, door den  
proclamant ijder groot roede ingestelt ad dar-  
tigh gulde  
En verbleven aen den proclamant voor vijf en  
dertigh gulde de groot roede  
Noch een half boender lant op den Langen  
Reijn, reijg[enoeten] ter eenre Juff[erouw]e Dwed[uw]e 
Willem van 
Gulpen, ter andere Matthijs Habets door den  
proclamant ingestelt ijder groot roede ad dertigh  
gulde 
En verbleven aen den proclamant voor een en veer-  
tigh gulde ijder groot roede  
[408] Item Huijs, Hoff met den Camp daer achter,  
gelegen, groot twee boenders en thien groot  
roeden, reijg[enoeten] rontom de Lantstraet, belast  
met twee vaeten en drie coppen met een  
molster rogge jaerlijcx aent Clooster van  
St. Gerlach, mede aen den Heer Rentmeester  
Collard jaerlijx soo meent vijf vaeten rogge  
ingestelt int geheel door den proclamant  
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boven de lasten ad twee duijsent vijf hon-  
dert gulde  
En verbleven aen den proclamant voor  
drie duijsent guldens  
 Liquidatie gemaeckt over de cooppen-  
 ningen geprovenieert van twee gepro-  
 clameerde stucken lants ter instantie  
 van Matthijs Habets als collecteur der  
 Bancke Houtem, toebehoort hebbende aen  
 Johannes Caldenborgh, op den 25 octob[er]  
 1740 voor desen gerechte gesubhasteert,  
 en met uijtgaen der brandende keertse ver-  
 coght, als naementlijck wegens een stuck  
 lants, gelegen op de Minderbeeck, reijg[enoeten]  
 ter eenre D‟Erfg[enaemen van DHeer Proost  
 Wijnants, ter andere de Wed[uw]e Pricken, voor  
 hooft de Minderbeeck groot aen maete  
 volgens meetinge van den geswooren  
 lantmeeter Joh[annes] Schoenmaeckers, van den  
 1 decemb[er] 1740 darthien groot roeden,  
 en verbleven aen Willem Stassen, voor  
 eenen dartigh gulde de groot roede,  
 doende te saemen vier hondert en drij  
 gulden ……     
 f 403 - :  
[409]  Transport      
 f 403 - : - :  
 Item wegens noch een stuck acker-  
 lants, gelegen int Meulenbroexken,  
 reijg[enoeten] den Cloostercamp, ter andere  
 sijde Jan van der Schuiren, voor hooft  
 de steegh, groot aen maete, volgens  
 meetinge van den geswooren lantm[eete]r  
 Joh: Schoenmaeckers van den 1 decemb[er] 
 1740: thien groot en sesthien cleen  
 roeden, en verbleven aen DHeer Vaas  
 van Scherpenbergh, voor acht en twin-  
 tigh guldens de groot roede, doende  
 te saemen drie honder en twee gul-  
 dens en acht stuijvers    f 
302 – 8 –  
       
 f 705 – 8 –  
 Dus aen cooppenningen te saemen de somme  
 van seven  hondert vijf guldens en acht stuij-  
 vers       
 f 705 – 8 - : 
Gesien en geexamineert de verbaelen en decreeten in  
saecke gehouden en gegeven, ende de proclamatoriales,  
beneffens de gedaene vercoopinge, mitsgaeders de verifi-  
catien der respective crediteuren en inbrengeren, en  
geleth waer op te letten stonde; schepenen der Bancke  
Houtem, ter manisse van DHeer L[ieutenan]t Vooght, in 
materie  
van liquidatie bij preferentie en concurrentie recht  
doende adjudiceeren als volght  
Eerstelijck voor de gerechtscosten tot dese proclamatie  
en subhastatie aengewent, de jura van den procureur  
des proclamants, en van den boode, daer in begreepen  

volgens staet de somme van drie en neegentigh gul-  
dens       
 f  93 - : - : 
voor rechten van consignatie der coop-  
penningen ses guldens     f    
6 - : - : 
voor het maacken van dese liquidatie   f  
12 - : - :  
voor copijen       
 f    2 - : - :  
aen den procureur van den proclamant voor  
vacatie tot de pronuntiatie    
 f    1 - : - :   
       
 f 114 - : - :  
[410] transport      f 
114 – : - :  
Aen den boode voor daegement van  
parthijen en der verificanten     f     
4  
verders adjudiceeren aen Matthijs  
Habets als collecteur der Bancke Houtem,  
wegens verachterde schathpenningen, van  
des geproclameerdens erven, volgens overge-  
gevene staet en specificatie, inbegreepen  
van het landt van Willem Caldenborghs-  
leen tot den jaere 1739 incluijs, beneffens  
van het stuck landt Willem Caldenborghs-  
leen aen Willem van der Schuuren verkogt,  
den schat van het jaer 1740 te saemen  
eene somme van hondert sestigh gulde  
eene stuijver een oort     f 
160 – 1 – 1  
Item adjudiceeren aen het Comptoir  
der Geestelijcke Goederen en Domeijnen  
door den geproclameerde verschult, soo  
wegens rogge, zaat en aldegrooten als  
mede chins, en aen hem vercoght hout  
uijt des slandts Ravensbosch, alles tot  
den 7 decemb[er] 1740 incluijs, volgens op-  
geven en extract van het selve, te saemen  
hondert vier en dartigh gulde vijfthien  
stuijvers een oort      
 f 134 – 15 – 1  
Item adjudiceeren aen S[ieu]r Protin col-  
lecteur van Meerssen, wegens verachter-  
de schatpenningen tot laste van den ge-  
proclameerde van een boender en negen  
groot roeden lands onder Meerssen betae-  
lende, volgens inbrengen en verificatie  
inbegreepen sijne gedaene costen, de  
somme van vijf en vijftigh guldens  
ses stuijvers een oort      f  
55 – 6 – 1  
       
 f 468 – 2 – 3  
[411] Transport       f 
468 – 2 – 3  
Item adjudiceeren aen Cornelis Sleij-  
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pen, moderne collecteur der Bancke  
Houtem wegens schatpenningen van  
dese jaere seventhienhondert veertigh  
van thien boenders drie groot en elf  
cleijne roeden, ad vijf gulde licht het  
boender, de somme van vijftigh g[u]l[den]s  
seventhien stuijver drie oort, volgens  
inbrengen en verificatie     f  
50 – 17 – 3  
Item adjudiceeren aen den Eerw[aarde]  
Heer Proost van St. Gerlach, voor elf  
vaeten en een molster rogge erfpacht,  
volgens effractie ad 42 stuijvers voor  
de penningen, vrijmans, aldegrooten  
en chins, door den geproclameerde 
aen gem[el]t adelijck clooster voor den  
jaere seventhien hondert negen en  
dertigh verschult te saemen drie  
en twintigh gulde vier stuijvers  
drie oort      
 f  23 – 4 – 3  
Item adjudiceeren noch aen den  
selven Heere Proost, wegens voors[eijd]e  
elf vaeten en een molster rogge, voor  
het jaer seventhien hondert veertigh  
door gem[elt]e geproclameerde verschult,  
beneffens thien stuijvers voor de pennin-  
gen, vrijmans, aldengrooten en chijns  
met St. Andries vervallen, volgens de  
effractie ad 52 stuijvers ‟t vat, te sae-  
men negen en twintigh guldens vijf  
stuijvers een oort      
 f  29 – 5 – 1  
       
 f 571 – 10 - 2 
[412] Transport       f 
571 – 10 - 2 
Item adjudiceeren noch aen welgem[elt]e  
Heer Proost van St. Gerlach de resteeren- 
de cooppenningen ad hondert drie en  
dartigh guldens, seventhien stuijvers  
twee oort, in mindernisse van een capi-  
tael van twee hondert guldens, door Pieter  
Limpens opgenoomen van de wel Eed[el]e  
Freulen van Ravenschot als Mevrouwe  
en waer voor den geproclameerde sigh  
heeft gestelt als borge en principael,  
volgens acte van obligatie van den 13  
april 1725 en voor dese weth op den  
14 dito gerealiseert, en door hem gepro-  
clameerde de panden vercoght sijn  
dus alhier      
 f 133 – 17 – 2  
       
 f 705  –  8 -  :  
waermede de cooppenningen geabsorbeert sijnde,  
laeten den selven, beneffens de verdere crediteuren  
en inbrengeren in geheel, daer en alsoo. Aldus geliqui-  

deert in judicio extraord[inari]o den 24 decemb[er] 1740 
coram  
DH[ee]r L[ieutenan]t Vooght et omnibus d[omi]nis scabinis  
Gepronuntieert den 30 decemb[er] 1740 partibus  
citatis per W. Engelburgs uti retulit  
 
 Genachtinge gehouden den 24 januarij  
 1741 coram DHeeren schepenen Croon et 
Francken  
D‟Wed[uw]e Maria Buijsers aenl[egge]rse tegens Jan van 
Elderen als  
erfg[enaem] van Jan Moors, in sijn leeven gewoont 
hebbende  
tot Maestright, ende geboortigh uijt de Bancke Hou-  
tem, eijscht tot last van den selven voor twee jaeren  
interest van de hellight van een capitael van f 100 -: - : 
sonder praejuditie van divisie, de somme van vijf  
guldens, waer toe sij aenleggerse in der minnen niet  
connende geraecken, versoeckt daer toe sommatie  
ten fine van voldoeninge tusschen dit en den naesten  
op poene van naerder disposite cum exp[en]sis  
 Fiat sommatio  
 
[413]  Jan Cleuters cum suis afgebieders tegens Hendrick 
Cleuters, en  
D‟Wed[uw]e Jan Ruijters ged[aeghd]e, alsoo bij de laetste 
comparitie  
gehouden, parthijen  niet en hebben verstaen noch te  
accommodeeren, soo repeteeren de afgebieders hun 
laets-  
te geverbaleerde van den 8 november laestleeden, ver-  
mits de afgeboodene in faute sijn gebleeven te antwoor-  
den, versoecken dat de selve daer af moogen sijn en  
blijven versteecken cum expensis, en in cas van reële  
exhibitie copije  
Hendrick Cleuters afgeboodene cum sua, tegens Jan 
Cleuters  
cum suis pretense afgebieders, seght hoe dat den selven  
ter laetster rolle met den afgebieder gecompareert  
heeft voor de Heeren schepenen gedeputeerdens 
Francken  
et Croon, ten eijnde van accommodement, waer  
ontrent beijde parthijen oock seer scheenen geneegen  
te sijn, dogh alsoo op belofte van dien, de saeck is  
blijven aenstaen sonder vervolgh, soo sustineert  
den afgeboodene, dat hem afgebieder niet geper-  
mitteert en is, sonder voorgaende daegement op  
resumptie, alsnu te coomen versoecken, versteck  
van antwoort, te meer den afgeboodene sigh niet  
anders ingebeelt heeft, dan dat sijnen voors[eijd]e broeder  
sigh volgens afspraeck naerders soude hebben verge-  
leecken, en mits het contrarie compt te blijcken, 
soo persisteert den afgeboodene voor af tot resumptie  
van saeck, en bij soo verre U Ed[el]e daer toe niet en 
mochten  
inclineeren, waer toe nochtans voor af gepersisteert  
wordt, soo offereert den afgeboodene ten eersten 
gerechts-  
dagh absoluijt te sullen dienen van antwoort, met ver-  
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soeck dat interim niet praejudiciabels en sal worden   
gedecreteert, en in dien gevalle termijn van gratie  
versoeckende cum expensis  
 Wordt den versoghden termijn ex gratia 
geaccordeert,  
 met last op de afgeboodene om ad primam te 
voldoen van  
 antwoort, op poene van te sijn en blijven 
versteecken  
 et inth

r  
 

 
[414]  Genachtinge gehouden den 7

e
 feb[rua]rij 1741  

 coram D‟Heeren schepenen van Leeuwe et Croon  
Jan Cleuters cum suis afgebieders tegens Hendrick 
Cleuters, en de  
Wed[uw]e Jan Ruijters afgeboodene, erhaelen hun ter 
laeste  
geverbaleerde en UW Ed[el]e daer op gevolghde decreet  
behoorlijck aen parthije geintimeert pro ut nuntius  
referet, versoecken dat de afgeboodene als nu moogen  
sijn en blijven van antwoort versteecken, en dat  
recht ex actis magh worden geadministreert, en in  
cas van reële exhibitie copije omme etc. protestee-  
rende van costen  
Philippens voor Hendrick en Cornelia Cleuters 
afgeboodene, gedaeghdens en  
reconvenienten, tegens Jan, Jacob en Christiaen  
Cleuters afgebieders, aenleggeren en gereconvenieer-  
dens, doet visie van antwoort met contrarie con-  
clusie en reconventioneelen eijsch en conclusie,  
cum annexis, doende en concludeerende als bij de selve,  
sullende de selve int net gestelt sijnde tijdigh ad ma-  
nus d[omi]ni graphiarij overgeeven, quo facto versoeckt  
alsdan daer tegens replijcq cum exp[en]sis  
 Satisfaciant quo facto et inth

r  
 

 
Johannes van Caldenborgh volontairen proclamant, alsoo  
den tijdt tot het overbrengen der cooppenningen is  
geexpireert, soo versoeckt den selven, dat aen alle  
inbrengers magh worden gelast hun inbrengen behoor-  
lijck te verificeeren tusschen dit en den naesten, op  
poene van seclusie en een eeuwigh geswijgh  
 Worden alle inbrengers gelast haer inbrengen  
 te verificeeren, tusschen dit en den naesten, op  
 poene van seclusie et inth

r  
 

 
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier exhibeert verificatie cum  
annexis  
 
Relateere ick onderges[chreven]e dese bovenstaende 
decreeten behoorlijck  
aen parthijen geinsinueert te hebben en bijsonderlijck 
gedaeght tot verificatie  
de naervolgende persoonen S[ieu]r Hendrick Thouns, 
Jufferouwe Gerarda  
Heldevier, D‟Heer van Leeuwe, Jo[hann]es Lenaerts, J.S. 
Protin, Leo[nart]  
Pricken, DH[ee]r schepen P. Philippens, Cornelis Sleijpen, 
DH[ee]r J.G. Roockx,  

