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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Processen van de gemeenten. 1601-1700.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE RAAD VAN BRABANT. 
PROCESSEN VAN DE GEMEENTEN. 1601-1700.

1 Jonker Jan Van Longheville, impetrant c. de schepenen en 
ingezetenen van Rutten, gedaagden. Schadevergoeding van de 
impetrant voor zijn gevangenneming en de vernieling van zijn huis 
door troepen van de Republiek in 1599 n.a.v. niet betaalde 
contributie door Rutten. 1601-1610.

1 pak

2 Jan Sylla, oud-pastoor van Hoeilaart, suppliant c. de meier, 
schepenen en ingezetenen van Hoeilaart, rescribenten. Afrekening.
1605-1607.

3 De schepenen, kerkmeesters en bestuurders van de Tafel van de 
Heilige Geest van de Sint-Pietersparochie in Vught (Noord-Brabant) 
c. de deken en kanunniken van de Sint-Catharinakerk in Eindhoven,
rescribenten. Onbekend. 1606.

1 stuk

4 De ingezetenen van Boerdonk, impetranten c. de ingezetenen van 
Beek bij Aarle, gedaagden. Graasrechten na het hooien op de 
weide 'de Leek'. 1606-1608.

1 omslag

5 Jan Willemssen, Jan De Greve, Gerard Manders, en consorten, 
inwoners van Doorne en Vlierden, met hen gevoegd de schepenen 
en regeerders van Doorne en Vlierden, supplianten c. de 
schepenen, burgemeesters, regeerders en ingezetenen van Bakel, 
rescribenten. Modaliteiten van belastingheffing en inning van 
boeten. 1608.

1 pak

6 De inwoners van Jandrain-le-Grand, impetranten c. de inwoners 
van Wansin Graasrechten. 1609.

1 omslag

7 Herman Van Hove, impetrant c. De dijkgraaf-generaal, gezworenen 
en penningmeester-generaal van de dijk van Austruweel (de 
'Cauwesteynse dijk'), gedaagden. Bijdrage aan het herstel van de 
dijk in Austruweel. 1609.

1 pak

8 De ingezetenen van Stiphout, impetranten c. Geert Adams Van 
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Briel, rentmeester van het klooster Mariënhage bij Eindhoven, 
gedaagden. Modaliteiten van de inning van de krijtende tiend op 
lammeren, varkens, gevogelte. 1609-1610.

1 pak

9 Jan Van Heyst, impetrant c. de Vrouwe, meier, schepenen, 
gegoeden en rentmeester van Battebroek, interveniërende voor 
Erasmus De Soete, pensionaris van Mechelen. Verkoop van grond 
van de impetrant door de rentmeester van Battebroek n.a.v. niet 
betaalde grondbelasting (bundergeld). 1610.

1 pak

10 Steven Barbier met hem gevoegd de regeerders en ingezetenen 
van Kerpen, supplianten c. Albijn Walraef, ingezetene van Keulen 
en zijn zoon Jan Walraef, gedaagden. Legitimiteit van een rente uit 
1594 ten laste van de supplianten. 1610.

1 omslag

11 Peter De Ceustere, voogd van de kinderen van Hendrik De 
Ceustere en Peter Raes, man en voogd van Elisabeth De Ceustere, 
impetranten c. de stadhouder en griffier van Onze-Lieve-Vrouw-
Waver en Bonheiden, gedaagden. Kwestie of de grond van de 
impetranten aan het cijnsrecht onderworpen is en door de 
gedaagden mag worden verpacht. 1610.

1 pak

12 Henry De Fresne, impetrant c. de meier en schepenen van het 
klooster van Sint-Gertrude in Nijvel, die recht spreken in Lathuy. 
Betaling van een rente. 1610-1611.

1 omslag

13 Edmond Huyn van Amstenraedt, landcommandeur van Alden 
Biezen, met hem gevoegd Peter Reynders en Joost-Hendrik Laenen,
pachters van hoeven van de Duitse Orde c. de burgemeesters, 
schepenen en inwoners van Bakel (Noord-Brabant), rescribenten. 
Bijdrage van de pachters aan de belastingen van Bakel. 1610-
1612.

1 pak

14 Jonker Hendrik De Couttereau, heer van Westmalle en jonker 
Andries Van Elderen als man van Elisabeth Van Halmale, heer van 
Westmeerbeek c. de koning, dekens, oudermans en gildebroeders 
van de Sint- Sebastiaansgilde in Hulshout, met hen gevoegd Philips
Van Merode, rescribenten. Visrechten op de Nete. 1611.

1 pak

15 De weduwe, kinderen en naaste vrienden van Leonard De Gries 
van Gent, supplianten c. de schepenen van Ransdaal (Limburg), 
rescribenten. Marteling en terechtstelling van Leonard De Gries van
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Gent. 1611-1612.
1 pak

16 Henry De Thy, impetrant c. de inwoners van Grand-Manil, 
geïntimeerden. Belastingen. 1611-1615.

1 omslag

17 De bedenzetters van Ternat, impetranten c. Peter De Waesche, 
beenhouwer in Brussel, geïnsinueerde. Kwestie of belastingen 
moeten betaald worden in de woonplaats van de suppliant of in de 
plaats waar hij grond bezit. 1612.

1 omslag

18 Peter De la Flie en consoorten, ingezetenen van Antwerpen, 
impetranten c. de burgemeester, schepenen en ingezetenen van 
Wouw, gedaagden. Schulden van de gemeente aan Adriaan 
Reyniers, erflater van De la Flie. 1612.

1 omslag

19 Dionys Herjans, inwoner van Kaggevinne, impetrant c. de luitenant,
schout en schepenen van Lo (Tessenderlo?) in Luik met hen 
gevoegd Merten Willems, gedaagden. Inbeslagname. 1612.

1 stuk

20 Adriaan Van den Broecke, meier van Battebroek, met hem gevoegd
Barbara Van Rommerswaal, Vrouwe van Batenbroek, impetranten 
c. Jordaen Van Gorop, drossaard van Waelhem, geïntimeerde. 
Jurisdictieconflict n.a.v. vissen in de heerlijkheid Battebroek door 
Matheus Timmermans zonder toestemming van de Vrouwe. 1612-
1614.

1 omslag

21 Sebastiaan Van der Talen en Gillis Vanderkelen, supplianten c. de 
bedenzetters van Buizingen, geïntimeerden. Belastingen. 1613.

1 stuk

22 De inwoners van Schijndel (Noord-Brabant), supplianten c. Graaf 
Werner van Oost-Friesland, baron van Houfalize, heer van Heeswijk,
rescribent. Banmolen (dwang om de molen van de heer te 
gebruiken). 1613.

1 pak

23 Marco-Antonio Perez, heer van Zevenbergen, c. de dijkgraaf en de 
vertegenwoordigers van de Noordpolder. Kosten voor onderhoud 
van de dijk. 1615.

24 Johan Van Nevele, drossaard-generaal van Doorne, Wilrijk en de 
andere heerlijkheden van het Land van Rijen met hem gevoegd de 
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procureur-generaal van Brabant, impetranten c. Peter Slootmans, 
gevangene. Immuniteit van kerkelijke plaatsen, verjaringstermijnen
van misdaden, modaliteiten van gevangenneming. 1616.

1 omslag

25 Pierre Pietton, meier van Hermalle c. de schepenen van Hermalle, 
gedaagden. Afrekening van kosten. 1616-1618.

1 omslag

26 De meier en schepenen van Merksplas, met hen gevoegd de graaf 
van Hoogstraten, supplianten c. Maximiliaan de Mol, schout van 
Turnhout, met hem gevoegd de prins van Oranje, rescribenten. 
Jurisdictieconflict. 1618.