D‟Wed[uw]e Will[em] van Gulpen, S[ieu]r Matthijs Habets 
en den Eerw[aarde]  
Heer Proost van S[int] Gerlach / was geteeckent / Will[em] 
Engelburgs  
 
[415] Genachtinge gehouden den 21

e
 feb[rua]rij 1741  

 coram d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe et Croon  
Jufferouwe Gerarda Heldevier suppli[ain]te tegens 
Johannes Caldenborgh  
geins[inueer]den, de suppliante alsoo den geins[inueer]den 
op het neder-  
leggen van haer requeste cum annexo, en versoeck van  
pandtbetreedinge, tot voorkoominge van verdere costen  
bij propositie verclaert hadde om sijne goederen ter volon-  
taire proclamatie te stellen, waer toe oock de noodige brie-  
ven proclamatoriales versoght heeft, die hem oock sijn  
geaccordeert geworden, ende tot de verkoopinge van de  
selve oock geprocedeert heeft, waer af de verscheijde aen 
andere,  
ende de principaelste aen hem geins[inueer]den 
verbleeven sijn, 
sonder tot noch toe daer van de cooppenningen van de 
deur hem  
ingecoghte goederen inwendigh veerthien daegen  
sal hebben over te brengen, op poene en bij faute van  
dien, dat de selve goederen de novo sullen worden ge-  
proclameert, waer toe de noodige kleijne brieven  
proclamatoriales alsdan versoeckende, alles onder  
protestatie van dilaijes en costen  
 Decreet  
 Zij dese gecommuniceert aen S[ieu]r Johannes 
van Calden-  
 borgh, met last aen den selven, om daer aen te 
voldoen  
 tusschen dit en den naesten, op poene dat alsdan 
de  
 kleijne brieven sullen geaccordeert worden et inth

r   
 

 
S[ieu]r Joannes van Caldenborgh voluntairen proclamant 
versoeckt  
dat alle non verificanten alsnu moogen worden gese-  
cludeert, en getreeden te worden tot het maecken  
van liquidatie  
Jufferouwe Gerarda Heldevier exhibeert verificatie cum  
annexis, versoeckt bij het maecken der liquidatie daer  
op behoorlijcke reflectie genoomen te worden  
S[ieu]r Hendrick Thouns exhibeert verificatie cum annexo  
en als voor  
[416] D‟Heer J.G. Roockx en juff[erouw]e D‟Wed[uw]e 
Willem van Gulpen  
exhibeeren verificatie cum annexis en als voor  
D‟Heer Herman van Leeuwe exhibeert verificatie  
cum annexis en als voor  
D‟Heer schepen P. Philippens exhibeert verificatie  
cum annexo en als voor  
Den Eerw[aarde] Heer Proost van St. Gerlach exhibeert  
verificatie  
S[ieu]r Matthijs Habets exhibeert verificatie over  
sijne verschoote costen  
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 Decreet  
 Worden alle non inbrengers geseclu-  
 deert et fiat liquidatio  
 
 Genachtinge gehouden den 7 meert 1741 coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe et Croon  
Juff[erouw]e Gerarda Heldevier suppl[ian]te tegens 
Johannes Caldenborgh  
geins[inueer]de, de juff[erouw]e suppl[ian]te alsoo den 
geins[inueer]de tot noch toe  
in faute blijft van aen U Ed[el]e decreet te voldoen tot het  
overbrengen de cooppenningen der door hem ingekoghte  
huijs ende landerijen, soo versoeckt dat de keertse de  
novo magh worden aengesteecken tot het vercoop der  
door hem ingecoghte huijs en landerijen, tot welcken eijn-  
de de noodige kleijne brieven proclamatoriales versoec-  
kende cum expensis bedaeght per Engelburgs 
 Worden de versoghte kleijne brieven proclamato-  
 riael geaccordeert, ten eijnde van die ingecoghde  
 erven door hem geins[inueer]de de novo te 
vercoopen  
 tegens heden over veerthien daegen et inth

r   
   

 
 Genachtinge gehouden den 21

e
  meert 1741 

coram  
 DH[eere]n schepenen van Leeuwe, Ingenhoven et 
Croon  
S[ieu]r Johannes Caldenborgh versoeckt daegement tot 
last van sijnen pachter  
Hendrick Cleuters, om ad primam post faerias tegens hem  
te sien overgeeven aenspraeck en conclusie, 
protesteerende  
van dese en verder costen  
 Fiat daegement  
 
[417] G. Philippens voor de Eerw[aarde] Moeder en 
conventualen van Calvarienbergh binnen Maestright 
suppl[ian]t  
tegens Jan Gielkens geins[inueer]de, mits den tijdt van vol-  
doeninge vruchteloos is geexpireert, soo exhibeert den 
suppl[ian]t  
q.q. sijne requeste met copije der obligatie behoorlijck 
geinsinu-  
eert, volgens relaes van den boode, versoeckende alsnu 
pandt-  
betreedinge met limitatie van dagh en deputatie op twee  
schepens ex graemio met ordonnantie op den boode 
parthij-  
en tijdigh te bedaegen cum expensis  
 Fiat pandtbetreedinge met deputatie op de Heeren  
 schepenen van Leeuwe et Croon, om de selve ter  
 geleegener daege te voltrecken et inth

r 
 

 
S[ieu]r Matthijs Habets collecteur deser Bancke, versoeckt 
renovatie  
van sommatie tot laste der volgende defaillianten, te  
weten D‟Wed[uw]e Pricken, Jan Goessens, Jan Friens, 
D‟erfgen[aemen]  
Hendrick Cleuters, Johannes Keutjens, Ursula Bormans  

en Jan Jacobs  
 Fiat renovatie van sommatie tot laste der  
 voors[eijd]e defaillianten et inth

r   
 

 
 Genachtinge gehouden den 18

e
 april 1741 coram  

 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Philippens et 
Croon  
S[ieu]r Johannes van Caldenborgh aenlegger tegens 
Hendrick Cleuters  
ged[aeghd]e, den voors[eijd]e aenlegger exhibeert 
aenspraeck en  
conclusie cum duobus annexis, doende en concludee-  
rende prout in fine der selver, daer tegens antwoort  
ad primam versoeckende cum exp[en]sis, bedaegt ex de-  
creti inthimato per Engelburgs  
Ex adverso versoeckt copijen vant geexhibeerde om et[c].  
 Habeat den ged[aeghd]e de versoghde copijen, et 
respondeat  
 ad primam et inth

r  
 

 
 Genachtinge gehouden den 2

e
 meij 1741 coram  

 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Frens, Philippens, 
 van Ingenhoven, Croon et Thielen  
S[ieu]r Matthijs Habets als geweesene collecteur deser 
Bancke aenl[egge]re tegens  
D‟Wed[uw]e Pricken, D‟Erfg[enaemen] Hendrick Cleuters, 
Johannes Keut-  
jens, Ursula Bormans en Jan Jacobs ged[aeghd]ens mits 
geene  
[418] voldoeninge aan de gedaene renovatie van 
sommatie  
versoeckt alsnu executie cum expensis bedaeght per  
Paulus Teeuwissen loco Engelburgs 
 Fiat executio met last op den boode om de selve  
 te voltrecken et inth

r  
 

 
 
S[ieu]r Johannes van Caldenborgh de novo volontairen 
proclamant,  
alsoo de kleene brieven proclamatoriael behoorlijck  
sijn worden gedepescheert en geaffigeert, soo versoeckt  
alsnu op heden getreeden te worden tot absoluijte  
vercoopinge der hier naer te specificeeren erven, met  
heraensteeckinge der keertse, alsmede de novo te wor-  
den geimponeert een eeuwigh geswijgh aen alle non  
inbrengers, alles op de volgende conditien  
D‟Heer van Hammersteijn brengt in prout dabit scripto  
D‟Heer Proost van St. Gerlach brengt in prout dabit scripto  
 Wordt de aensteeckinge der keertse geaccordeert  
 met impositie aen alle non inbrengers van een  
 eeuwigh geswijgh, vervolgens is de keertse aenge-  
 stoocken op de volgende conditien  
   Coopsconditien   
Eerstelijck dat niemandt sal moogen bieden, ten sij voor  
de cooppenningen solvent  
De eventueele incoopers sullen gehouden sijn, de even-  
tueele cooppenningen over te brengen in handen van  
D‟Heer L[ieutenan]t Vooght inwendigh drie weecken a dato 
vant  
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verblijf, op poene dat de selve erven de novo tot hunnen  
laste sullen worden gedistraheert, en minder geldende  
sullen den voorigen coopprijs moeten suppleeren mette 
costen,  
en meer geldende sullen daer af niets profiteeren  
De hooghsels moogen niet minder als met thien stuijvers 
gedaen  
worden  
En vermits den pachter Hendrick Cleuters tot aenstaende  
half meert 1742 nogh toust is hebbende aen des 
proclamants  
erven, soo is tusschen parthijen verstaen, dat de coopers 
van  
de landerijen voor den voors[eijd]e tijdt en toust, sullen 
genieten  
achtthien guldens per boender, volgens toust, 
Eerstelijck thien groot roeden lant, gelegen in de  
Kouckelborn, reijg[enoeten] ter eenre Hermanus Schairs, 
ter  
[419] andere het Clooster van St. Gerlach, ten derden den 
Bergh  
van Calvarien 
Item ses groot en ses cleen roeden landt int Houtemer-  
velt, reijg[enoeten] ter eenre Geerlingh Geerlinghs, ter 
andere  
Matthijs Habets  
Noch vier groot roeden landt oock aldaer int Am-  
stenroedt gelegen, reijg[enoeten] ter eenre het 
Amstenroedt  
ter andere Nelis Sleijpen  
Noch acht groot roeden landt aen de Crombeuck  
gelegen, reijg[enoeten] ter eenre juff[erouw]e Graven, ter 
andere Peter  
Duijckers; NB: Dat den last van een vat rogge jaerlijx  
aent Clooster van St. Gerlach, blijft staen op ‟t stuck landt  
Houset, dat van te vooren gestaen heeft op ‟t stuck  
aen de Crombeuck  
Welke vier stucken lant, te saemen uijtmaecken,  
acht en twintigh groot en ses cleen roeden of soo  
sigh bij maete bevinden sal f 849  
Wordt door den proclamant door malcanderen inge-  
stelt ijder groot roede ad negen en twintigh gulde  
En verbleeven aen D‟Heer Lambertus Nihon als  
rentmeester vant Clooster van Calvarienbergh  
voor dertigh gulde de groot roede f 849 – : - : 
Noch een half boender lant op den Langen Reijn  
gelegen, reijg[enoeten] ter eenre juff[erouw]e D‟Wed[uw]e  
Willem van Gulpen, ter andere Matthijs Habets  
Ingestelt door den proclamant ad vijf en dertigh  
guldens de groot roede  
En verbleeven aen den proclamant voor Cornelis  
Sleijpen voor vijf en dertigh gulde de groot roede  
f 350 - :  
 
 Genachtinge gehouden den 16 meij 1741 coram  
 d[omi]nis scab[ini]s van Leeuwe, Philippens et 
Croon  
S[ieu]r Johannes van Caldenborgh volontairen proclamant 
sijnder goederen, ver-  

soeckt getreeden te worden tot het maecken van liquidatie  
 Fiat liquidatio  
 
[420] S[ieu]r Matthijs Habets als geweesene collecteur van 
Houtem requirent  
van executie, tegens D‟Wed[uw]e Pricken, Joannes 
Keutjens en Jan  
Jacobs, vermits den boode Engelburgs relateert de selve 
in  
meubelen niet vindtbaer en sijn, soo versoeckt alsnu 
immissie  
op der selver panden met deputatie en limitatie ut moris  
cum expensis  
 Fiat immissio met deputatie op de Heeren sche-  
 penen van Leeuwe et Croon om de selve ter 
gelee-  
 gener daege te voltrecken  
 
S[ieu]r Matthijs Habets collecteur van Houtem, tegens 
D‟Erfg[enaemen] Hendrick  
Cleuters en Ursula Bormans, vermits UW Ed[el]e ter 
laetste  
rolle hebben believen te verleenen executie tot laste van  
de selve, soo versoeckt alsnu dat aen den boode magh  
worden gelast de meubelen ter naeste genachte over te  
brengen tot vercoopinge der selve, met de noodige af-  
fixie brieven daer toe te depescheeren en te affigeeren  
cum expensis  
 Wordt den gerichtsboode gelast de geexecuteerde  
 meubelen over te brengen in de gerechtskaemer  
 ten eijnde om de selve aldaer te vercoopen ad 1

am
  

 waer toe de noodige brieven sullen gedepescheert  
 en geaffigeert worden et inth

r  
 

 
 Ordinaire genachtinge den 6 junij 1741 coram  
 d[omi]nis scab[ini]s Frens, Philippens et Croon  
P. Philippens naemens het Clooster en als 
geconstitueerde voor  
D‟Heer Nihon rentmeester van den Calvarienbergh tot 
Maestrigt  
suppliant, tegens Jan Gielkens gesommeerde, 
alsoo den tijdt van den vergunden termijn al  
overlangh vruchteloos is geexpireert, sonder  
eenige voldoeninge aan sijne gedaene beloften  
van betaelinge, soo versoeckt den q.q. suppl[ian]t  
alsnu dat de gedecreteerde pandtbetreedinge  
[421] per deputatos indilatie mach worden voltrocken,  
met ordonnantie op den boode parthijen daer  
toe te citeeren soo het behoort, eijsch maeckende  
en protesteerende van costen  
 Decreet  
 Fiat pandtbetreedinge door de Heeren ge- 
 deputeerde schepenen te voltrecken ad pri-  
 mam met last parthije daer toe tijdelijck  
 te bedaegen et inth

r  
 

 
S[ieu]r Joannes Caldenborgh aenlegger, tegens Hendrick 
Cleuters  
ged[aeghd]e, alsoo den aenlegger tot hier toe in vaste  
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meeninge gebleeven is, als dat den gedaeghde  
sijne beloften van appaisement soude hebben  
achtervolght, edoch vruchteloos, derhalven  
vint hem genootsaeckt alsnu antwoort te  
versoecken ad primam peremptorie protes-  
teerende van dilaij en costen  
 Decreet  
 Respondeat ad primam peremptorie  
 et inth