1 omslag

27 De drossaard en meier van de prins van Oranje met de amman van
Brussel, suppliant c. Jacques De Berghe, baron en baandermeester 
van het Land van Grimbergen, interveniërende voor Nicolas 
Quisthout, rescribent. Bevoegdheid over de benoeming van de 
griffier van het Land van Grimbergen. 1618.

1 pak

28 De inwoners van Saint-Lambert en Libersart, supplianten c. de 
inwoners van Tourinnes en Lerinnes, rescribenten. Belastingen. 
1618.

1 omslag

29 Frederik Schellart, heer van Müggenhausen, impetrant c. de meier 
en schepenen van Lontzen, geïntimeerden. Recht van de inwoners 
van Lontzen om hun varkens in de herfst eikels te laten eten in het 
bos van Lontzen. vorige instantie: Hof van Limburg. 1618-1620.

1 pak

30 Michiel Tayenne, impetrant c. de meier en schepenen van Goye, 
gedaagden. Achterstallige rente. 1619.

1 omslag

31 Jan Deliën, Jan Verpoorten, Jan Luyten en andere inwoners van 
Meerhout die grond bezitten in Eindhout, supplianten c. de 
inwoners van Eindhout, rescribenten. Kwestie of belastingen 
moeten betaald worden in de woonplaats van de suppliant of in de 
plaats waar hij grond bezit. 1619.

1 pak

32 Jonker Gerard van Broeckhoven, schepen van 's-Hertogenbosch, 
impetrant c. de burgemeesters, schepenen en regeerders van 
Sommeren, gedaagden. Afrekening van voorgeschoten kosten door
de oud- burgemeester van Sommeren 1620.

1 omslag
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33 Louis Verreycken, heer van Wais en Rua, (audiëncier), suppliant c. 
de meier en schepenen van Glabais, rescribenten. Inbeslagname 
van een schaap van een herder uit Rua, die zijn kudde liet grazen 
in Glabais. 1620.

1 omslag

34 Ingezetenen van Veulen, met hen gevoegd de Vrouwe van Veulen, 
impetranten c. de ingezetenen van Klein Gelmen, gedaagden. 
Afpaling. 1620.

1 stuk

35 De schepenen van Sint-Michielsgestel, impetranten c. Mechtelt 
Leonissen, gedaagde. Beledigingen. 1620-1625.

1 pak

36 Maximiliaan De Mol, schout van Turnhout, suppliant c. Cornelis Van 
Loven stadhouder van de rentmeester van domeinen van Turnhout 
en van de pachters van domeinen in de vrijheid Arendonk, met 
hem gevoegd de rentmeester van domeinen, rescribenten. 
Bevoegheidsconflict n.a.v. inbeslagnames wegens niet betaalde 
belastingen, uitgevoerd door Van Loven in Arendonk. 1621-1623.

1 pak

37 Van der Steegen, rekenmeester, suppliant c. de schepenen en 
ingezetenen van Malderen, rescribenten. Kwestie of de 
Malderheide en de Kruisheide rond Malderen tot de 
domeingoederen van de vorst behoren of gemene gronden zijn. 
1623.

1 pak

38 Jacques de Maillo, heer van Humbeek, suppliant c. de drossaard 
van Brabant, rescribent. Bevoegdheidsconflict n.a.v. de arrestatie 
van Jan Van Bertholt in Humbeek door de rescribent. 1623.

1 pak

39 De schepenen, burgemeesters en andere regeerders van Gestel 
(Eindhoven), supplianten c. de schepenen, burgemeesters en 
andere regeerders van Strijp (Eindhoven), rescribenten. 
Modaliteiten van de inning van de belastingen. 1623-1624.

1 pak

40 Jonker Dierik Van Belderbusch, suppliant c. de drossaard en de 
schepenen van Montzen en Hombourg, rescribenten. Modaliteiten 
van de inning van de belastingen. 1624-1625.

1 omslag

41 De schout, schepenen en ingezetenen van de heerlijkheid van 
Hoensbroek, supplianten c. de heer van Wijnandsrade en de 
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onderdanen van deze heerlijkheid, rescribenten. Inkwartieren van 
soldaten en paarden. 1624-1625.

1 omslag

42 De broers en zussen van wijlen Vincent De la Rue, supplianten c. de
ingezetenen van de parochie van Meisse, rescribenten. 
Schadevergoeding voor doodslag van Vincent De la Rue tijdens een
tumult in Meisse, uitgebroken na het luiden van de klokken. 1626-
1627.

1 omslag

43 Charles-Fortunatus Van der Straeten, hoofdmeier van Kumtich, 
suppliant c. de schepenen en regeerders van Waasmont, 
Neerhespen, Overwinden, Neerwinden, Neerlanden, Raatshoven, 
Laar en Rumsdorp, gedaagden. Kosten van leveringen aan troepen.
1627-1628.

1 pak

44 De schepenen en regeerders van Deurne (bij Diest), supplianten c. 
de vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, rescribenten. 
Privilege van vrijstelling van inkwartiering van en leveringen aan 
militairen. 1627- 1631.

45 Charles-Fortunatus Van (der) Straten, heer van Korsbeek, meier 
van Kumtich en Seger Van Sestraeten, supplianten c. de 
schepenen, regeerders en gemene ingezetenen van Kumtich, 
gedaagden. Vergoeding van de giften door de suppliant 
geschonken aan officieren om hen hun troepen niet te laten 
inkwartieren in Kumtich. 1627-1632.

1 pak

46 Karel Van der Veken, suppliant c. de vertegenwoordigers van de 
dijk van Austruweel (de 'Cauwesteynse dijk'), gedaagden. 
Borgstelling. 1629.

1 omslag

47 Schout, schepenen en ingezetenen van Mechelen (Wittem), 
supplianten c. Jonker Jan Vanden Hoest zu Bellieren, rescribent. 
Afrekening betreffende belastinginning. 1629-1630.

1 pak

48 De drossaard en schepenen van Boechout, supplianten c. Peter De 
Riddere en consoorten, inwoners van Boechout, gedaagden. 
Invoering van een nieuwe belastinglijst (zetboek), verhogen van de
grondbelasting zonder toestemming van de gemeente. 1630.

1 pak

49 De gemeente van Terweiden, aanleggeren c. Mathijs Van 
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Oyenbrugge, gedaagde. Vergoeding van de betalingen door de 
gedaagde gedaan aan de troepen van de Republiek. vorige 
instantie: schepenbank van Zoutleeuw. 1630.

1 pak

50 Jacques Cloet, drossaard van Ekeren, suppliant c. de schepenen en 
secretaris van Ekeren, (rescribenten). Weigering van de 
rescribenten om een arrestatie te laten uitvoeren door de 
suppliant. 1630.

1 omslag

51 De Vrouwe van Ohain, suppliant c. Philippe Toussaint (Toussyn), 
hoofdmeier van Terhulpen, rescribent. Inbeslagnames door de 
rescribent van handelswaar, paarden en karren van de inwoners 
van Ohain ter financiering van de kosten van het onderhoud van de
wegen en waterlopen (beleiden). 1630.

1 pak

52 De ingezetenen van Rijkel, met hen gevoegd de heer van Rijkel, 
supplianten c. de officieren van Brustem en Eisden. Omhakken van 
bomen op een stuk grond tussen de gemeenten.

53 De ingezetenen van Itteren (bij Valkenburg), suppliant c. (Albertine 
van Arenberg), markiezin van Trelon, rescribent. Achterstal in de 
jaarlijkse betaling van de gemeente aan de heer voor het gebruik 
van de gemene grond. 1630-1636.

1 omslag

54 Philippe Toussaint, hoofdmeier van Terhulpen, suppliant c. de 
baljuw en meiers van de dorpen van de meierij Terhulpen. 
Schadevergoeding voor de opsluiting in de gevangenis van de 
suppliant. 1631.