r   

 
[422]  Liquidatie gemaeckt over de cooppennin-  
 gen geprovenieert van de volgende gepro-  
 clameerde landerijen en weijde, ter instan-  
 tie van S[ieu]r Johannes van Caldenborgh, als  
 volontairen proclamant, voor desen ge-  
 rechte gesubhasteert, en met het uijtgaen  
 der brandende keertse vercoght op den 6

e
  

 december 1740 en op den 2 meij 1741  
Als eerst elf groot en derthien en een half cleen roeden,  
volgens meetinge van den geswooren lantmeeter Joannes  
Schoenmaeckers, int Houtemervelt gelegen, reijg[enoeten] 
ter eenre  
D‟Erfg[enaemen] Machiel Haccour, ter andere Nijst 
Speecen, sijnde  
Caldenborghsleen, en verbleven aen Willem van der  
Schuijren den ouden voor twee en dertigh gulde de  
groot roede is      f 373 – 12 
- :  
Item thien groot roeden landt int selve  
velt gelegen, reijg: ter eenre Cornelis Sleijpen,  
ter andere Matthijs Habets, verbleven aen  
Nicolaes Ritschij, voor een en twintigh  
gulde de groot roede is     f 210 -  :  -   
:  
Item drie groot en neegen cleen roeden  
lant, volgens meetinge van den lantmee-  
ter Johannes Schoenmaeckers voors., mede  
aldaer gelegen, reijg: ter eenre Matthijs 
Habets, ter andere Nicolaes Ritschij, ver-  
bleven aen Nicolaes Ritschij voor dertigh  
gulde de groot roede, is     f 
103 – 10 -  :  
Item vier groot en vijfthien cleen roeden,  
aen den Kisselsgraef gelegen, reijg. ter eenre  
Juff

e 
Graven, ter andere Jan Gielkens, ver-  

bleven aen Nicolaes Ritschij, voor vijf  
en twintigh gulde thien stuijvers de  
groot roede, is      f 121 -  2 – 
2 :  
       f 
808 – 4 – 2    
[423]   transport     f 
808 – 4 – 2   
Item op het Reutjen onder Houtem, elff  
groot en vijf cleen roeden, reijg: ter eenre  
het Clooster van St. Gerlach, ter andere  
Theunis Heijnen, verbleven aen Johannes  
Schoenmaeckers, voor ses en twintigh  

gulde de groot roede, is     f 
292 – 10 -  :  
Item twee groot en thien cleen roeden,  
oock aldaer gelegen, reijg: ter eenre Theu-  
nis Heijnens, ter andere D‟Heer schepen P.  
Philippens, verbleven aen Anthoon Heij-  
nens, voor ses en twintigh gulde de  
groot roede       f   
65 -  : -  : 
Item drie groot en veerthien cleen  
roeden landt, mede aldaer gelegen, reijg:  
ter eenre Willem van der Schuiren, ter  
andere D‟Heer Salden, verbleven aen  
D‟Heer J.G. Roockx, en Juff

e
 D‟Wed[uw]e Wil-  

lem van Gulpen, voor ses en twintigh  
gulde thien stuijvers de groot roede   f   98 – 1 -  
: 
Item eene weijde ontrent de Boucke- 
steegh gelegen reijg: ter eenre DHeer  
Pastoor Philippens, ter andere de gemee-  
ne Steegh, verbleven, boven de last aen  
D‟Heer Pastoor Philippens, ad eenen veer-  
tigh gulde de groot roede, is    f 943 - :  - :  
 Op den 2 meij 1741  
Thien groot roeden lant gelegen in de  
Kouckelborn, reijg: ter eenre Herma-  
nus Schairs, ter andere het Clooster  
van St. Gerlach, ten derden den Bergh  
van Calvarien      --------------
---  
       f 
2206 – 15 – 2  
[424]   transport     f 
2206 – 15 – 2   
Item ses groot en ses cleen roeden lant,  
gelegen int Houtemervelt, reijg: ter eenre  
Geerlingh Geerlinghs, ter andere Matthijs  
Habets  
Item vier groot roeden landt oock aldaer  
gelegen int Amstenroedt, reijg: ter eenre  
het Amstenroedt, ter andere Nelis Sleijpen,  
Item acht groot roeden aen de Krombeuck  
gelegen, reijg: ter eenre Juff

e
 Graven, ter  

andere Peter Duijckers  
Welke vier stucken lant, te saemen uijt  
brengen acht en twintigh groot en ses  
cleen roeden, die verbleven sijn aen D‟Heer  
Lambertus Nihon als rentmeester vant  
Clooster van Calvarienbergh voor der-  
tigh gulde de groot roede     f 
849 - : -  : 
Item een half boender landt op den  
Langen Reijn gelegen, reijg: ter eenre 
Juff

e
 D‟Wed

e
 Willem van Gulpen, verble-   

van aen Cornelis Sleijpen voor vijf en   
dertigh gulde de groot roede    f 350 - : -  :   
       f 
3405 – 15 – 2  
Dus aen cooppenningen te saemen de somme van  
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drie duijsent vier hondert vijf gulde, vijfthien  
stuijver twee oort licht  
  Dico  f 3405 – 15 – 2  
 
Gesien en geexamineert de verbaelen en decreeten  
in saecke gehouden en gegeven ende de proclamatoria-  
les, beneffens de gedaene vercoopingen, mitsgaeders  
de verfificatien der respective crediteuren en inbren-  
geren, en geleth waer op te letten stonde, schepenen  
der Bancke Houtem, ter manisse van den Heere 
L[ieutenan]t Vooght  
[425] in materie van liquidatie bij preferentie en concur-  
rentie recht doende, adjudiceeren als volght  
Eerstelijck voor de gerechtscosten tot dese procla-  
matiens en subhastatiens aengewent, met de cos-  
ten die S[ieu]r Habets en Jufferouwe Gerarda Heldevier  
gedaen hebben, en van den boode daer in begreepen  
volgens staet     f  158 -  :  - 
:  
Aen den procureur van den volon-  
tairen proclamant, voor vacatie  
en devoiren tot dese proclamatie  
aengewendt     f    12 - 10  
-   
voor rechten van consignatie  
der cooppenningen     f    28 -  :  -  
:  
voor het maecken deser liquidatie f    24 -  :  -  :   
voor copijen      f     5 -  :  -  
:    
aen den procureur van den  
proclamant voor vacatie tot de  
pronuntiatie      f     1 -  :  -  
:   
aen den boode voor citatie   f     3 -  :  -  :   
      f  231 - 10 
- :  
verders adjudiceeren aen den Eerw.  
Heer Proost van St. Gerlach, het res-  
tant van sijn Eed

e
 capitael van twee  

hondert gulde, door Pieter Limpens  
opgenoomen van de wel Eed

e
 geboore  

Freule van Ravenschoth als Mevr[ouw]e  
volgens acte van den 13 april 1725  
en voor dese wet gerealiseert den  
14 dito in welck acte den geprocla-  
[426]   transport     f  231 - 10 
- :  
meerde sigh heeft gestelt als borge en  
principael, de somme van ses en sestigh  
gulde twee stuijvers twee oort  f    66 -  2 – 2  
Item adjudiceeren noch aen welgem

e
  

Heere Proost voor drie jaeren interesse  
van voors[eijd]e capitael    f    30 -  :  -  
:  
Item adjudiceeren aen Juff

e
 Gerarda  

Heldevier, haer capitael van twee duij-  
sent, neegen hondert guldens, volgens  
acte van den 29 Augustij 1725 en al-  

hier voor dese weth gegicht den 30
e
 

dito, dico      f 2900 - :  - 
:  
Item adjudiceeren aen voors

e
 Juff

e
  

Heldevier, de meerreste der cooppen-  
ningen ter somme van hondert acht  
en seventigh gulde drie stuijvers, in  
mindernisse der vervallene interessen,  
van bovengemelt capitael en costen,  
volgens haer Eed[el]e inbrengen en  
verificatie dus     f    178 -  3 -  :  
      f 3405 – 
15 – 2  
Waermede de cooppenningen geabsorbeert sijnde,  
wordt de selve beneffens alle andere inbrengers en  
verificanten verder gelaeten in geheel daer en alsoo  
Aldus gedaen en geliquideert in judicio extraord[inari]o  
den 10 junij 1741 coram omnibus  
Gepronuntieert den 17 junij 1741 partibus cita-  
tis per Engelburgs uti retulit  
 
[427]  Genachtinge gehouden den 20 junij 1741  
 coram d[omi]nis scab[ini]s P. Philippens et J. 
Croon  
S[ieu]r Joannes Caldenborgh aenlegger, tegens Hendrick 
Cleuters  
ged[aeghd]e, den voors[eijd]e aenlegger versoeckt 
naerdere ordonnan-  
tie op den ged[aeghd]e ten fine van antwoort ad primam op  
poene van versteck cum expensis, hier toe bedaeght  
ex decreto intimato per Engelburgs ut retulit  
 Respondeat den gedaeghde ad primam, op  
 poene van versteck, et inth

r   

 
S[ieu]r Matthijs Habets requirent van executie, tegens 
D‟Wed[uw]e Pricken  
Jan Goosens, Jan Friens, D‟Erfg[enaemen] Hendrick 
Cleuters, 
Jan Keutjens en Joannes Jacobs, vermits eenen ge-  
ruijmen tijdt gesupercedeert hebbende op vaste belof-  
ten van betaelinge dogh te vergeefs, soo versoeckt als  
nu absoluijt voltreck van executie met last op den  
boode om tegens den naesten de meubelen over te  
brengen, ten eijnde van vercoop, met affixie ut  
moris cum expensis  
 Schepenen inhaereeren haer decreet op den 16  
 meij laestleeden gegeven met last op den boode  
 om het selve te effectueeren voor tegens den  
 naesten et inth

r   

 
 Genachtinge gehouden den 4

e
 julij 1741 coram  

 d[omi]nis scab[inis] Frens, Philippens, van 
Ingenhoven et Croon  
S[ieu]r Joannes van Caldenborgh aenlegger, tegens 
Hendrick Cleuters  
gedaegde, alsoo den voors[eijd]e gedaegde alsnu alle 
termijnen  
genooten heeft, die haer Hoo: Moo: Reglementen en 
ordon-  
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nantien aen eenen gedaeghden, ten fine van antwoort  
praescribeeren ende vergunnen, soo ist dat den 
voors[eijd]e  
aenlegger daer toe representeerende U Ed[el]e Achtb[are] 
iterative  
opgevolghde decreeten en ordonnantien, en mits geene  
paritie concludeerende contendeert den voors[eijd]e 
aenlegger  
[428] ten fine den gedaegde alsnu absoluijtelijck sal  
worden versteecken van alle exceptien declinatoir  
dilatoir en peremptoir, met condemnatie in alle  
costen, permitteerende den aenlegger om ad primam te  
meugen dienen van profijt  
Ex adverso Hendrick Cleuters ged[aeghd]e tegens J. van 
Caldenborg  
aenl[egge]re hebbende doen examineeren de adverse 
aenspraeck  
cum annexis, seght sonder eenige de minste praejuditie  
et exceptionibus quibuscumque salvis, wel te willen  
gestaen dat hij bij de laetste reeckeninge is te cort geblee-  
ven 84 guldens salvo tamen errore, doch vermits sigh  
van miswas als van de uijtgegevene landerijen, de  
welcke sich naer den toust niet bevonden en hebben, 
alsmede ten opsight van de hartschaar, de welcke hij  
gedaegde voort laetste jaer noch moet saeijen, ter quan-  
titeijt van twee boenders of daer omtrent, hem ged[aeghd]e  
privative moeten competeeren, beneffens noch andere  
cleenigheeden, derhalven soo versoeckt den gedaegde  
om eenmael met den aenlegger buijten rusie te ge-  
raecken, en alles finaelijck te adjusteeren, deputatie  
op twee Heeren schepenen ex graemio, beneffens twee 
on-  
partijdige ackerlieden bij U Ed[el]e te kiesen, ten eijnde om  
parthijen ten daege te limiteeren, ende de selve soo 
doene-  
lijck te accordeeren alias rapport, sustineerende dat  
sulck reedelijck versoeck niet en kan afgeslaegen wor-  
den, quo faco offereert den ged[aegd]e aen den aenlegger  
prompt te sullen voldoen, wes en het geene hij den selven  
als dan sal schuldigh blijven, en dat interim niets praeju-  
diciabels in saeck magh worden gedecreteert cum 
exp[en]sis  
 Sonder praejuditie van den staet van saecke 
worden  
 gedeputeert de Heeren schepenen Philippens en 
Croon, 
 mitsgaeders den borgemeester Habets en Willem 
Stassen  
 omme parthijen ad primam juridicam over haere 
differen-  
 ten te hooren en te accommodeeren soo doenlijck 
alias  
 rapport et inth

r 
 hinc inde  

 
[429]  Genachtinge gehouden den 18 julij 1741 coram 
d[omi]nis  
 scab[ini]s van  Leeuwe, Philippens et Croon 
 Niets geproponeert  
 

  Vacantie  
 
Op den 4 september 1741 relateerde Will[em] Engelburg 
arrest  
geimponeert te hebben op de pachtpenningen van 
Joannes  
van Caldenborgh berustende in handen van Hendrick  
Cleuter zulx ter instantie van DH[ee]r J.G.W. Roox met 
inter-  
dictie ut moris  
 
 Genachtinge gehouden den 19 september 1741 
coram  
 d[omi]nus scab[inus] Croon  
 Niets geproponeert  
 
 Genachtinge gehouden den 3 8bris 1741 coram  
 d[omi]nis Croon et Philippens  
 Niets geproponeert  
 
Op den 27 sept[ember] 1741 relateert Will[em] Engelburgs 
het  
arrest vernieuwd te hebben op de penningen  
van J. Caldenborgh berustende in handen van  
Hendr[ick] Cleuters, soo als het selve legt, en voor  
deesen gedean is, sulx ter instantie van d‟heeren  
L[ieutenan]t Vooghd, wijlen H. van Leeuwe, met interdictie  
ut moris  
 