1 pak

55 Silvester Van Nieuwmunster, burgemeester van het Land van 
Vrijen, suppliant, met de ingezetenen van het Land van Vrijen c. 
Joos Van Obbergen en Andries Van den Eynde, gedaagden, met hen
gevoegd het Godshuis van Grimbergen. Gebruik door de 
gedaagden van hout van de bomen op de naburige grond van de 
suppliant in Nederheembeek. 1632.

1 omslag

56 De belastingontvangers en inwoners van Gemenich, supplianten c. 
de inwoners van Sippenaeken, rescribenten. Repartitie van 
belastingen. 1632.

1 omslag

57 Jan Bockx, man en voogd van Marie Verschueren en Silvester De 
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Hertoghe, curator van Pauwels Van Hesbecke, impetranten c. de 
schepenen en burgemeesters van Beerse bij Turnhout. Onbekend. 
1632.

1 omslag

58 Regeerders van Herselt, impetranten c. Lambrecht Thijs, zijn 
weduwe, gedaagde. Belastingen. 1632-1633.

1 omslag

59 De dorpsmeesters van Langdorp, Rillaar en Messelbroek, 
supplianten c. Catharina Gooris (Jooris), weduwe van Jan 
Verhoeven, gedaagde. Kwestie of de supplianten al dan niet appel 
mogen aantekenen tegen een vonnis in hun zaak tegen Jan 
Verhoeven, molenaar, wegens waterschade. 1633.

1 pak

60 De schout, schepenen, gezworenen en inwoners van Hilvarenbeek, 
met hen gevoegd (Maximiliaan-Anton van Merode), markies van 
Deinze, impetranten c. de schout, schepenen en regeerders van 
Tilburg en Goirle, gedaagden. Bevoegdheid over de gemene 
gronden van Tilburg. 1633.

1 pak

61 Jonker Charles-Fortunatus Van der Straeten, meier van Kumtich, 
suppliant c. jonker Peter Van der Strepen, hoogmeier van het 
kwartier van Tienen; rescribent. Afrekening betreffende de 
opbrengst van de criminele jurisdictie in Houtem, Bunsbeek en 
Stokkem, Jurisdictieconflict. 1633.

1 pak

62 De pastoor en religieuzen van het klooster van Lerinnes, 
supplianten c. de belastingheffers van Tourinnes en Lerinnes, 
rescribenten. Belastingheffing, statuut van de grond van de 
supplianten. 1633.

1 stuk

63 De schout, schepenen, burgemeesters, bestuurders van de tafel 
van de Heilige Geest en de inwoners van Lieshout, supplianten c. 
Philips Van Kerckhem, rescribent. Gebruiksrechten op de gemene 
gronden van Lieshout. 1633.

1 omslag

64 Jonker Laureis Van Gindertaelen, hoogmeier van het Land van 
Rode, impetrant c. de meier en gezworen erflaten van de 'grote 
honden' (het jachtpaviljoen) van Bosvoorde. Jurisdictieconflict over 
de inspectie van wegen en waterlopen (beleiden). 1633.

1 stuk

65 De schout en schepenen van Brecht, supplianten c. Cornelis-
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Adriaan Goris. arrestatie van Goris. vorige instantie: Hoofdbank van
Zandhoven. 1634.

1 omslag

66 Procureur de Coster, impetrant c. de ingezetenen van Testelt, 
gedaagden. Proceskosten. 1634.

1 omslag

67 Passchier Janssens, impetrant c. de inwoners van Wemmel, 
geïntimeerden. Onbekend. 1634.

1 omslag

68 De inwoners van Orp-le-Petit, supplianten c. de Vrouwe douairière 
van Malèves-Saint-Marie-Wastines en Orp-le-Petit, recribente. 
Weigering van de rescribente om de helft van de renten en cijnsen 
van de supplianten te laten vallen wegens de oorlogsschade. 1634-
1635.

1 omslag

69 Georges Van Cortenbach, rentmeester van domeinen in het Land 
van 's-Hertogenrade, suppliant c. de stadhouder, schepenen, 
vertegenwoordigers en ingezetenen van Kerkrade, rescribenten. 
Privilege van vrijstelling van belastingen van de suppliant, 
inbeslagname van graan wegens niet betaalde belastingen. 1634-
1637.

1 omslag

70 De ingezetenen van Londerzeel, Puurs, Liezele, Lippelo en 
Malderen, impetranten c. (Jacobus Boonen), aartsbisschop van 
Mechelen als prelaat van het godshuis van Affligem, gedaagde. 
Vrijstelling van tienden op boekweit. 1634-1640.

1 stuk

71 De meier en gezworen erflaten van Bosvoorde, supplianten, met 
hen gevoegd (Philippe-Charles), graaf van Vertaing (en Rubempré) 
c. de meier, schepenen en bedenzetters van Watermaal, 
rescribenten. Afpaling, inning van belastingen. 1635-1641.

1 omslag

72 Henri Maccart, Jacques Le Tellier en de andere inwoners van 
Gentilsart, supplianten c. Guillaume l'Host, luitenant-meier van 
Longueville en de inwoners van Longueville, rescribenten. Privilege 
van vrijstelling van inkwartiering van militairen van de supplianten.
1636.

1 pak

73 De ingezetenen van Gaasbeek, impetranten c. de meier van 
Vilvoorde, drossaard van Grimbergen en de hoogmeiers van Rode, 
Merchtem, Kapelle-op-den-Bos, Kampenhout en Asse, gedaagden. 
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Inning van de belastingen. 1636.
1 omslag

74 Wouter Van Tilborch, pastoor van Essen, suppliant c. de 
burgemeesters, schepenen en regeerders van Essen en Kalmthout,
rescribenten. Vrijstelling van belastingen van de suppliant. 1636.

1 omslag

75 Herman Vissers, ingezetene van Heerlen, suppliant c. de 
schepenen en secretaris van Heerlen, rescribenten. Inbeslagname 
van drie koeien van de suppliant n.a.v. niet betaalde 
compositiesom voor kwetsuren. 1636.

2 stukken

76 De regeerders en ingezetenen van Zandhoven, met hen gevoegd 
(Gaspard Nemius), bisschop van Antwerpen als prelaat van Sint-
Bernards, de paters van de Sociëteit Jesu en de kloosterlingen van 
het Bogaardenklooster in Antwerpen, supplianten c. de schout, 
schepenen en regeerders van Pulle en Pulderbos, rescribenten. 
Inbeslagname door de rescribenten van goederen van de 
supplianten in het kader van bijdragen voor de beden. 1636-1637.

1 pak

77 Huybrecht Van Lent, schout van Maasland, suppliant c. de 
drossaard en regeerders van het graafschap Megen, met hen 
gevoegd Albert De Croÿ, graaf van Megen en de gravin van Megen.
Belastingheffing. 1636- 1638.

1 pak

78 De baljuw, schepenen en pachters van Melun c. Jean Le Vaux, 
belastingontvanger in Melun, de andere 'petits habitants' en de 
pastoor. Vorming van een reglement betreffende de belastingen, 
belastingvoet. 1637.

79 De pastoor van Dormaal, suppliant c. de regeerders en inwoners 
van Dormaal, rescribenten. Belastingtarief op de gronden van de 
suppliant. 1637-1638.

1 omslag

80 De regeerders en inwoners van Wersbeek en Kapellen, supplianten 
c. de regeerders van Bekkevoort, rescribenten. Schouwgeld. 1637-
1639.

81 De regeerders van Wommelgem en de regeerders en ingezetenen 
van Halle (bij Antwerpen), supplianten c. Jean-Jacques Van den 
Kerckhove, schout van het kwartier van Zandhoven, rescribenten. 
Aandeel van de supplianten in de levering van wagens en karren 
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voor de troepen. 1638.
1 omslag

82 Everard De Fraypont, heer van Deigne, suppliant c. de meier, 
schepenen en ingezetenen van Olne, rescribenten. Privilege van 
vrijstelling van belastingen van de suppliant. 1639.

1 omslag

83 Servais Meigret (Meaigret), oud-burgemeester van en schepen van 
Herve, suppliant c. de burgemeesters van Herve, rescribenten. 
Belasting van de suppliant voor leveringen aan militairen, terwijl hij
verhuisd is uit Herve. 1639.

1 pak

84 Willem Van Nieuwhof, commandeur van Bekkevoort, suppliant c. de
regeerders van Kortenaken, rescribenten. Privilege van vrijstelling 
van belastingen en van inkwartiering van militairen. 1639.

1 omslag

85 De inwoners van Lier die landbouw bedrijven rond de stad, 
supplianten c. de 'tentmeesters' en inwoners van de 'tent' van 
Nijlen, met hen gevoegd de tentmeesters en inwoners van 
Lachenen en Hagenbroek, rescribenten. Modaliteiten van de 
belastingheffing in de bijvang van Lier. 1639.

1 pak

86 François Pinchart, hoofdmeier van Mont-Saint-Guibert en Jean 
Henart, hoofdmeier van Grez (-Doiceau) , supplianten c. de 
inwoners van de vrijheid Waver, rescribenten. Repartitie van de 
kosten voor de inkwartiering van militairen. 1639-1640.

1 pak

87 De heer van Asten (Noord-Brabant) en de schepenen, 
burgemeesters, regeerders en ingezetenen van de heerlijkheid 
Asten, impetranten c. Guillaume Van Tatenbeeck, koopman in 
Antwerpen, voor zijn moeder Ida Van den Broeck, weduwe van 
Mathijs Van Tatenberch, gedaagde. Modaliteiten van de 
terugbetaling van de bijdrage van de belastingen van de 
heerlijkheid die was voorgeschoten door Mathijs Van Tatenberch. 
1639- 1640.

1 pak

88 Wijnand Smouts de jonge, appelant c. de schepenen van Walhorn, 
Montzen en Limburg, geïnsinueerden. Beledigingen. 1639-1640.

1 omslag

89 Nicolaas Van Varick, erfbaanderheer van Brussel, markgraaf van 
het Land van Rijen en schout van Antwerpen, suppliant c. Philips-
Philibert Van Spanghen, hoogbaljuw van Waals-Brabant, en 
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Maximilien de Ghistelles, heer van Thy, vertegenwoordigers van 
het kwartier van Waals-Brabant, rescribenten. Levering van wagens
en karren voor militairen. 1639-1640.

1 pak

90 Reinier Cans, secretaris van Meldert en de schepenen, 
burgemeesters en inwoners van Meldert, cum suïs, impetranten c. 
Mathijs Ingelberts, geïntimeerde. Verdeling van de kosten van de 
inkwartiering van militairen. Vorige instantie: schepenbank van 
Leuven 1639-1648.

1 pak

91 Antoine Nobili, suppliant c. de meier en schepenen van Ottignies, 
rescribenten. Privilege van vrijstelling van inkwartiering van 
militairen. 1640.

1 omslag

92 Jaspar Balleer (Gaspar Van Balleer), pachter, suppliant c. de meier, 
schepenen, gezworenen en bedenzetters van Boortmeerbeek, 
rescribenten. Sommatie van de suppliant voor het betalen van 
belastingen terwijl hij verhuisd is uit Boortmeerbeek. 1640.

1 pak

93 De luitenant-meier van Leuven, suppliant c. de drossaard en 
schepenen van Heverlee en Oud-Heverlee, rescribenten. Repartitie 
van betalingen voor soldaten in het kwartier Leuven. 1640.

1 omslag

94 Jan De Valckmeer, echtgenoot van Angela Crokaert, weduwe van 
Jacques Willems, meier van Ruisbroek, suppliant c. Nicolas Batens, 
meier van het Land van Gaasbeek, rescribent. Uitblijven van een 
gift of betaling voor de overdracht van het ambt van meier van het 
Land van Gaasbeek van Willems aan Batens rond 1630. 1640.

1 omslag

95 Marcus Van Greve, overmeier van Kapelle-op-den-Bos, suppliant c. 
de regeerders van Zemst, Hombeek, Kapelle(-op-den-Bos), 
Ruisbroek, Ramsdonk, Willebroek, geïnsinueerden. Afsluiten van 
rekening. 1640.

1 omslag

96 De erfgenamen van Hinckaert, supplianten en resumenten c. de 
regeerders van Oss (Noord-Brabant) en consoorten, rescribenten. 
Privilege van vrijstelling van belastingen op molens. 1640.

1 omslag

97 Laurent Massinon, soldaat van de wacht (van landvoogd Ferdinand 
van Oostenrijk), suppliant c. de meier, schepenen en inwoners van 
Noirmont, rescribenten. Privilege van vrijstelling van inkwartiering 



Raad van Brabant. Processen van gemeenten. 17

van militairen voor het huis van de suppliant in Noirmont. 1640.
1 omslag

98 De vertegenwoordigers en ingezetenen van de heerlijkheid 
Simpelveld, supplianten c. Bartholomeus Kevers, schout in 
Simpelveld, rescribent. Eis van de rescribent voor vergoeding bij 
het innen van de belastingen. 1640.

1 omslag

99 De drossaard, schepenen en bedenzetters van het Land en de 
Baronnie van Wemmel, supplianten c. de meier en schepenen van 
Merchtem, rescribenten. Repartitie van de beden. 1640.

100 De schout, schepenen en inwoners van Gulpen en Margraten 
(Limburg), met hen gevoegd de geestelijkheid, ridderschap en 
ondergeschikte banken, supplianten c. de schout, schepenen en 
burgers van 's- Hertogenrade, rescribenten. Onbekend. 1640.

1 omslag

101 Antoine Bataille, paardenhandelaar in Terhulpen, impetrant c. de 
meier, schepenen en bedenzetters van Terhulpen, gedaagden. 
Aandeel van de impetrant in de uitzonderlijke lasten voor het 
onderhoud en de inkwartiering van militairen. 1640-1641.

1780 De baljuws van het bos (van Nijvel), eisers c. Jan Tilman, excipiënt. 
Aankoop van gestolen hout uit het bos van de eisers. 1640-1642.

1 pak

1781 Jacques, (Jan-Jacques) Van Kerckhoven, schout van Zandhoven, 
suppliant c. Nicolas Van Varick, ridder en burggraaf van Brussel, 
markgraaf van Antwerpen, rescribent. Uitvoering van een vonnis. 
1640-1642.

1 pak

102 Joan Charles Dobbelsteyn (Dobbelstein), heer van Eynenborch, 
impetrant c. de bouwmeesters van Süsterseel (Noord-Rijnland-
Westfalen), gedaagden. Privilege van vrijstelling van belastingen 
van de suppliant, omdat het om leengoederen gaat. 1640-1645.

1 omslag

103 François Van Cothem, koopman, impetrant c. de inwoners van 
Heffen en Leest, gedaagden. Verdeling van de levering van wagens
en paarden aan militairen. 1641.

1 omslag

104 De burgemeesters, schepenen en bedenzetters van Oosterwijk, 
supplianten c. de burgemeesters en inwoners van Udenhout, Berkel



18 Raad van Brabant. Processen van gemeenten.

en Enschot, rescribenten. Onbekend. 1641.
1 stuk

105 Joos Van Overstraeten, wijnkoopman in Brussel, suppliant c. Joos 
Gillis, meier van Etterbeek, rescribent Schulden van het sterfhuis 
van weduwe Simon De Bruyn aan de suppliant en aan de 
gemeente wegens achterstallige belastingen. 1641.

1 omslag

106 De dijkgraaf, gezworenen en de gelanden van de dijk van 
Austruweel (de 'Cauwesteynse dijk'), supplianten c. de schepenen, 
gezworenen en de meesters van de tafel van de Heilige Geest van 
Ekeren, rescribenten. Financiering van het onderhoud van de dijk. 
1641.