 Genaghde gehouden den 17 8br[is] 1741  
 Niets geproponeert  
 
 Genaghde gehouden den 31 8br[is] 1741  
 Niets geproponeert  
 
 Genaghde gehouden den 14 9br[is] 1741  
 Niets geproponeert   
 
[430]  Genachtinge gehouden den 28 november 1741 
 coram d[omi]nis Croon et Thielen  
Den H[ee]r de Nihon als rentmeester van het Cloos-  
ter den bergh van Calvarien binnen Maes-  
tricht suppl[ian]t en aenl[egge]re tegens Jan Giel-  
kens en sijne panden, ged[aegd]e en geinsinueerde  
hebbende nu eenen geruijmen tijd in saeck  
gesupercedeert op belofte van volle voldoenin-  
ge soo weegens de verloopenen als onkosten  
ten dien aengewent, dogh te vergeefs, weshal-  
ven soo versoekt den h[ee]r suppl[ian]t en aenl[egge]re  
voortgang der oover lang gedecreteerde  
pantbetreedinge conform desselfs repetitie  
ten dien eijnde gedaen den sesden junij laest-  
leeden ubique cum exp[en]sis  
 Decretum   
 Fiat voorgangh der gedecreteerde pand-   
 betreeding door d’Heeren in deesen ge-  
 deputeert, et inth

r 
  

 
 Genachte den 12 xbr[is] 1741 coram de Heeren  
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 L[ieutenan]t Vooght en scheepenen Croon  
 et Ingenhoven  
De wed[uw]e van wijlen Pieter Rutten gewee- 
sene gerichtsboode deeser Banck segt  
[431] hoe dat Goossen Schreurs van Broekhem tee-  
gens aenstaende Paesschen aen haer te kort is  
twintigh patt[acons] van huijs huer, waer op alleen ont- 
fangen soude hebben de waerde van twaelff  
of derthien g[u]l[den]s sonder dat sij in der minnen  
tot verdere voldoeninge kan geraeken en dat  
uijt hoofde van gepreferenteerden bonificatie  
en andere gepractiseerde voorwentsels, dogh  
alsoo sij remonstrante den voors[eijd]e Goossen Schreurs  
heeft laeten versoecken om in der minnen voor  
twee onparthijdige persoonen met malkande-  
ren over weedersijds pretensien en contrapreten-  
sien te reeckenen en liquideeren, soo is het  
egter dat denselven sulks heeft geweijgerd, en  
dus reekeninge en betaelinge refuseert, en  
mits sij remonstrante is eene wed[uw]e die het  
haeren groot noodigh heeft om haere verschult-  
heijd aen andere eerlijcke luijden oock te vol-  
doen, soo versoekt deselve dat aen hem Schreurs  
sal werden gelast inwendigh drie daegen  
voor twee onparthijdige daer toe van weeder-  
sijds te assumeeren te treeden tot reekeninge  
op poene dat hem sijne gefingeerde pretensie  
sal worden ontsegt, ende aenleggerse als dan te  
laeten geheel, om haere deugdelijke pretensie  
volgens toust teegens hem Schreurs ter rolle  
te moogen deduceeren cum exp[en]sis waer af mits  
deesen geprotesreed ward  
 Decretum  
 Zij deese gecommuniceert aen Goossen Schreurs  
[432]  tot Broekhem, met last aen den selven  
 om met de weduwe van Pieter Rutten voor  
 twee onparthijdige persoonen in der minnen  
 te reeckenen en te liquideeren, en sijne  
 verschultheijd aen haer te voldoen sulks  
 binne acht daegen a dato deeses; bij fauten  
 van dien worden gedeputeert d’Heeren schee-  
 penen Ingenhoven en Croon, om parthijen  
 voor haer te geleegene daege en plaetse  
 te doen compareeren te reekenen te liquideeren  
 meede brengende haere bescheijden, en deselve  
 te accordeeren soo doenlijck alias rapport  
  et inth

r 
 

 
 Genachte gehouden denn 23 januarij 1742 coram  
 de Heeren L[ieutenan]t Voogd en scheepenen  
 Croon, Frens et Ingenhoven  
S[ieu]r Thilman Kerens als representerende desselfs  
broeder wijlen S[ieu]r Pieter Kerens suppliant  
en aenl[egge]re teegens Dirk Smulders in  
sijne panden geins[inueer]de leght needer reques-  
te cum annexo met het behoorlijck appoinc-  
tement van den Eed[el]e Heer L[ieutenan]t Vooghd en  
insinuatie van den gerechtsboode daer  
op staende, ende mits den geins[inueer]de in  

faute is blijvende van den suppliant te  
[433] voldoen / salvo vijfthien gls pendente lite  
op reekeninge door den geins[inueer]de betaelt soo  
versoekt den suppliant / mits geene promp-  
te voldoeninge / pantbetreedinge met depu-  
tatie en limitatie ut moris protesteerende  
de causatis et causandis expensis dienende  
deese ex insinuatione facta  
 Videantur acta  
 
 Visis actis scheepenen der Bancke  
 Houtem accordeeren de versoghde pand-  
 betreeding daer toe deputeerende de presen-  
 te Heeren scheepenen Frens en van Ingen-  
 hove om deselve ad p[rim]am juridicam te  
 effectueeren met inthimatie op parthije  
 sulks tijdelijck bij extracte te insinueere  
[in marge: De gedeputeerde Heeren scheepenen  
Frens en van Ingenhoven rapporteren deese neffens  
staende pantbetreedinge nae voorgaende  
dagement behoorlijk op heeden den 6 februarij  
1742 voltrokken te hebben.] 
 
G. Philippens als geconstitueerde van S[ieu[r Joes Hen-  
ricus Gosselken borger en coopman der stad  
Maestricht suppl[ian]t en aenlegger teegens Jan  
Frijns van Houtem en sijne panden geinsinueerde,  
leght neder req[ues]te met copije der obligatie in  
forma authentica behoorlijk op den >de Xber:  
1741 aen denselven geinsinueert waer bij blijkt,  
dat aen voorn[oemde] Frijns is worden gelast van den  
suppl[ian]t te voldoen inwendigh twaelf daegen op  
poene van reele procedure, en mits den gemel-  
ten tijd al meer als dubbelt vruchteloos  
[434] is verstreeken, soo versoeckt den suppl[ian]t  
als nu pantbetreedinge met limitatie, de-  
putatie en inthimatie ut moris et stilij pro-  
testeerende van kosten  
 Videantur acta  
Visis actis scheepenen der Bancke  
Houtem accordeeren de versogte pandbetree-  
dinge daer toe deputeerende de Heeren schee-  
penen Frens & van Ingenhoven omme  
deselve ad 1

am
 juridicam te effectueeren  

lastende den boode bij extract deeses tijde-  
lijk te insinueeren 
 
G. Philippens als geconstitueerde van de H[ee]r Nihon  
geestelijken rentm[eeste]r van ‟t Clooster van  
den bergh van Calvarien suppl[ian]t en aenl[egge]re  
teegens Jan Gielkens en sijne panden  
geinsinueerde, hebbende nu tot twee a drie  
reijsen aen den geinsinueerde uijtstand  
gegeeven en ten laesten oover ses weeken aen  
Peter Honez van Meerssen naemens den  
geinsinueerde, met en op vaste belofte van  
inwendigh 14 daegen de kosten te betaelen  
en den suppl[ian]t volle appaisement te  
geeven doch alles te vergeefs, weshalven  
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als nu voortsgang der oover lang gede-  
creteerde pantbetreedinge soo ten opsigt  
van sijnen eijsch bij req[ues]te venu en  
cour vervat als ten opsicht van ‟t geene  
tot dato vervallen is en pendente lite  
sal koomen te vervallen, versoe- 
kende cum expensis met last op  
[435] den boode parthijs daer toe tijdig te  
citeeren  
 Fiat  voortsgangh der gedecre-  
 teerde pandbetreedinge door  
 d’H[ee]r in deese gedeputeert et inth

r 
 

  
G. Philippens voor Hend[rick] Cleuters ged[aegd]e teegens  
Jan Cleuters cum suis aenbren[gere] mits de saek  
eenigen tijd onvervolght is gebleeven, in ver-  
trouwen dat sig den ged[aegd]e cum suis met  
den aenbre[ngere] in der minne achtervolgens  
gehoudene comparitie soude hebben verstaen  
doch vruchteloos, derhalven procedeerende  
de retroacten versoeckt replijcq ad jam, en  
mits den aenl[egge]re cum suis is affaroin, ver-  
soekt tot vervolgh van deese, dat deselve  
mag worden bedaegt eens voor al protestee-  
rende van costen  
 Fiat dagement tot laste  
 van den aenlegger cum suis  
 eens voor al ad primam, quo  
 facto etc.  
 
 Genachtinge gehouden den 6 februarij 1742  
 coram D‟Heer L[ieutenan]t Vooghd en scheepenen  
 Frens, Philippens, van Ingenhoven, Croon et 
Francken   
De wed[uw]e Peter Rutten aenleggerse teegens  
Goossen Schreurs ged[aegd]e, hebbende den ged[aegd]e  
[436] achtervolgens decreet van den 12 Xber laest-  
leeden voor op heeden laeten bedaegen, ten  
fine van accommodement soo doenelijk  
alias rapport en mits den ged[aegd]e in faut  
is gebleeven, derhalven soo verclaert de aen-  
leggerse eerst te protesteeren van deese speciaele  
vacane en comparitie met versoek van condem-  
natie in de kosten en comparitie hinc usque  
gereesen met reserve van libelleeringe, en dat  
den ged[aegd]e als nu meede in den eijsch conform  
voormelt decreet en propositie uijtgesteeken  
oock sal worden gecondemneert meede cum exp[en]sis  
bed[aeg]t per nuntium uti referet  
 Decreet  
 Word nochmaels gelast aen parthijen denuo  
 te compareeren ad primam op poene van abso-  
 luijte dispositie et inth

r 
 hinc inde en dien  

 onvermindert mits de non comparitie van  
 den gedaegde, word denselven ged[aegd]e gecon-  
 demneert in de heedendaeghse comparitie  
 
Hend[rick] Cleuters teegens Jan Cleuters cum suis  
aenbren[gere] hebbende de aenbren[gere] ter naes-  

ter rolle doen bedaegen op resumptie, ver-  
soekt als nu dat de saek mach worden  
gehouden voor geresumeert en den aenbren[gere]  
gelast te repliceeren ad jam p[erem]ptorie cum  
exp[en]sis; bed[aeg]t per nuntium uti referet  
 Decreet 
 Word aen de aenleggeren gelast te repliceeren  
 ad 1

am
 et inth

r 
 

 
[437]  Genachtinge gehouden den 20 feb[rua]rij 1742 
 coram de Heeren L[ieutenan]t Vooghd en  
 scheepenen Frens, Croon et Poppelman  
Steven Clemens versoekt dagement tot laste  
van Aaret en Machiel Lenaerts als meede  
Claes Lenaerts voor soo veel desselfs soonen in  
desselfs broode zijn geweest, mitsgaeders  
Jan Gielkens, Peter Duijkers, Christiaen  
Goossens, Aaret Soomers en Peter Soomers,  
om ad 1

am
 te sien oovergeeven al soodaeni-  

ge aenspraek en conclusie soo als sal te rae-  
de vinden en vermits Peter Soomers is uijt-  
landigh, soo versoekt dat denselven bij  
edicte, ofte besloote missive sal worden  
geciteert eens voor all protesteerende van  
costen verclaerende gemelten Steven Cle-  
mens in deese saeke te constitueeren den no-  
taris en proc[ure]ur Frens cum ratificationem ac-  
torum te gerendorum en belofte van indem-  
niteijt sulks in U Ed[el]e handen stipuleeren – 
de  
 Fiat dagement ten eijnde in  
 deese versoght et inth

r
 

 
Philippens; Hend[rick] Cleuters teegens Jan Cleuters cum  
suis aenleggers versoeckt replijcq ad 1

am
  

op poene van versteck protestando de  
exp[en]sis bed[aeg]t eens voor al  
 Replicent ad primam op poene van  
 versteck et inth

r
 

 
[438] Philippens; S[ieu]r Jacobus Gosselken suppl[ian]t en 
aenl[egge]re  
teegens Jan Frijns en sijne panden ge-  
sommeerde alsoo de pantbetreedinge op den  
sesde feb[rua]rij 1742 door de gedeputeerde heeren  
scheepens Engenhors en Frens behoorlijk  
is voltrocken, soo als blijckt uijt desselfs rap-  
port in margine der rolle aengetrocken,  
versoekt als nu repetitio primo van pant-  
betreedinge met herdaegsel ut moris cum  
exp[en]sis  
 Fiat repetitio 1

mo
 van  

 pantbetreedinge & inth
r
  

 
Parthijen in comparatione gehoort en  
naer gedaene minnel[ijcke] verslaegen van ac-  
commodement, soo is eindelijk dat de weed[uw]e  
Peter Rutten aen Goosen Schreurs geac-  
cordeert dat denselven voor sijne geleeden  
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schaede aen ‟t huijs tot Paesschen toe in-  
begreepen aen de verschulde pachtpenn[ingen]  
sal moogen aftrekken de somme van  
seeventhien guld[ens] 10 st[uijve]r en de resteeren-  
de pagtpenn[ingen] ad veertiek guld[ens] Maestr[ichter]  
cours booven de betaelinge ad dertien guld[ens]  
drie Stuijve]r 2 oort sal gehouden weesen te betaele  
teegens aenstaende Paesschen, als wanneer  
den voorn[oemde] Schreurs sal gehouden sijn het  
huijs te ruijmen waermeede alle ques-  
tien sullen sijn opgehaeven compensati  
expensis, voorbehouden die geene waerinne  
gemelte Schreurs ter laester genachtinge  
[439] is gecondemneert  
Dit is + de merk van de weed[uw]e Peter Rutten  
Dit is +. de merk van Goosen Schreurs ver-  
claerende beijde niet te kunnen schrijven / on-  
derstond / Nob[is] preasentibis / Was geteekent J.  
G. Frens scab[inus] et Joanes Croon  
 