1 stuk

107 Matheus Van Cronenborg, advocaat in Diest, eigenaar van gronden 
in Herselt, suppliant c. de schepenen, burgemeesters en 
regeerders van Herselt, rescribenten. Belasting van de suppliant 
voor betalingen aan militairen in Herselt. 1641.

1 omslag

108 De inwoners van Wommelgem, Vremde, Wijnegem, supplianten c. 
de regeerders en inwoners van Ranst, Broechem, Oelegem, Duffel, 
rescribenten. Repartitie van belastingen. 1641.

1 omslag

109 De prelaat van het godshuis van Kloosterrade (Rolduc), de Vrouwe 
douairière Van Eerensteyn, met hen gevoegd de stadhouder, 
schepenen en regeerders van de bank van Kerkrade, supplianten c.
Ferdinand Van den Bougardt, heer van Heyden. Afpaling. 1641-
1642.

1 omslag

110 De regeerders of de 'gekozen mannen' van het kwartier van 
Nieuwdorp, supplianten c. Leonard Visscher en consoorten met hen
gevoegd de geestelijkheid en de ridderschap van het Land van 
Limburg, rescribenten. Belastingen. 1641-1650

1 omslag

111 De wethouders en ingezetenen van 's- Gravenvoeren, supplianten 
c. de drossaard van het land van Dalhem, rescribent. 
Jurisdictieconflict. 1642.

1 pak

112 De brouwers en tappers van Brecht, supplianten c. de schout, 
burgemeesters, schepenen en gezworen Heilige Geest meesters, 
armen- en kapelmeesters van Brecht. Belasting op bier. 1642.
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113 De regeerders en ingezetenen van Walshoutem, supplianten c. de 
regeerders en ingezetenen van Waasmont, rescribenten. 
Belastingheffing, afpaling. 1642.

1 pak

114 Jacob-Hendrik Janssen, landbouwer van Hilvarenbeek (Noord-
Brabant), supplianten c. De bedenzetters en regeerders van 
Hilvarenbeek (Noord-Brabant), rescribenten. Privilege van vrijheid 
van de beden omdat zijn grond leengoed is. 1642.

1 pak

115 De regeerders en ingezetenen van Erp (Noord-Brabant), 
supplianten c. Pauwels Van Leemputte, raad- en rentmeester-
generaal van domeinen in het kwartier van 's-Hertogenbosch, 
rescribent. Innen van belasting op de gemene grond door de 
rescribent. 1642.

116 Hendrik Schuermans, inwoner van Berg bij Kampenhout, suppliant 
c. de regeerders van Overijse, (rescribenten). Vergoeding voor het 
leveren van wagens en paarden voor de belegering van Breda in 
1637. 1642.

1 omslag

117 De inwoners van Schinveld (Limburg), appelanten c. de voogd van 
(Godfried Huyn van Geleen), heer van Amstenraedt, geïntimeerde. 
Eis van de geïntimeerde om wacht te lopen aan zijn huis in 
Amstenrade. Vorige instantie: schepenbank van Brunsum en het 
leenhof (van Valkenburg). 1642-1647.

1 omslag

118 De erfgenamen van jonker Charles Hinckart, resumenten en 
supplianten c. de regeerders en ingezetenen van Oss, Hees en 
Nistelrode (Noord-Brabant), rescribenten. Belasting op molens 
1642-1648.

1 omslag

119 De pastoor, burgemeester en ingezetenen van Overijse, 
impetranten c. de pastoor en de gemeente van Tervuren, 
gedaagden. Jurisdictie over een kapel geweid aan Maria in het 
Zoniënwoud. 1643.

1 pak

120 De regeerders en ingezetenen van Gulpen (Limburg), supplianten 
c. de heer, regeerders en inwoners van Wijlre (Limburg), 
gedaagden. Afpaling. 1643.

1 omslag
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121 De ingezetenen van Hove, Kontich en Boechout, impetranten c. de 
ingezetenen van Edegem en Mortsel, gedaagden. Kwestie of 
personen belastingen moeten betalen in hun woonplaats of in de 
plaats waar men grond bezit. 1643.

1 stuk

122 Jan Hannaert, brouwer in (Sint-Martens-)Bodegem c. de schepenen 
en bedenzetters van de parochie en heerlijkheid van (Sint-
Martens-)Bodegem, rescribenten. Belasting op de brouwerij. 1643.

1 omslag

123 De drossaard, schepenen, burgemeesters, bedenzetters en 
ingezetenen van Westerlo, supplianten c. de gehuchten Gelendel, 
Heultje en Zoerle-Parwijs, rescribenten. Verdeling van de kosten 
van inkwartiering van militairen. 1643.

1 omslag

124 Roger Van Broekhoven, suppliant c. de drossaard, regeerders en 
inwoners van Rumst, rescribenten. Onbekend. 1643.

1 stuk

125 Marcelis Marcelli, Willem Verboven, Willem Everaerts, Merten 
Mertens, Cornelis Van Broekhoven, Jan Huybens en consoorten, 
inwoners van Geel die schapen houden, supplianten c. de 
schepenen en regeerders van Geel, rescribenten. Belasting door de
rescribenten op schapen. 1643-1644.

1 pak

126 De "afgezetenen" van Sint-Joris Wingene (eigenaars van gronden 
die er niet wonen), supplianten, c. de regeerders van Sint-Joris-
Winge, rescribenten. Belastingen. 1643-1644.

1 omslag

127 Meier, schepenen en regeerders van Overijse, supplianten c. jonker
Philips Van Dongelbergen, hoofdmeier van Vilvoorde, rescribent. 
Repartitie van de vergoeding voor de schade aangericht door 
paarden van het leger. 1643-1644.

1 pak

128 Philips Van Schoonhoven, heer van Waanrode, suppliant c. de 
schepenen, regeerders en ingezetenen van Waanrode, 
rescribenten. Inning van belasting op bier. 1643-1644.

1 pak

129 De jagers van de vorst van zijn huis in Bosvoorde, supplianten, met
hen gevoegd de graaf van Vertaing, opperjager van Brabant, 
gevoegde c. de meier, schepenen en bedenzetters van Watermaal, 
rescribenten. Privileges van de jagers; jurisdictieconflict. 1643-
1663.
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1 pak

130 Laureys Bouwens, beenhouwer in Brussel, impetrant en aanlegger 
c. de meier van Rixensart, beschrevene. Inbeslagname en verkoop 
door de beschrevene van schapen van de impetrant. 1644.

1 pak

131 De schepenen en regeerders van Willebroek, supplianten c. Jaspar 
Theunis (Theunissen, Thonis), pachter van de grote Brabantse 
landtol, het geleidegeld en het paardgeld, rescribent. Incidenten 
rond een ontvanger van de tol in Willebroek. 1644.

1 omslag

132 De meier, schepenen en ingezetenen van de parochie van 
Eppegem, supplianten c. de meier, schepenen en ingezetenen van 
Tisselt en Kapelle-op-den-Bos, rescribenten. Verdeling van de 
kosten van inkwartiering van militairen. 1644.

1 pak

133 Arnold en Jean Pirard (Piraert), inwoners van Grand-Rechain, 
supplianten c. de meier en schepenen van Grand-Rechain, 
rescribenten. Verantwoording over de ontvangst van de beden. 
1644.

1 omslag

134 Jan Gillo, oud-dienaar van de heerlijkheid Loonbeek, suppliant c. de
regeerders en ingezetenen van Loonbeek, rescribenten. 
Inbeslagname van twee koperen ketels bij de suppliant door de 
rescribenten. 1644-1645.

1 pak

135 Charles-Judocus De Buyle, heer van Walhoven, suppliant c. de 
meier, schepenen en belastingontvanger van Lasne, rescribenten. 
Belastingen: fiscaal statuut van de gronden van de suppliant in 
Lasne. 1644-1677.

1 pak

136 Antoine Marsille, meier van Rebecq, suppliant c. Andre Desmarets, 
rescribent. Afrekening van belastingen. 1645.

1 omslag

137 De meier en schepenen van La Chapelle, impetranten c. de meier 
en schepenen van het Hof van Limburg, gedaagden. Onbekend. 
1645.

1 stuk

138 Jonker Mathijs Van der Borcht, suppliant c. de schepenen, 
regeerders en inwoners van Olmen, gedaagden. Planten van 
eikenbomen door de suppliant op de gemene gronden. 1645.
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139 Jonker Richard Van Hulsberg, heer van Meldert en Kortenaken, 
suppliant c. Michiel Wijns, schepen van Kortenaken, rescribent. 
Recht van de heer om officieren van justitie te benoemen, 
weigering van de rescribent om zijn schepenambt neer te leggen. 
1645.

1 omslag

140 De abdis en kloosterlingen van Burtscheid, supplianten c. de 
schepenen en regeerders van Holset (Limburg), rescribenten. 
Belastingen. 1645.

1 omslag

141 De voornaamste eigenaars in de heerlijkheid Ruisbroek, 
impetranten en aanleggers c. de markiezin van Saint-Martin, 
Vrouwe van Rumst, gedaagde. Onbekend. 1645.

1 stuk

142 De deken en en het kapittel van de kathedraal van Antwerpen en 
de prelaat van Sint-Michiels, impetranten c. de schepenen, 
bedenzetters en ingezetenen van Hoogstraten, Meer, Wortel en 
Rijkevorsel, gedaagden. Tienden. 1645.

1 stuk

143 De schepenen en regeerders van Waarloos, met hen gevoegd de 
pastoor van Waarloos en de prelaat en kloosterlingen van Sint-
Bernards, impetranten c. de schepenen en regeerders van Reet, 
met hen gevoegd de pastoor van Reet. Afpaling. 1645-1646.

1 omslag

144 De ingezetenen van Schinveld (Limburg), supplianten c. graaf 
(Godfried) Huyn (van Geleen), heer van Amstenraedt en Schinveld, 
interveniërende voor Jan Knorren, rescribent. Eis van de rescribent 
om wacht te lopen aan zijn huis in Amstenrade en andere 
karweien. vorige instantie: leenhof van Valkenburg. 1645-1651.

1 pak

145 De ingezetenen van Rijsberg, supplianten c. de ingezetenen van 
Dessel, gedaagden. Recht om heide en leem te steken en schapen 
te laten grazen op grond tussen beide gemeenten. 1645-1654.

1 pak

146 Jan Van Schoonbeek, meier van Huizingen, Buizingen, Eizingen en 
Dworp, interveniërende voor Jacques De Beckere, appelant c. 
Albert Wanyerez, hoofdmeier van het Land van Rode, 
geïntimeerde. Onbekend. Vorige instantie: schepenbank van Rode 
en Alsemberg 1646.

1 pak
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147 De drossaard, schepenen en regeerders van Boechout, 
interveniërende voor Jan Van Passel, supplianten c. de ingezetenen 
van Vremde cum suïs, rescribenten. Verdeling van de afkoopsom 
van een inbeslagname van een lading graan en 60 paarden door 
Hollandse militairen. 1646.

1 pak

148 Jacob Lenaerts, inwoner van Beringen in het Land van Luik, 
suppliant c. de regeerders van Koersel, gedaagden. Betaling van 
belastingen door de suppliant, terwijl hij verhuisd is uit Koersel. 
1646.

1 omslag

149 De erfgenamen van jonker Jan Van Eetvelde, supplianten c. de 
meier, schepenen en regeerders van Werchter, rescribenten. 
Betwisting over de beden. 1646-1647.

1 pak

150 De prelaat van Tongerlo en de pastoor van Essen en Kalmthout, 
impetranten c. de regeerders en bedenzetters van Essen en 
Kalmthout, gedaagden. Betaling van de belastingen van de 
tiendenpachters. 1646-1650.

1 pak

151 De meier, schepenen en ingezetenen van Zelk, supplianten c. de 
meier, schepenen en ingezetenen van Zelem, rescribenten. 
Afpaling. 1646-1652.

152 De meier, schepenen en inwoners van Werchter c. de procureur-
generaal van Brabant. Jurisdictieconflict over 'Bolloo' en 'Goor', de 
heide bij Werchter. 1646.

1 omslag

153 De meier en schepenen van Diegem, supplianten c. Jan-Baptist Van
de Wouwere, heer van Neppes, hoogmeier van Vilvoorde, 
rescribent. Inkwartiering van militairen. 1647.

1 pak

154 Hubert Douillet, heer van Offembais en inwoner van Rebecq, 
suppliant c. de meier en schepenen van Rebecq, rescribenten. 
Privilege van vrijstelling van belastingen van de suppliant. 1647.

1 omslag

155 Mathieu Brous, inwoner van Herstal, suppliant c. de baljuw en 
schepenen van Herstal, rescribenten. Arrestatie van de suppliant 
wegens zijn betrokkenheid bij oproer en moord in Luik. 1647.

1 omslag
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156 Anthonis De Mol, heer van Balen en Dessel, impetrant c. de 
ingezetenen van Sint-Kwintens-Lennik, gedaagden. Belasting door 
de gedaagden van de tiendenpachter van de impetrant. 1647-
1648.

1 pak

157 Bartholomeus De Clercq, luitenant van de warandemeester van 
Brabant en meier van Hoeilaart, suppliant c. de schepenen en 
inwoners van Hoeilaart, impetranten en verweerderen. Betaling 
van onkosten gedaan in het kader van het ambt van meier uit 
1638. 1647-1649.

1 pak

158 De ingezetenen van Kampenhout, Boortmeerbeek en Wespelaar, 
en vervolgens de 13 dorpen van de meierij van Kampenhout, 
supplianten c. Hendrik Van Halle, hoofdmeier van Kampenhout, 
geïnsinueerde. Inkwartiering van militairen. 1647-1653

1 pak

159 De regeerders van de vrijheid Overijse, supplianten c. Jan-Baptist 
Van den Wauwere, heer van Neppes, hoogmeier van Vilvoorde, 
recribent. Verdeling van de kosten van inkwartiering van militairen.
1647-1657.

1 pak

160 Pantacras Van Mincxzel (Minxle), brouwer in Etterbeek, suppliant c. 
Albert Wanyerez, hoogmeier van het Land van Rode, meier van 
Watermaal, rescribent. Levering van een ton bier als verzoening in 
een bemiddelingsprocedure van de rescribent n.a.v. een vechtpartij
van de suppliant met Jan Coosmans. 1648.

1 pak

161 Charles De Valcq, suppliant c. de schepenen en 
belastingontvangers van Limelette, rescribenten. Belastingen. 
1648.

1 omslag

162 Adriaan De Moor, griffier van Ekeren, suppliant c. de drossaard, 
schepenen, gezworenen en inwoners van Ekeren, gedaagden. 
Inning van rechten door de griffier van Ekeren. 1648.

1 omslag

163 De regeerders van Geel, impetranten c. de drossaard van Geel, 
gedaagde. Inning van acht stuivers i.p.v. één stuiver bij transacties 
van onroerend goed (goedenissen) als salaris; jurisdictie over de 
warande van Geel; recht om vuurwapens te dragen. 1648.

1 omslag
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164 De ingezetenen van Londerzeel, impetranten c. de 
vertegenwoordigers van het Land van Grimbergen. Verdeling van 
lasten. 1648.