G. Philippens voor en in naeme van S[ieu]r Christiaen  
Kicken leght needer req[ues]te met requisitie  
en interrogatori en promaneerende van den Eed[ele]  
Achtb[are] heeren borgerm[eeste]rs en geswooren Raede  
der stadt Maestricht versoeckende deputatie  
op twee heeren ex gremio ten eijnde om de ver-  
hooringe van den persoon van Cornelis Sleijpen  
den welcken hij versoeckt om op voors

r 
ar[tiku]les ver-  

hoort te worden, ten daege bij deselve heeren te de-  
puteeren, te worden geciteert met ord[onnan]tie op den  
boode en selven pro die limitanda behoor-  
lijck te daegen  
[in marge: sol[vit] f 2 – 0 ; boode /:1 – 0 ]  
 Fiat verhueringe teegens aenstaende vrijdag  
 smorgens ten thien ueren wees ende den 23 
deeses  
 daertoe deputeerende de presente heeren 
scheepen-  
 en Frens et Croon & inth

r
 

 
 Genachtinge gehouden den 6 meert 1742 coram  
 de Heeren L[ieutenan]t Vooghd en scheepenen  
 Croon, Frens et Philippens  
Hendrick Cleuters ged[aegd]e teegens Jan Cleu-  
ters cum suis aenl[egge]ren, mits de behoorlijke  
[440] genooten termijnen versoekt dat de  
aenl[egge]re als nu van replijcq moogen  
worden versteeken met permissie om etc. en  
in cas van exhibitie copije, en in geval  
van debat ofte prolungatie, persisteert  
tot versteck cum exp[en]sis bed[aeg]t eens voor al  
 Replicet ad primam op poene van  
 absoluijt versteek et inth

r 
 

 
 Ord[inair]e genaghde den 20 meert 1742 coram  
 D‟H[ee]ren L[ieutenan]t Vooghd en scabinis  
Niets gepreponeert  
 
 Ord[inair]e genaghde den 3 april 1742 coram  

 D‟H[ee]ren L[ieutenan]t Vooghd en scabinis  
Niets gepreponeert  
 
 Ord[inair]e genaghde den 17 april 1742 coram  
 de Heeren L[ieutenan]t Vooghd en scheepenen  
G. Philippens voor Hendrick Cleuters ged[aegd]e  
teegens Jan Cleuters cum suis aenl[egge]rs  
inhaereerende sijne meenigvuldige gedae-  
ne versoeken ten fine van replijcq met  
[441] de decreeten daer op gegeeven, sonder dat den  
aenl[egge]re voor als nogh daer aen heeft voldaen, ver-  
soekt dat denselven als nu van replijcq sijn  
en blijven versteeken met permissie om etc. en  
condemnatie in de costen en in geval van vol-  
doeninge copije  
Frens voor Jan Cleuters en consorten in actis ge-  
naemde aenl[egge]re en gereconvenieerde teegens  
Cornelia Cleuters wed[uw]e Jan Ruijters ende Hen-  
drick Cleuters nu deesen ook als erffg[e]n[aem]  
Cornelia ged[aegd]e ende reconvenient exhib[eer]t reelijk  
replijcq met presentatie in conventie cum  
annexo sub Nº 8

2
, ende antwoort met versoek  

sustineeringe ende verclaeren in reconventie  
doende ende concludeerende soo als daer bij, en  
versoekt daer teegens duplicqh in conventie en  
replijcq in reconventie teegens de naeste  
 Decretum  
 Habeant copiam et duplicent in conven-  
 tione et replicent in reconventione ad  
 prim[am] et inth

r 
 

 
S[ieu]r J.H. Gosselken suppl[ian]t en aenl[egge]re teegens 
Jan  
Frijns en sijne panden, geins[inueer]de en ged[aeghd]e  
alsoo den termijn van veerthien daegen  
die den suppl[ian]t ter requisitie van den  
H[ee]r Lieu[tenan]t Vooghd, wel heeft aen Jan Frijns  
willen vergunnen op belofte en vast ver-  
trouwen, dat den geins[inueer]den het capitael en  
[442] interessen cum exp[en]sis soude quitteeren,  
nu almeer als dubbeld sonder eenige  
apparentie van voldoeninge, is verstree-  
ken, soo versoekt den suppl[ian]t als nu repe-  
titio 2

do
 van pantbetreedinge met herdaeg-  

sel ut moris  
 Fiat repetitio secundo van pant-  
 betreedinge met herdaegsel ut  
 moris et inth

r 
 

 
De wed[uw]e Peter Rutten aenl[eggere] teegens Goosen 
Schreurs  
ged[aeghd]e haer refereerende tot het accoort on-  
derlinge tusschen de selve en hem Schreurs  
geslooten en alhier ter rolle geregistreert  
en geteekent, versoekt mits den tijd van  
betaelinge sonder effect als het seedert Paes-  
schen is verstreeken, dat denselven Schreurs  
tot voldoeninge van sijne eijgenhandige  
en gestipuleerde verschulde thien pattacons  
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als meede tot voldoeninge der costen van  
comparitie etc. waer in hij meede gecondem-  
neert is, sal worden gesommeert ten  
eijnde van voldoeninge tusschen dit en  
den naesten op poene van executie, en mits  
men verstaet, dat denselven sig in dienst  
soude begeeven hebben, en vervolgens te  
weesen is, dat hij sijne goederen en meubels  
argo sal verbrengen, versoekt op deselve  
interdictie met last op den boode  
om alle meubels etc. te inventariseeren en te  
neemen in bewaerder hand cum exp[en]sis  
 Fiat sommatie ten eijnde van voldoeninge  
 infra primam op poene van executie en  
 word den gerecht boode Engelburg geauthoriseert  
 alle meubelen etc. te inventariseere en in bewaer 
te  
 neemen  
 
[443]  Houtem  
 Ordinaire genaghde gehouden den 1 maij 1742  
 coram de Heeren L[ieutenan]t Vooghd en 
scheepenen  
De wed[uw]e Peter Rutten teegens Goossen Schreurs,  
mits geene paritie aen de gedaene sommatie  
versoekt als nu voort een en ander executie  
bij panthaelinge cum exp[en]sis 
 Fiat voortsgang van executie bij  
 panthaelinge et inth

r 
 

 
S[ieu]r Gosselken sommant teegens Jan Frijns en  
sijne panden ged[aegd]e en sommeerde versoekt  
repetitio tertio van pantbetreedinge met ver-  
steek van alle exceptie declinatoir, dilatoir,  
en peremptoir, met permissie om te dienen  
van profijt  
 Videantur acta  
 
 Ordinaire genaghde den 15 maij 1742  
 coram dh[ee]ren L[ieutenan]t Vooghd en scabinis  
Niets gepreponeert  
 
 Ord[inai]re genaghde den 29 maij 1742 coram  
 dh[eer]en L[ieutenan]t Vooghd en scheepenen  
Niets gepreponeert  
 
[444]  Ord[inai]re genaghde den 12 junij 1742 coram  
 dh[eer]en L[ieutenan]t Vooghd en scheepenen  
Niets gepreponeert  
 
 Ord[inai]re genaghde den 26 junij 1742 coram  
 dh[eer]en L[ieutenan]t Vooghd en scheepenen  
Niets gepreponeert 
 
 Ord[inai]re [genaghde den] 25 7bris 1742  
Niets gepreponeert  
 
 Ord[inai]re ge[naghde den] 9 8bris 1742  
Niets gepreponeert  

 
 Ord[inai]re genaghde den 23 8bris 1742  
Niets gepreponeert 
 
 Ord[inai]re ge[naghde den] 6 9bris 1742  
Niets gepreponeert  
 
Jan Cleuters cum suis afgebieders teegens  
Hendrick Cleuters afgeboodene, versoekt  
duplijcque in conventione, en replijck in  
reconventione ad primam peremptorie,  
en in cas van reele voldoeninge der  
replijcq copie, bed[aeg]t p[e]r Engelburgs op re-  
sumptie van saeke  
 Decretum  
 Duplicet in conventione et replicet in recon-  
 ventione ad primam peremptorie et inth

r 
 

 
[445] G. Philippens voor S[ieu]r Gosselken suppl[ia]nt en 
aenl[egge]re tee-  
gens Jan Frijns en sijne panden geinsinueerden,  
alsoo den geins[inueer]de in faute is gebleeven achter-  
volgens sijne meenigvuldige gedaene beloften  
van den suppl[ia]nt te voldoen de interesssen ter  
acten gevragt, en seedert vervallen, versoekt  
dagement op resumptie ten eijnde om ad primam  
conform retroacten  te koomen sien reelijk voorts [te]  
procedeeren cum expensis  
 Decretum  
 Fiat dagement op resumptie per ex-  
 tractum deeses et inth

r
 

 
 Ord[inai]re genaghde den 20 9br[is] 1742  
Jan Cleuters cum suis afgebieder, teegens  
Hendr[ick] Cleuters afgeboodene, versoekt acquijt  
van duplijcque in conventione, en replijcq  
in reconventione ad primam op poene van ver-  
steek bed[aeg]t per nuntium, en in cas van reele  
exhibitie der replijcq copie  
 Duplicet in conventione et replicet in  
 reconventione, idque ad primam op poene  
 van versteek et inth

r 
 

 
[446]  Ord[inai]r genaghde den 4 Xbris 1742 coram  
 d‟h[ee]r[e]n L[ieutenan]t Vooghd en scheepenen  
Den H[ee]r M[eeste]r G. van Slijpe L: Hoog Drossard  
deeses lands no[min]e officij informant versoekt  
dagement tot laste van Acht Houben en  
Helena Pirongs mitsgaeders tot laste van  
Jo[hann]es Kentichs en Marianna sijne huijsvr[ouwe]  
om ad 1

am
 te coomen antwoorden op arti-  

kels met ord[onnan]tie op den boode parthijen woo-  
nende tot Broekhem Banck Houtem tijdig  
te bedaegen  
 Fiat daegement ten eijnde in  
 deese versoght  

 
G. Philippens voor S[ieu]r J.H. Gosselken suppl[ian]t  
en aenl[egge]re teegens Jan Frijns en sijne pan-  
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den ged[aegd]e hebbende ter laester genachtinge  
den ged[aegd]e doen herdaegen op resumptie van  
saecken, en dien volgens procedeerende in-  
gevolge de retroacten versoekt nogmaels  
ingevolge propositie van den eersten maij  
laestleeden, repetitio tertio van pantbetreedinge  
met versteek van alle exceptien en permissie  
om ad 1

am
 te moogen dienen van profijt  

protesteerende van costen  
 Fiat repetitio tertio van pantbe-  
 treedinge, et inth

r 
 

 
[447] Jan Cleuters afgebieder teegens Hendr[ick]  
Cleuters afgeboodene repeteert hun geverbaleerde  
en U Ed[ele] daerop gevolghde decreet versoeken duplijcq  
in conventione & replijcq in reconventione op  
poene van absoluijte daer af te werden versteeken  
en dat recht ex actis mag vinden geadministreert  
cum expensis salvo nochtans te moogen dienen  
van motijf bed[aeg]t per Engelburg 
Ex ad[ver]so exhibeert duplijcqs in conventione  
cum annexis, et replijcqs in reconventione, ver-  
soekende teegens de voonr: replijcqs, dat aen de  
gereconvenieerdens sal worden gelast te dienen  
van duplijcqs ad primam peremptorie cum  
exp[en]sis  
 Duplicet in reconventione ad primam  
 peremptorie et inth

r
 

 
 Ord[inair]e genaghde den 22 januarij 1743,  
 coram L[ieutenan]t Vooghd en scheepenen  
Philippens voor S[ieu]r Gosselken suppl[ian]t  
en aenlegger, tegens Jan Frijns geins[inueer]de  
en ged[aegd]e, den aenl[egge]r ter laester rolle  
[448] geobtineert hebbende repetitionem  
tertiam van pantbetreedinge souden  
echter versteek van alle exceptien en  
permissie om te dienen van profijt, soo  
als volgens den 20, 21 en 22 art[iku]len deeses  
Lands reglement had behoort, derhalven  
versoekt noghmaels versteek van alle  
exceptiens, declinatoir, dilatoir, en pe-  
remptoir, met permissie om ad primam  
te dienen van profijt cum exp[en]sis met her-  
daegsel ut moris  
 Videantur acta  
Visis actis scheepenen der Bancke Hout-  
tem, versteeken den geinsinueerden  
van alle exceptien, declinatoir, dilatoir  
en peremptoir, met permissie aen den  
suppl[ian]t om te moogen dienen van profijt,  
actum in judicio extraord[inari]o den 26 jan[ua]r[ij]  
1743, pronuntiatum den 5 feb[rua]rij 1743  
partibus citatis per Engelburghs uti retulit  
 
[449] Philippens voor Hendr[ick] Cleuters ged[aegd]e en 
reconvenient  
tegens Jan Cleuters cum suis aenleggeren  
en gereconvenieerdens, den reconvenient  

versoekt duplijcq in reconventione op poe-  
ne van versteek, cum expensis bed[aeg]t per nun-  
tium uti referet  
 Duplicent in reconventione ad  
 1

am
 op poene van versteek et inth

r
 

 
 Genagten den 5 februarij 1743 coram  
 D[omini]s scab[ini]s Croon et Thielen  
Niets geproponeert  
 
 Ord[inai]re genaghde den 19 feb[rua]rij 1743  
 coram D[omi]nis scab[i]n[i]s  
Philippens voor S[ieu]r Gosselken suppl[ian]t en 
aenl[egge]re tegens  
Jan Frijns en sijne panden ged[aegd]e en geinsinueerde  
[450] alsoo den ged[aegd]e bij U Ed[ele] directoir van den  
5

de
 deeser, naer alvoorens geobtineert te  

hebben repetitio 3
tio

 van pantbetreedinge  
is versteeken van alle exceptien, met per-  
missie aen den aenl[egge]re om te dienen van  
profijt, soo verclaert hij in plaets van  
dien te emploijeeren sijne req[ues]te venue  
en cour met de obligatie daer bij annex  
en eijsch daerinne geroert, salvis de super  
solutis sequae sint, mitsgaeders de verbae-  
len en decreten in saecke dien aengaende  
gehouden en gegeeven, en specialijck  
U Ed[ele] decreet van repetitio 3

tio
 van pant-  

betreedinge met het versteek van alle  
exceptien daerop gevolght en permissie  
om te dienen van profijt, dienvolgens conclu-  
deerende soo contendeert den suppl[ian]t  
als nu tot vonnis immissoir met adjudica-  
tie van eijsch in actis vermelt en wat  
pendente lite sal coomen te vervallen in  
[451] salvo cortinge van betaelinge daer op ge-  
daen, cum exp[en]sis met limitatie van daeg  
en deputatie ut moris tot voltreck dersel-  
ver en ord[onnan]tie op den boode parthijen daer  
toe tijdigh te bedaegen  
 Videantur acta  
  

 In saake S[ieu]r Hendr[ick] Gosselken suppl[ian]t  
 en aenl[egge]re  
 tegens  
 Jan Frijns en sijne panden  
 ged[aegd]e en geinsinueerdens 
Visis actis scheepenen der Bancke Houtem  
ter manisse van d‟h[ee]r L[ieutenan]t Vooghd, in contu-  
maciam recht doende, condemneeren  
den gedaeghden en geinsinueerden in den  
eijsch des suppliants en aenlegger mits-  
gaders in de costen dienvolgens accordeeren  
[452] aen den voors[ch]r[even] aenlegger de versoghde  
immissie in des gedaeghdens panden  
daer toe deputeerende d‟heeren scheepe-  
nen Croon et Poppelman, om deselve  
ten geleegen daege naer behoor-  
lijck dagement te voltrecken, actum  
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in judicio 19 febr[uarij] 1743  
Pronuntiatum den 7 Maijs 1743, partibus  
citatis per nuntium uti referet  
Op heeden den 7 maij 1743 rapporteeren  
d‟heeren gedeputeerde heeren scheepenen  
Croon et Poppelman deese immissie  
behoorlijck voltrocken te hebben  
 
 Ord[inai]re genaghde den 5 meert 1743  
Niets geproponeert  
 
 Ord[inai]re genaghde den 19 meert 1743  
Niets geproponeert  
 
[453] Ord[inai]re genaghde den 2 april 1743  
Niets geproponeert  
 
 Ordinaire genaghde den 7

e
 maij 1743 coram 

 Croon et Poppelman  
Niets geproponeert  
 
 Ordinaire genaghde den 21 maij 1743  
 coram scab[ini]s  
G. Philippens voor S[ieu]r J.H. Gosselken suppliant  
aenl[legge]re tegens Jan Frijns en sijne panden  
bij obligatie uijtgesteeken, ged[aegd]e en geinsi-  
nueerde, alsoo de immissie in des ged[aeghd]ens  
panden op den sevenden maij laestleeden  
door de h[ee]ren scheepenen en secr[etari]s Poppel-  
man en Croon is voltrocken, soo als desel-  
ve sullen gelieven te rapporteeren, ver-  
soeckt den suppl[ia]nt en aenl[legge]re als nu  
[454] brieven proclamatoriael geaccordeert te wor-  
den met ord[onnan]tie op de h[ee]r secretaris deselve  
in forma te depescheeren en doen affigee-  
ren pro ut moris et stijlij cum exp[en]sis  
 Decretum 
 Worden de versoghde brieven pro-  
 clamatoriael geaccordeert met de-  
 pesch ut moris et inth

r
  

 
 Ordinaire genaghde den  
 5 junij 1743 coram scabinis  
 G. Philippens voor S[ieu]r Hendrick Gosselken 
aenl[egge]re  
en proclamant tegens Jan Frijns ged[aegd]e en in  
bonis geproclameerde, alsoo de eerste brieve  
proclamatoriael behoorlijck sijn worden geaccor-  
deert ende gedepescheert pro ut nuntius referet,  
soo versoekt den aenl[egge]r en proclamant dat op  
heeden den eersten sitdagh magh worden ge-  
houden voor gecelebreert en de tweede brieve  
geaccordeert met ordre op d‟heer secretaris  
[455] deselve in forma te depescheeren  
 Decretum  
 Word den eersten sitdagh ge-  
 houden voor gecelebreert en de  
 tweede brieve proclamatoriael ge-  
 accordeert met depesch ut moris et inth

r 

 
D‟erffgen[aemen] Jacob Mulckens brengen in op de gepro-  
clameerde erven van Jan Frijns pro ut da-  
bunt scripto  
 
Jan Cleuters cum suis aenl[egge]r en gereconvenieerde,  
tegens Cornelia Cleuters, Hendr[ick] Cleuters,  
nu erffgen[aemen] van gemelde Cornelia ged[aegd]e  
ende reconvenieerte, exhibeeren duplijcqe  
in reconventione doende en concludeerende  
als daer bij dienvolgens versoeken dat de  
saake ten thoon magh gedisponeert werden  
ende copie van de duplijcqs in conventione  
[456] gedecerneert, cum exp[en]sis bed[aeg]t per Engel-  
burgh  
 Videantur acta  
Visis actis scheepenen der Bancke Houttem,  
voor en aleer in saake te disponeeren, rega-  
leeren parthijen hinc inde, over hare con-  
traire sustenne en feijt en ten thoon  
act[um] in judicio extraord[inario] den 9 X-br[is] 1743  
 
D‟Erffgen[aemen] Corriaux versoeken dagement tot laste  
van Nicolaes Leenders, ten eijnde om ad  
primam te koomen sien overgeeven eijsch  
en conclusie  
 Fiat dagement  
 
 Ordinaire genaghde den 5

de
 novemb[er] 1743  

 coram d‟heeren L[ieutenan]t Vooghd en 
scheepenen  
S[ieu]r J. Hendr[rick] Gosselken versoekt dagement tegens  
Jan Frijns om ad primam te comen sien  
overgeeven libel van costen met ord[onnnan]tie  
[457] op den boode om denselven daer toe tijdigh  
te citeeren, protesteerende van verdere  
costen  
 Fiat dagement  
 
 Ord[inai]re genaghde den 19 9br[is] 1743  
S[ieu]r J.H. Gosselken libellant tegens Jan Frijns gelibel-  
leerde, hebbende ter laester rolle den selven  
Frijns doen bedaegen om heeden te sien over-  
geeven libel van costen, soo als den boode  
sal relateeren, exhibeert het selve daer  
tegens diminutie ad primam alias taxaet  
versoekende protesteerende van naer cos-  
ten 
 Decretum  
 Diminuat ad primam ali-  
 as taxaet et inth

r 

 
[458]  Ordinaire genaghden den 3

ten 
Xber 1743  

Jan Frijns gelibelleerde tegens S[ieu]r J.H. Gosselken libel-  
lant hem voor op heeden gedaeght vinden-  
de ten eijnde van taxaet tegens den over-  
gegeeven staet van costen, seght dat hij  
in geenen staet en is om den selven te kon-  
nen voldoen, nochtans om eenmael buijten  
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schaede en hinder te sijn en te blijven,  
en op dat een ijder het sijnen mach bekoo-  
men, voor sooverre sijne panden daermede  
eenighsins mochten beswaert sijn soo ver-  
claert hij tot purge en ontlastinge derselver,  
mits deesen de novo te consenteeren in  
de proclamatie voluntair, ende sulcx  
op den voet als die door voors[chreven] S[ieu]r J.H.  
Gosselken in haere reijgen[oe]ten sijn gepro-  
clameert geweest, met ord[onnan]tie op den h[ee]r  
secr[etar]is van deselve brieven daer toe dienstig  
te depescheeren en affigeeren, prout moris  
et stijlij  
 Fiant litterae  

 
[459] S[ieu]r J.H. Gosselken tegens Jan Frijns versoeckt 
mitsJan  gee-  
ne diminutie tegens den staat van costen  
ter laester rol geexhibeert, als nu taxaet,  
cum exp[en]sis bedaegt p[er] nuntium uti referet  
 Fiat taxaet et inth

r 

 
 Ordinaie genaghden den 17 Xber 1743  
 coram de Heeren Frens, Croon & Bousch 
scab[inis]  
Jan Frijns voluntaire proclamant, alsoo de eerste brie-  
ven wegens sijne goederen behoorlijk zijn ge-  
depescheert, soo versoekt denselven, dat den eer-  
sten sitdagh magh worden gehouden voor gecele-  
breert, en de tweede brieven geaccordeert met de-  
pesch ut moris et stijli  
 Decretum  
 Word den eersten sitdagh gehouden  
 voor gecelebreert, en de tweede brieven  
 proclamatoriael geaccordeert met depesch  
 en affixie ut moris  
 
[460] Op heeden den 17 xbris 1743 relateert den  
gerechtsboode Will[em] Engelburgs arrest  
geimponeert te hebben op de meubelen van Jo[hann]es 
van  
Caldenborgh, berustende in sijn huijs tot Hout-  
tem, bestande in ongedorssen vrughten, hooij,  
en strooij met interdictie ut moris sulcx ter in-  
stantie van Cornelis Sleijpen  
 
 Extraordinaire genaghde den 31 Xbris 1743  
Jan Frijns voluntaire proclamant alsoo de tweede  
brieven wegens sijne goederen behoorlijck  
sijn gedepescheert, soo versoeckt denselven, dat  
den tweeden sitdagh magh worden gehouden  
voor gecelebreert, en de derde brieven proclama- 
toriael geaccordeert met depesch ut moris et  
stijli  
 Decretum  
 Word den tweeden sitdagh gehou-  
 den voor gecelebreert, en de derde  
 brieven proclamatoriael geaccordeert  
 met depesch en affixie ut moris  

 
[461]  Ordinaire genaghde den 24 januarij 1744  
Jan Frijns voluntaire proclamant versoeckt, mitz  
de derde brieven proclamatoriael behoorlijk  
zijn geaccordeert en geaffigeert, soo als den boode  
sal hebben te relateeren, dat den derden sitdagh  
als nu mach worden gehouden voor gecelebreert  
en dat het aensteeken der keerste tot absoluijt ver-  
coop sijnder panden hier nae volgende als nu mach  
worden geaccordeert met impositie aen alle non  
inbrengers van een eeuwigh geswijgh  
Jo[hann]es Mantelaer brengt in pro ut dat scripto  
versoekende daer op behoorlijcke reflexie  
genomen te worden  
S[ieu]r Joh[annes] Hend[rick] Gosselken brengt in op de  
geproclameerde goederen pro ut dabit scripto  
S[ieu]r Jo[hann]es Steph[anus] Prottin modernen collecteur 
der  
Hooftbancke Meerssen brengt in tot lasten der geprocla-  
meerde panden van Jan Frijns onder voorn[oemde] 
bancke  
in schat gehoorende prout dabit scripto  
[462] Den collecteur Sleijpen exhibeert pro ut dat scripto, 
ver-  
soekende dat int maeken der liquidatie daer op  
behoorlijke reflexie mag worden genoomen  
S[ieu]r Habets brengt in pro ut dat scripto versoekende  
dat int maeken der liquidatie daerop behoor-  
lijke reflexie mag worden genoomen  
Herman Scheers brengt in pro ut dat scripto versoeken-  
de dat int maeken der liquidatie daer op behoor-  
lijke reflexie mag worden genoomen  
Den Heer Proost van St. Gerlach brengt in pro ut dat  
scripto, versoekende dat in maeken der liquida-  
tie behoorlijke reflexie mag worden genoomen  
Lamb[ert] Weusten brengt in pro ut dat scripto 
versoekende  
dat int maeken der liquidatie daer op behoorlijke  
reflexie mag worden genoomen  
D‟Erffgen[aem] Jacob Muijlkens brengt in pro ut  
dat scripto  
[463] Ant[oen] Heijnen brengt in pro ut dat scripto 
versoekende  
dat int maeken der liquidatie behoorlijke reflexie  
mag worden genoomen  
Paul[us] ……….. brengt in pro ut dat scripto versoekende 
dat  
int maeken der liquidatie daer op behoorlijke re-  
flexie mag worden genoomen   
 Decretum  
 Word den derden sitdag gehouden voor  
 gecelebreert en het aensteeken der keersse  
 tot vercoop geaccordeert, met impositie aen  
 alle non inbrengers van een eeuwigh geswijgh  
 op naer volgende conditien  
En sullen de panden hier nae volgende verkoght worden  
op deese conditien  
Eerstelijck dat de panden sullen verkogt worden boven alle  
erfflasten daerop geaffecteert sonder cortinge  
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aen den coopprijs  
Dat niemandt en sal moogen bieden ten sij dat hij  
voor den coopprijs solvent  
[464] Dat geene geboode nog hoogsels minder sullen  
gedaen worden dan met eenen gulden teffers 
Dat alle de landerijen worden verkoght met de  
schaer daer op staende, en dat het aen niemand  
der coopers gepermitteerd sal sijn te kappen en  
het goed met boomen uijt te roeijen te verminderen,  
voor dat het jaer van beschut is geexpireert, op  
poene als naer recht  
Verders soo reserveert den cooper vier weeken aen  
de verkoghde panden voor inlossinge  
De respective coopers sullen gehouden zijn de  
cooppennin[gen] eenen maend naer het effective ver-  
koop en verblijff over te brengen, in handen van den  
H[ee]r L[ieutenan]t Vooghd op poene van nieuwe distractie  
tot hunder lasten, en minder geldende, sullen den  
coopprijs moeten suppleren, en meerder geldende,  
en sullen daer aff niet profiteeren  
De overmeetinge der verkoghde goederen en  
panden reserveert den proclamant, ten overstaen  
van de respective coopers, door eenen geswooren  
[465] landmeeter, binnen den tijd van eenen maend, naer  
het verblijff te laeten geschieden op sijne privé beurse  
en costen, sonder interventie van den richter ende  
declaratie daeraen over te brengen in handen van  
den H[ee]r L[ieutenan]t Vooghd ten eijnde etc.,  
 