1 omslag

165 De weduwe van George Pastoirs, heer van Meuschemen (Baelen-
sur-Vesdre) en schepen van Aken, impetrante c. de ingezetenen 
van Meuschemen (Baelen-sur-Vesdre) en Johan Coenen, 
gedaagden, met hen gevoegd de Raad en Procureur-generaal van 
Brabant. Veranderen van de loop van een beek, zodat er schade 
ontstond aan een houten riool, aangelegd op kosten van de vorst. 
1648-1649.

1 pak

166 Peter Hermans, pastoor van de kerk van Meerbeke bij Ninove, 
suppliant c. de baljuw, burgemeesters en schepenen van Meerbeke
bij Ninove, rescribenten. Privilege van vrijstelling van inkwartiering 
van militairen. 1648-1649.

1 pak

167 De inwoners van Walsbergen, supplianten c. de inwoners van 
Wommersom, rescribenten. Modaliteiten van de betaling van de 
beden. 1648-1650.

1 pak

168 Charles Goubault, suppliant c. de meier en schepenen van 
Witterzée, rescribenten. Belastingen. 1648-1650.

169 Jan De Vos, suppliant c. de bedenzetters van Nederheembeek, 
rescribenten. Aandeel van de supliant in de beden. 1648-1652.

1 pak

170 De inwoners van Orbais, supplianten c. de inwoners van Walhain en
Tourinnes, rescribenten. Kosten voor de inkwartiering van 
militairen. 1649.

1 omslag

171 De schepenen en regeerders van Wespelaar, supplianten c. de 
pastoor en de Heilige Geestmeesters van de baronnie van 
Wezemaal, rescribenten. Arrestatie van een schepen en een 
bestuurder van de Heilige Geesttafel van Wespelaar door de 
rescribenten omdat zij een pasgeboren kind naar Wezemaal 
zouden hebben gebracht om daar te worden onderhouden door de 
Heilige Geesttafel. 1649.

1 pak

172 De meier en schepenen van Clabecq, supplianten c. Henry Impens, 
deurwaarder van de Raad van Brabant, rescribent. Ereloon. 1649.
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1 omslag

173 De schepenen van Rijkevorsel, impetranten c. Joos Gijsels, 
geïntimeerde. Vonnis van de impetranten in een erfeniskwestie 
tussen de geïntimeerde en Jacob Janssens. 1649.

1 omslag

174 Adolf Van de Cauter, suppliant c. de inwoners van Neerwinden, 
rescribenten. Afrekening van belastingen en vergoeding voor 
militaire leveringen. 1649.

1 omslag

175 Procureur Emmanuel Durry, suppliant c. de schepenen, 
bedenzetters en inwoners van Beerse, geïnsinueerden. Ereloon. 
1649.

1 omslag

176 Peter Hermans, pastoor van de kerk van Meerbeek, suppliant c. de 
baljuw, burgemeester, schepenen en bedenzetters van Meerbeek, 
rescribenten. Sommatie van de suppliant door de rescribenten voor
betaling van inkwartiering en belastingen. 1649-1650.

1 pak

177 De baljuw en schepenen van Bolland, supplianten c. de inwoners 
van Trembleur en Mortier die grond bezitten in Bolland, 
rescribenten. Betaling van kosten voor inkwartiering van militairen 
en belastingen. 1649-1650.

178 Maximilien De Ghistelles, heer van Thy, suppliant, en na zijn dood 
zijn erfgenaam Theodore De Ghistelles, suppliant c. de 
vertegenwoordigers van de meierij van Nijvel, rescribenten. Kosten 
van leveringen aan militairen in 1638-1640. 1649-1650.

1 omslag

179 De ingezetenen van Outgaarden, supplianten c. de meier en 
schepenen van Zittert-Lummen (Zétrud-Lumay), rescribenten. 
Verdeling van kosten van inkwartiering van militairen. 1649-1651.

1 pak

180 De ingezetenen van Kortenaken, Webbekom en Assent, supplianten
c. de ingezetenen van Miskom, Waanrode in het Land van Zichem, 
rescribenten. Verdeling van de inkwartiering van militairen. 1649-
1652.

1 pak

181 Balthasar Swerts, oud-baljuw van Walhain, impetrant c. de 
inwoners van Corbais, Niel-Saint-Martin (?), Tourines(-Saint-
Lambert), Sart-lez-Walhain, Heulliers (?), Villeroux, Vieux Sart, 
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Thorembais en Beaurieu, gedaagden. Terugbetaling van diverse 
kosten gemaakt door de impetrant tijdens zijn dienst voor de 
gedaagden. 1650.

1 omslag

182 Pierre De Rougemont, auditeur, revident c. de luitenant, baljuw en 
gezworenen van het Hof van Agimont, geïntimeerden. 
Beledigingen. 1650.

1 pak

183 De officieren, regeerders en inwoners van Hoegaarden, supplianten
c. Jaspar Theunis (Anthonis, Thonis), pachter van de grote 
Brabantse landtol, rescribent. Vergoeding van de inbeslagname 
van bier, paarden en wagens door de rescribent wegens niet 
betaalde landtol, privilege van vrijstelling van de tol van de 
supplianten. 1650.

1 pak

184 De regeerders en inwoners van Dorne, impetranten c. Govaert Van 
der Straeten, heer van Dorne, gedaagde. Graasrechten op gemene 
gronden, gekocht door de gedaagde. 1650.

1 omslag

185 De schepenen en inwoners van Korbeek-Dijle, impetranten c. de 
schepenen en inwoners van Heverlee, gedaagden en opponenten. 
Graasrechten. 1650.

1 omslag

186 Adriaan Walckiers, pachter in Meerbeke bij Ninove c. de 
bedenzetters van Meerbeke, rescribenten. Belastingen. 1650.

1 omslag

187 De weduwe van notaris Philips Heymans, suppliante c. de inwoners
van Onze-Lieve-Vrouw-Laken, rescribenten. Ereloon. 1650.

1 omslag

188 Jan Blommen, pastoor in Onze-Lieve-Vrouw-Laken, c. de inwoners 
van Onze-Lieve-Vrouw-Laken, contradicenten. Onbekend. 1650.

1 omslag

189 Michel Barbier, meier van Loupoigne, suppliant c. de meier van 
Genappe, rescribent. Organisatie en betaling van de wacht tegen 
de Hollandse troepen en de bouw van versterkingen in Waver. 
1650-1651.

1 omslag

190 De prelaat van de abdij van Averbode, suppliant c. de regeerders 
en inwoners van Veerle, rescribenten. Belastinginning door de 
rescribenten op hoeven van de abdij van Averbode in het 
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Steenroodbos en de Goolse Heide. 1650-1651.
1 omslag

191 Vincent Wuyts heer van La Boucharderie (La Boucherderie) en zijn 
echtgenote Anna-Catharina De Landas, weduwe van Louis De 
Landas, voor haarzelf en haar kinderen, en Jacques De Landas, 
voogd van de kinderen, supplianten c. de dijkgraaf en de 
vertegenwoordigers en hoofdgelanden van de dijk van Austruweel, 
gedaagden. Schade van de supplianten wegens het uithalen van 
aarde van hun grond ter versterking van de dijk. 1650-1651.

1 omslag

192 De broeders en zusters van de broederschap van de arme zieken 
en het melaatsenhuis (lazarij) van de kapel en het godshuis van 
Rumst, impetranten c. de meier, burgemeester, schepenen en 
ingezetenen van Overijse, gedaagden. Financiële verplichtingen 
aan de zieken. 1650-1653.

1 pak

193 De ingezetenen van Gaasbeek, supplianten c. de meier, schepenen
en regeerders van Sint-Kwintens-Lennik, rescribenten. 
Inbeslagname van graan door de rescribenten van twee inwoners 
van Gaasbeek n.a.v. niet betaalde beden, kwestie of de beden 
moeten betaald worden in de plaats waar een persoon woont of 
waar deze grond bezit. 1650-1658.

1 pak

194 De meier en schepenen van Rebecq, suppliant c. Jean Le Roy, 
meier van Baulers, rescribent. Verdeling van de inkwartiering van 
militairen. 1651.