Vervolgens is de keersse ontstooken en vercoght  
Eerstelijck vijff groote roeden bempt vrij reijgen[oeten]  
eene sijde Herman Scheers en rontsom Jan van  
Caldenborgh, en door den proclamant ingeset,  
ijder groot roede ad vijffentwintigh gls 
   Dico    f  25 - - -  
ende verbleeven aan Gerardus Theunissen ad  
agt en twintigh gls thien st[uijver]s ijder groot roede  
   Dico    f  28 – 10 
–  
Item drij groote roede weijde in de Quaedestraet, ge-  
leegen tusschen de twee wederdeijlinge, te wee-  
ten tusschen Dirick Mullers een sijde, en de  
We[uw]e Meerten Mullers d‟andre, en door den pro-  
clamant ingeset ijder groote roede ad twintigh  
g[u]l[den]s  Dico    f  20 - - -  
[466] ende verbleeven aen Matthijs Scheers ad een  
en twintigh gls ijder groot roede  
   Dico   f  21 - - -  
Item ses groote roeden lands, ledig, geleegen  
int Amstenraed reijgen[oeten] de eene lange sijde  
de Wed[iw]e Gerrit Slijpen, ter andre Windel  
Lorsbach, een hooft het Clooster van Saint  
Gerlach vrij, en door den proclamant ingeset  
ad twintigh guldens ijder groot roede  
   Dico    f  20 - - -  
En verbleeven aen Johannes Wielen ad vier en twin-  
tigh gls thien st[uijve]rs ijder groote roede  
   Dico    f  24 – 10 -   
Item vier groote en thien cleene roeden lands  

ledig, geleegen op ‟t Reutien reijgen[oeten] dhr Salden  
eene sijde, d‟ander Peter Willeins een hooft  
het Clooster van St. Gerlach, d‟ander d‟h[ee]r Col-  
lard, en door den proclamant ingeset ijder groot  
roede ad vijff en twintigh guldens  
   Dico    f  25 - - -  
[467] En verbleeven aen Anthoon Heijdens ad seven en  
twintich gls thien st[uijve]rs ijder groote roede  
   Dico    f  27 – 10 -   
Item nogh drij groote en vier cleene roeden  
lands ook aldaer geleegen, ledigh, reijgen[oeten]  
eene sijde Gerard Theunissen, rontom het  
Clooster van St. Gerlach en door den procla-  
mant ingeset ijder groote roede ad vijffen  
twintigh g[u]l[den]s  
   Dico    f  25 - - - 
Ende verbleeven aen Gerardus Theunissen  
ad vijffentwintigh guld[ens] thien st[uijve]rs ijder groo-  
te roede   Dico    f  25 – 10 - 
- 
Item twee groote en thien cleene roeden lands  
besaaijt met terwe en spelt geleegen in de Kouckel-  
scheijt aen den Bosch van St. Gerlach, reijgen[oeten]  
eene sijde Dirck Mullers, d‟andre Willem  
van der Scheuren, en door den proclamant  
ingeset ijder groote roede ad vijfthien g[u]l[den]s  
   Dico    f  15 - - -  
[468] Ende verbleeven aen Willem van der Schuren  
den jongen ad vijffthien gls thien st[uijve]rs ijder  
groote roede  Dico    f  15 – 10 –  
Item anderhalf groote roeden lands, ledig,  
oock in de Kouckelscheijt, reijgen[oeten] een sijde  
Matthijs Stassen, d‟ander sijde den borgemeester  
Habets, en door den proclamant ingeset ijder  
groote roede ad vijffentwintigh gls  
   Dico    f  25 - - -  
En verbleeven aen Lambert Weusten ad een en  
daertigh g[u]l[den]s ijder groot roede  
   Dico    f  31 - - -  
Item vier groote en thien kleene roede lands,  
ledig, geleegen op het Weeghsken reijgen[oeten]  
eene sijde Gerard Theunissen, d‟ander Wil-  
lem Stassen en door den proclamant ingeset ad  
daertigh gls ijder groote roede  
   Dico    f  30 - - -  
Ende verbleeven aen Willem Stassen ad drij en  
vijfftigh guldens ijder groote roede  
   Dico    f  53 - - -  
[469] Item twee groote en thien cleene roede lands,  
besaaijt met cooren, jaerlijcx belast met anderhal-  
ve kop cooren aen St. Gerlach, reijgen[oeten] eene sijde  
de wed[uw]e Roebroecks, d‟ander den Meersserwegh  
geleegen opt Weeghsken en door de proclamante  
ingeset ijder groote roede ad twintigh g[u]l[den]s  
   Dico   f  20 - - -  
Ende verbleeven aen Nol Duijckers ad neegen  
en twintigh gls thien st[uijve]rs ijder groote roede  
   Dico   f 29 – 10 –  
Item twee groote en agt en een halve cleene roeden  
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lands geleegen boven het Lintien, half met floor  
besaaijt, en half ledig, reijgen[oeten] eene sijde S[ieu]r 
Croon  
d‟ander sijde d‟erffgen[aemen] Harcour, en door den  
proclamant ingeset ad daertigh gls ijder groote  
roede    Dico    f  30 - - -  
Ende verbleeven aen Lambert Weusten ad een en  
vijftigh guldens ijder groote roede  
   Dico    f  51 - - -  
Item Huijs, Hoff en weijde met ap en dependentie  
van dien geleegen tot Houttem, groot neegen groote  
[470] roeden, reijgen[oeten] eene sijde de wed[uw]e 
Hertogen, d‟an-  
dre Willem Senden wed[uw]e jaarlijcx belast aen  
de Domeijnen, met wijn en cappuijn, uijtmae-  
kende in geld twee gls een oort jaerlijx in massa  
door den proclamant ingeset ad twaalf hon-  
dert guldens   Dico    f 1200 - - -  
Ende verbleeven aen den proclamant ad  
twaalf hondert guldens  
   Dico    f 1200 - - -  
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Data waarop te Houthem de genachtingen werden gehouden, waarbij de data van de buitengewone 
(extraordinaire) zittingen vet, en de data waarop niets verhandeld werd, cursief zijn aangegeven. 
 

25-1-1724 
8-2-1724 

22-2-1724 
7-3-1724 

21-3-1724 
4-4-1724 
9-5-1724 

23-5-1724 
7-6-1724 

20-6-1724 
4-7-1724 

18-7-1724 
1-8-1724 

19-9-1724 
3-10-1724 

17-10-1724 
31-10-1724 
14-11-1724 
29-11-1724 
12-12-1724 

 
16-1-1725 
30-1-1725 
10-2-1725 
27-2-1725 
13-3-1725 
27-3-1725 
10-4-1725 
11-4-1725 
1-5-1725 

15-5-1725 
5-6-1725 

19-6-1725 
3-7-1725 

17-7-1725 
31-7-1725 
14-8-1725 
18-9-1725 
2-10-1725 

16-10-1725 
30-10-1725 
13-11-1725 
27-11-1725 
11-12-1725 
27-12-1725 

 
22-1-1726 
5-2-1726 

19-2-1726 
5-3-1726 

19-3-1726 
2-4-1726 

16-4-1726 
14-5-1726 
28-5-1726 
11-6-1726 

25-6-1726 
9-7-1726 

23-7-1726 
6-8-1726 

8-10-1726 
22-10-1726 
5-11-1726 

19-11-1726 
3-12-1726 

17-12-1726 
 

28-1-1727 
11-2-1727 
25-2-1727 
11-3-1727 
25-3-1727 
8-4-1727 
6-5-1727 

20-5-1727 
3-6-1727 

17-6-1727 
1-7-1727 

15-7-1727 
23-9-1727 
7-10-1727 

21-10-1727 
4-11-1727 

18-11-1727 
2-12-1727 

16-12-1727 
 

20-1-1728 
3-2-1728 

17-2-1728 
2-3-1728 

16-3-1728 
20-4-1728 
4-5-1728 

18-5-1728 
1-6-1728 

15-6-1728 
29-6-1728 
13-7-1728 
21-9-1728 
5-10-1728 

16-11-1728 
30-11-1728 
14-12-1728 

 
17-1-1729 
20-9-1729 
4-10-1729 

18-10-1729 
1-11-1729 

15-11-1729 
 

12-12-1730 
 

6-2-1731 
20-2-1731 
6-3-1731 
1-5-1731 

15-5-1731 
29-5-1731 
12-6-1731 
26-6-1731 
10-7-1731 
2-10-1731 

16-10-1731 
 

19-2-1732 
30-5-1732 
17-6-1732 
1-7-1732 

18-9-1732 
23-9-1732 
7-10-1732 

21-10-1732 
4-11-1732 

18-11-1732 
2-12-1732 

16-12-1732 
 

27-1-1733 
10-2-1733 
24-2-1733 
10-3-1733 
24-3-1733 
12-5-1733 
26-5-1733 
9-6-1733 

23-6-1733 
7-7-1733 

21-7-1733 
22-9-1733 
6-10-1733 

20-10-1733 
3-11-1733 

17-11-1733 
1-12-1733 

15-12-1733 
 

19-1-1734 
2-2-1734 

16-2-1734 
2-3-1734 

16-3-1734 
30-3-1734 
13-4-1734 
18-5-1734 
1-6-1734 

15-6-1734 
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29-6-1734 
13-7-1734 
27-7-1734 
21-9-1734 
5-10-1734 

19-10-1734 
2-11-1734 

16-11-1734 
30-11-1734 
14-12-1734 

 
25-1-1735 
8-2-1735 

22-2-1735 
8-3-1735 

22-3-1735 
3-5-1735 

17-5-1735 
31-5-1735 
14-6-1735 
28-6-1735 
12-7-1735 
27-9-1735 

11-10-1735 
25-10-1735 
8-11-1735 

22-11-1735 
6-12-1735 

20-12-1735 
 

24-1-1736 
7-2-1736 

21-2-1736 
20-3-1736 
24-4-1736 
8-5-1736 
5-6-1736 

19-6-1736 
18-9-1736 
2-10-1736 

16-10-1736 
30-10-1736 
13-11-1736 
27-11-1736 
11-12-1736 

 
22-1-1737 
5-2-1737 

19-2-1737 
5-3-1737 

19-3-1737 
2-4-1737 

14-5-1737 
28-5-1737 
11-6-1737 
25-6-1737 
17-9-1737 
1-10-1737 

15-10-1737 

29-10-1737 
12-11-1737 
26-11-1737 
10-12-1737 

 
21-1-1738 
4-2-1738 

18-2-1738 
4-3-1738 

18-3-1738 
29-4-1738 
13-5-1738 
27-5-1738 
10-6-1738 
24-6-1738 
8-7-1738 

23-9-1738 
7-10-1738 

21-10-1738 
18-11-1738 
2-12-1738 

16-12-1738 
 

2-1-1739 
3-2-1739 

17-2-1739 
3-3-1739 

17-3-1739 
21-4-1739 
5-5-1739 

19-5-1739 
2-6-1739 

16-6-1739 
30-6-1739 
14-7-1739 
22-9-1739 
30-9-1739 
6-10-1739 

20-10-1739 
3-11-1739 

17-11-1739 
1-12-1739 

15-12-1739 
 

19-1-1740 
2-2-1740 

16-2-1740 
1-3-1740 

15-3-1740 
29-3-1740 
10-5-1740 
24-5-1740 
7-6-1740 

21-6-1740 
5-7-1740 

19-7-1740 
27-9-1740 

11-10-1740 
25-10-1740 

8-11-1740 
22-11-1740 
6-12-1740 

 
24-1-1741 
7-2-1741 

21-2-1741 
7-3-1741 

21-3-1741 
18-4-1741 
2-5-1741 

16-5-1741 
6-6-1741 

20-6-1741 
4-7-1741 

18-7-1741 
19-9-1741 
3-10-1741 

17-10-1741 
31-10-1741 
14-11-1741 
28-11-1741 
12-12-1741 

 
23-1-1742 
6-2-1742 

20-2-1742 
6-3-1742 

20-3-1742 
3-4-1742 

17-4-1742 
1-5-1742 

15-5-1742 
29-5-1742 
12-6-1742 
26-6-1742 
25-9-1742 
9-10-1742 

23-10-1742 
6-11-1742 

20-11-1742 
4-12-1742 

 
22-1-1743 
5-2-1743 

19-2-1743 
5-3-1743 

19-3-1743 
2-4-1743 
7-5-1743 

21-5-1743 
5-6-1743 

5-11-1743 
19-11-1743 
3-12-1743 

17-12-1743 
31-12-1743 

 
24-1-1744 
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Index op de namen voorkomende in het rolregister der schepenbank Houthem (LvO 6537) 

[de namen van de fungerende schepenen, alsmede die der eigenaren van belendende percelen, 

werden niet opgenomen; de diverse schrijfwijzen voor éénzelfde persoon werden zoveel 

mogelijk samengevoegd] 

 

Aarts/Aerts, Matthijs, 41/43, 49, 57, 66, 69, 78, 82/3, 93, 99, 105, 127, 155, 208, 242, 317, 319 

Accour, weduwe, 46 

Ackermans, Christiaen, 57, 63, 65 

Ackermans, Leendert, 223, 254 

Ackermans, Theunis, 227, 265 

Amore, Anthoin, 298 

 

Bellen, Anna, 221 

Berlo, Johannes, 316 

Berlo, Maria Elisabeth, 316 

Berlo, Martinus, 309, 311/3, 315, 318, 321, 324, 326/7, 329, 334/8, 340/4, 351, 355, 357/9, 361, 

364/5, 367, 369/71, 373, 353 

Berlo, Mechtel, 356 

Bijsmans, Johannes, 245 

Boes, Daem(s), 361, 364, 368, 370, 374/5, 380, 387 

Bonnecoeur, Johannes Caspar, 336, 356 

Booms, Sieur, 267 

Boormans, Laurens, 255 

Bormans, Ursula, 417, 420 

Boshouwers, de heer, 374 

Breberenus van Dijck, Johannes Engelbertus, 75 

Buijsers, Hendrick (van Geulem), 284, 290, 304, 381, 384 

Buijsers, Jacob, 366 

Buijsers, Maria, 366, 412 

Busolt, Balthasar, 385 

 

Caldenborgh, Catharina, 363 

Caldenborgh, Frans, 117, 120, 267, 271/2, 335, 345 

Caldenborgh, Hubert, 131, 137, 140, 148, 151 

Caldenborgh, Johannes/Jan, 45, 53, 60, 106, 112/3, 122, 131, 138, 169, 188, 236, 239, 244, 246, 

248, 252, 268, 271/2, 275, 289, 299, 301, 306, 334/5, 344/8, 350/1, 353, 358/63, 365/6, 369, 378, 

380, 386, 389, 391/6, 399/401, 414/8, 421, 427, 429, 460 

Caldenborgh, Matthijs, 3, 6/7, 11, 14, 18, 20, 26, 43, 48, 56, 62, 66, 69, 94, 387/8 

Caldenborgh, Willem, 43 

Calvarienbergh, convent, 417, 419/20, 424, 430, 434 

Campo, Willem, 242, 254 

Canne, Lambert, 244 

Casteel, F.H. (proost), 396, 402 

Cauwenberg, van, Proost, 17 

Cerf, Martin, 389 

Claessen, Jan, 123 

Cleenen, Jan, 112 

Clemens, Steven, 437 

Clermonts, Helena, 94 
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Cleuters, Aert, 388 

Cleuters, Catharina, 391 

Cleuters, Christiaen, 391, 414 

Cleuter(s)/Kleuter(s), Cornelia, 320, 345, 347, 349, 391/4, 398, 400, 414, 441, 455 

Cleuters, Geertruijd, 391 

Cleuter(s)/Kleuter(s), Hendrick,  63, 67, 70, 72, 79, 84, 90, 93, 101, 109, 121, 130, 135, 140, 142, 

145, 147, 154, 156, 157, 161, 166, 173, 176, 201, 212, 264, 291, 294, 314, 319/20, 328, 332, 339, 

372, 386, 388/9, 392/5, 398, 400, 403, 4134, 417, 420/1, 427, 429, 435/7, 439/40, 444/6, 448, 455 

Cleuters, Herman, 396 

Cleuters, Jacob, 391, 414 

Cleuter(s)/Kleuter(s), Jan/Johannes, 211, 294, 315, 319, 328, 339, 372, 391/4, 398, 400, 413/4, 416, 

435/7, 439/40, 444/6, 448, 455 

Coenaerts, Reijnder, 244 

Collard, Matthias/Matthijs (rentmeester), 209, 239, 396 

Colleij, Anthoin, 322 

Collette, doctor, 258/9 

Coocx, Mattijs, 232, 238, 247 

Cools, Matthijs, 89, 92, 99, 107, 123, 130, 132, 134, 140, 147, 152/3, 155, 162, 164, 172, 208, 

210/1, 217, 221/4, 226, 229, 248 

Corriaux, Sieur, 122, 129, 131, 136, 140, 148, 151, 263, 456 

Corvers, Jan, 252 

Coumans, pastoor (Bergh), 265 

Coumans, Theodorus, 227 

Creemers, Juff., 228 

Cremers, Willem, 139, 143/4, 149 

Croon, Adolph, 219 

Croon, Johannes, 88, 96, 117, 126, 181, 279 

Croon, luitenant, 255 

Crousen, Maria, 280/2, 284, 286, 288/90, 292, 297/300, 302, 306/310, 312, 317 

Curvers, Pieter, 322 

 

de Dopff, Baron, 234, 287, 308 

de Laine, Jan, 180, 189 

De Vivie, Anna Catharina, 354/5 

den Snijder, Johannes, 266 

Dirx, Daniel, 37 

Dresens, Geurt, 46 

Dresens, Jan, 180, 193 

Driesen (Dreesens), Judith, 354/5 

du Portail, generael, 352 

Duijckers, Frans, 242 

Duijckers, Jan, 118 

Duijckers, Jenne, 155 

Duijckers, Nol, 469 

Duijckers, Peter (den ouden), 244, 266 

Duijckers, Peter/Pieter, 226, 228, 231, 236, 240, 247, 274, 303, 354/5, 382/3, 437 

Duijckers, Vaes, 274 

Duijsens/ Duijsings, Matthijs, 255, 258, 282 

Duijsing(h)s/Duijsinx/Duijsens, Jan, 245, 278, 339, 341/2 
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Duijsings, Claes (van Veldt), 266/7 

Duijsings, Paulus (van Vilt), 352 

Duijsinx, Andries, 266 

Duijsinx, Claes (Houthemerberg), 375 

Duijsinx, Houb, 269/70 

 

Elissen, Willem, 319, 321, 323, 326 

Engels, Geerlingh/Geerlen, 209, 360 

Essers, advocaet, 319/20, 323, 326, 328, 332, 337, 339 

 

Finniger, Ernest, 276, 372 

Francken, Gerardus, 372 

Frijns/Friens/Frins, Jan, 45, 51, 228, 230, 232, 234, 238, 247, 253/4, 257, 417, 427, 433, 438, 441, 

443, 445/7, 449, 453/461 

Frins, Lambert, 46 

Frissen, raad, 255 

 

Geelkens/Gielkens, Jan, 254, 281/2, 303, 354/5, 382/3, 417, 420, 430, 434, 437 

Ghijsen, Gerard, 93 

Goessens/Goo(s)sens, Jan, 267, 302, 306, 352, 417, 427 

Gooskens, Johannes, 88, 96 

Goossens, Christiaen, 437 

Gosselken, Jacobus, 438 

Gosselken, Johannes Hendrikus, 433, 441/3, 445/7, 449, 453/4, 456/8, 461 

Graeven, de heer, 288 

Grein, Coenrard Godefroid, 310/3, 315, 318, 321, 324, 326/7, 329, 334/8, 340/4, 351, 353, 356/9, 

361, 364/5, 367, 369/71, 373 

Grouber, de heer, 278, 282, 339, 341/2, 380/1 

Guilckers, Leendert, 274 

 

Habets, burgemeester, 228 

Habets, Jan, 333 

Habets, Matthijs, 46, 232, 238, 274, 309, 311/3, 316, 318, 351, 376, 389, 391/3, 395, 400/1, 403, 

416/7, 420, 425 

Habets, Wijnand, 371, 324 

Haembeuckers, Grietjen, 354 

Haesen, Geurt, 264 

Haesen, Jan (landtmeeter), 72 

Heijlants, Anna, 276 

Heijlants, Jan, 276, 381 

Heijnen(s), Anthoon, 406, 423, 463, 467 

Heldevier, Gerarda, 236, 239, 244, 246, 248, 289, 299, 301, 306, 345/8, 350/1, 353, 358, 369, 394, 

396, 402, 414/6, 425 

Heldevier, Johan Willem, 265 

Hendricx, Leendert, 264 

Hendricx, Matthijs, 376 

Hendricx, Theunis, 283 

Hermens/Hermans, Ida, 68, 96, 102, 104, 110, 115, 120, 125 

Hertoogen, Gerard, 52 
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Hoene, Jan, 275 

Honez, Pieter, 434 

Houben, Acht, 446 

 

in der Sittard, Sibilla Agnes, 336 

 

Jacobs, Franciscus, 336/7, 340 

Jacobs, Jan, 361, 364, 368, 370, 374/5, 380/1, 387, 417, 420, 427 

Jans, Lijsbeth, 221 

Janssen, Anna/Anneken, 322, 324 

Janssen, Johannes, 266 

Janssen, Willem, 111, 354/5 

Jaspers, Dirck, 302 

Jehaegh, Jan, 266 

Jongen, Peeter, 7, 10, 14, 16, 24, 26, 28, 34, 39, 50, 123, 135, 141, 143, 146, 151, 159 

 

Keerens, de Heer, 352 

Kentichs, Johannes, 446 

Kerckhoffs, Joannes, 334 

Ke(e)rens, Petrus/Pieter, 293, 342/3, 432 

Keutjens, Jan/Johannes, 417, 420, 427 

Kicken, Christiaen, 439 

Kleuter(s) = Cleuter(s) 

Klinckhamer, Godefridus, 122, 129, 131, 136 

Knibben, Hendrick, 366 

Kruger, De Heer, 252 

 

Lambrichs, Hendrick, 281, 284, 290/1, 293 

Le(e)naerts, Claes, 263, 437 

Leenaerts, Johannes, 402 

Leenders/Lenaerts, Arnold, 382/3 

Leenders, Claes, 348, 378, 382 

Leenders/Lenaerts, Machiel, 382/3, 437 

Leenders, Nicolaes, 350, 388, 456 

Lenaerts, Aaret, 437 

Limpens, Pieter, 412, 425 

Loon, Hartwijck, 228, 241, 243, 251, 258/9, 298 

Lovenij, Cornelis, 256 

Lovenij, Matthijs, 225 

 

Mans, Anna Maria, 323 

Mantelaar, Johannes, 169, 187, 197, 461 

Massin/Massing, Johannes, 1, 4, 9, 13, 19/21, 24, 29, 33, 38, 64, 165, 169, 177, 187, 195 

Mees, Jan, 24 

Meeuwissen, Jan, 374 

Meusen, Juffr., 53 

Moenen, Majoor, 264 

Moor, Jacob, 269/70 

Moors, Anthoon, 358/9 
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Moors, Jan, 366, 412 

Muijlkens, Anthoon, 193 

Muijlkens, Jacob, 462 

Muijlkens, Peeter, 160, 166/7, 175, 178, 188/9 

Mulckens, Jacob, 455 

Mulich, Juff., 390 

Mullens, Dirck, 343, 386 

Mullens, Gerrit, 256 

Mullens, Meerten, 291 

 

Nelissen, Mattijs, 47 

Nelissen, Willem, 317 

Nihon, Lambertus (rentmeester), 419/20, 424, 430, 434 

Nootbooms, Claes, 223 

Nootstock, Heer, 75 

Notten, Nijsten, 290 

 

Odekercken, Gerard, 315 

Offermans, Maria, 41/2, 49, 57, 66, 69, 78, 82/3, 93, 99, 105, 127 

 

Patters, Willem, 266 

Pattra, Joest, 75/6, 80, 85/6, 89, 91 

Pattra, Joseph, 54, 56, 62, 65, 67, 71, 74, 84, 96 

Pattra, Willem, 23, 25, 28, 34, 39, 47, 77, 84 

Philippens, Guilielmus, 274 

Philippens, Johannes, 171, 195 

Philippens, pastoor, 423 

Philippens, Petrus/Pieter, 118, 274, 331, 403, 416 

Philippi, Wilhelmus, 169, 187, 195 

Pijronghs, Houbrigt, 298 

Pijronghs, Matthijs, 182, 192, 280/2, 284, 286, 288/90, 292, 297/300, 302, 306/310, 312, 317 

Pinckars/Pinckaerts, Christiaen, 317, 319, 321, 323, 326 

Piron(g), Jacob, 154, 218, 221/2 

Piron(ghs)/Pijronghs, Jan, 2, 8, 12, 37, 76, 81, 85, 90/1, 102, 109, 120, 133, 137, 141/2, 146, 148, 

152/3, 156, 158, 162, 184, 200, 203, 208, 210, 214, 218, 221, 223, 266, 281, 283 

Pironghs/Pijronghs, Nelis, 282, 287, 298, 317, 322, 324 

Pirongs, Helena, 446 

Pirons, Claes, 2, 8, 12 

Pricken, Hendrick, 46 

Pricken, Jan, 228 

Pricken, Leonard/Leendert, 247, 259, 261, 380, 403 

Pricken, weduwe, 417, 420, 427 

Protin, (Joh. Steph.) collecteur, 396, 400/1, 410, 461 

 

Quacx, Jan, 244 

 

Ritschi, Nicolaes, 45, 141, 404, 422 

Ro(e)broec(x)(k), Jenne/Jen/Johanna, 317, 319, 321, 323, 326 

Robroeck, Weduwe, 43, 155 
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Roockx, J.G., 396, 403, 416, 423, 429 

Ruijpers, Lambert, 75 

Ruijpers, Matthijs, 396, 403  

Ruijters, (P.) advocaet, 232, 234, 238, 247, 253/4, 257 

Ruijters, Hendrick, 349 

Ruijters, Jan, 291, 293, 296, 320, 323, 326, 332, 337, 339, 345, 347, 349, 392/4, 398, 400, 413/4, 

441 

Ruijters, Maria, 53 

Rutten, Peter/Pieter, 376/7, 430, 436, 438, 442/3 

 

Sassen, Margarita, 337, 340 

Schairs, Anna Maria, 281, 283, 285  

Schairs, Thijs, 360 

Scheepers, Lucia, 388 

Schairs/Scheers, Herman/Hermen, 25, 89, 92, 99, 103, 107, 123, 130132, 134, 140, 147, 152/3, 155, 

162, 164, 172, 208, 210/1, 217, 221/4, 226, 229, 249, 307, 360, 378, 462 

Scheers, Matthijs, 465 

Schils, Jasper, 141 

Schils, Maria, 262 

Schoenmaeckers, Joannes, 403, 423 

Schoutheten, Daem, 160, 166/7, 175, 178, 188/9 

Schreurs, Goo(s)sen,108,  376/7, 390, 430, 436, 438, 442/3 

Schrooders, Lijsbet, 107, 127 

Simons, Pieter, 278 

Slangen, Hendrick, 266 

Sleijpen, Arnold, 381/2 

Sleijpen, Cornelis, 63, 67, 70, 72, 79, 84, 90, 93, 101, 109, 121, 130, 135, 140, 142, 145, 147, 154, 

156/7, 161, 166, 173, 176, 201, 212, 223, 231, 242, 314, 328, 331/2, 347/8, 381/2, 396, 401, 411, 

419, 424, 439, 460 

Sleijpen, Goosen, 2, 23, 29, 252, 278 

Sleijpen, Machiel, 37, 81, 85, 90/1, 102, 109, 120, 133, 137, 141/2, 146, 148, 152, 156, 158, 162, 

184, 200, 203, 208, 210, 214, 218, 223 

Sleijpen, Maria, 37, 81, 85, 90/1, 102, 109, 120, 133, 137, 141/2, 146, 148, 152, 156, 158, 162, 184, 

200, 203, 208, 210, 214, 218, 223 

Sleijpen, Reijnder, 255, 278 

Smackers, Geurt, 223 

Smeets, Jan, 123 

Smitsmans, Margareta, 249 

Smulders, Anthoon, 181 

Smulders, Dirck, 293, 342, 432 

Soomers, Aaret, 437 

Soomers, Gerrit/Gerard, 322/3 

Soomers, Jan (den ouden), 254 

Soomers, Jan, 111, 228, 352, 382/3 

Soomers, Peter, 437 

Specen, Geurt, 47 

Spe(e)cen, Nijst, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 32, 35, 40, 257/61, 315 

Spee, Jan, 245 

Speessen, Ida, 299 
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Stassen, Aleth, 331 

Stassen, Anna Catharina, 331 
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