1 omslag

195 Sibilla Van den Berghe, weduwe van Philippe Godines, Vrouwe van 
Mortsel, Edegem en Cantecroy, decretante c. de ingezetenen van 
Olmen, opponenten. Bestemming van de gemene gronden. 1651.

196 François Van Kinschot, heer van Rivieren, Jette en Ganshoren, 
suppliant c. de wethouders en bedenzetters van de parochie van 
(Sint-Agatha-)Berchem, met hen gevoegd de heer van (Sint-
Agatha-)Berchem, rescribenten Belastingen en afpaling. 1651.

1 pak

197 Louise-Antoinette d'Ittre, suppliante c. de meier en schepenen van 
Itter (Ittre), rescribenten. Onbekend. 1651.

1 stuk

198 De regeerders en inwoners van Kasterlee, supplianten c. Gaspard 
Van Ysendyck, procureur van de regeerders en inwoners van Geel, 
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rescribent. Onbekend. 1651-1653.
1 omslag

199 Lucas Van Opmeir, heer van Wijtvliet, en later zijn erfgenamen, 
resumenten en supplianten c. de vertegenwoordigers van de dijk 
van Austruweel en andere bijgelegen polders, rescribenten. 
Schadevergoeding voor het uitgraven van aarde uit de grond van 
Van Opmeir door de werklieden van de rescribenten voor het 
versterken van de dijk. 1651-1660.

1 pak

200 Antoine De Siera, sergeant-majoor van Namen, suppliant c. de 
regeerders en belastingontvangers van Cheratte, rescribenten. 
Excessieve belastinginning door de rescribenten op een stuk grond 
van de suppliant. 1651-1661.

201 De regeerders van Herenthout, supplianten c. de heer, meier, 
burgemeester, schepenen, regeerders en bedenzetters van 
Noorderwijk, rescribenten. Bevoegdheid over het innen van de 
beden op de grond van Peter en Gijsbrecht Laureys. 1652.

1 pak

202 Anna De Paep, weduwe van Jan Boon, suppliante c. de schepenen 
en bedenzetters van Kerkom, rescribenten. Kwestie of de beden op 
een stuk bos onder Kerkom betaald moet worden door de 
suppliante of door haar kinderen die het vruchtgebruik hebben. 
1652.

1 omslag

203 De ingezetenen van Kaggevinne, supplianten c. de regeerders en 
ingezetenen van Vorst (Kempen) bij de Demer, geïnsinueerden. 
Verdeling van de kosten van de inkwartiering van militairen. 1652.

1 omslag

204 De baanderheer van Houfalize, pandheer van Watermaal en 
Oudergem, met de schepenen, bedenzetters en inwoners van 
Watermaal en Oudergem, supplianten c. Albert Wanyerez, 
hoofdmeier van het Land van Rode, rescribent Onbekend. 1652.

1 pak

205 Gerard (Geert) Van den Cautere (Van de Coutere), deurwaarder van
de Raad van Brabant, suppliant c. de regeerders van Sint-
Lambrechts-Woluwe, rescribenten. Ereloon. 1652.

1 omslag

206 Charles Valck, inwoner van Limelette, suppliant c. de regeerders 
van Limelette, (rescribenten). Belastingen. 1652.

1 stuk
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207 Jean Pincemay, pachter van de rechten op aluin, suppliant c. de 
schepenbank van Esneux, met hen gevoegd Louis De Bailly, 
rescribenten. Rechtszaak voor de schepenbank van Esneux 
betreffende de inning van de rechten op aluin. 1652-1653.

1 omslag

208 De hoofdmeier, schepenen, bedenzetters en inwoners van Asse, 
supplianten c. Lieven Van der Eecke, pachter van de belastingen, 
rescribent. Modaliteiten van de verpachting van de belastingen. 
1652-1654.

1 pak

209 Graaf Lamoral-Claudius-Frans van Thürn en Taxis, postmeester-
generaal van de Nederlanden, suppliant c. de meier, schepenen en
bedenzetters van Tubeke, rescribenten. Privilege van vrijheid van 
belastingen van Nicaise Parmentier, postmeester in Tubeke. 1652-
1654.

1 omslag

210 De regeerders en ingezetenen Rode, supplianten c. Albert 
Wanyerez, hoogmeier van het Land van Rode, rescribent. 
Weigering van de supplianten om hun aandeel in de beden te 
betalen, inzage in de repartitie. 1652- 1654.

1 pak

211 Jacobus Windelincx, inwoner van Brussel, suppliant c. de meier, 
schepenen en bedenzetters van Alsemberg, rescribenten. 
Inbeslagname van een paard voor de inning van personele lasten; 
verantwoording van de inning van de beden. 1652-1655.

1 pak

212 G. Van Goetsven, echtgenoot van Anne de Woz, suppliant c. de 
meier, schepenen en belastingontvangers van Chaustre, 
rescribenten. Verkoop van een stuk grond wegens achterstallige 
belastingen. 1652-1656.

1 pak

213 De vertegenwoordigers van de dijk van Austruweel, supplianten c. 
de vertegenwoordigers van Ferdinanduspolder, rescribenten. 
Financiering van het onderhoud van de dijk. 1652-1667.

1 omslag

214 De ingezetenen van Overijse, supplianten c. de burgemeester en 
schepenen van Overijse, rescribenten. Modaliteiten van de inning 
van de beden. 1653.

1 omslag

215 De regeerders van Rutten, impetranten en verweerderen c. de 
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regeerders van Nederhem, supplianten. Repartitie van de 
belastingen en de kosten van de inkwartiering van militairen. 1653.

1 omslag

216 De deken en het kapittel van de collegiale kerk Saint-Martin in Luik,
supplianten c. de regeerders van Eisden en de vertegenwoordigers 
van wijlen Klaas Tosses, belastingontvanger in Eisden, 
rescribenten. Betaling van de achterstallige beden sinds 1626 door 
de supplianten. 1653.

1 pak

217 De ingezetenen van Vorst (Kempen) bij de Demer, impetranten c. 
Sebastiaan Amenzaga, sergeant-majoor van een tertio cavallerie, 
voordien kapitein van een compagnie van prins (Claude-Lamoral I) 
de Ligne, gedaagde. Afrekening van kosten van de inkwartiering 
van militairen. 1653.

1 pak

218 De heer en de inwoners van Veulen, supplianten c. graaf Van 
Heeren, rescribent Afpaling? 1653.

219 De regeerders en inwoners van Vorst, supplianten c. de regeerders 
en inwoners van Dessel, rescribenten. Verdeling van de kosten van 
inkwartiering van militairen. 1653.

1 omslag

220 Philips Verschueren, rentmeester van (Jacobus Boonen), 
aartsbisschop van Mechelen, suppliant c. de meier, schepenen en 
bedenzetters van Londerzeel, rescribenten. Belasting van de 
tienden in Londerzeel die toekomen aan de abdij van Affligem. 
1653.

1 pak

221 De inwoners en regeerders van Baelen(-sur-Vesdre) , impetranten 
c. Willem Gooris, geïntimeerde. Inbeslagname van vee. 1653.

1 omslag

222 Johanna Van Cotthem, weduwe van Jean-Baptista Montana, 
suppliante c. de meier en schepenen van Rebecq, geïnsinueerden. 
Rente. 1653.

1 omslag

223 Jaspar Van Spannenberghe, suppliant c. de schepenen, regeerders 
en inwoners van Holede, rescribenten. Privilege van vrijheid van de
beden omdat zijn grond leengoed is. 1653-1654.

224 Cornelis De Clerck, koopman in Antwerpen, impetrant c. de 
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burgemeesters, schepenen en regeerders van Herenthout, 
gedaagden. Vergoeding van door de impetrant voorgeschoten 
betaling van de beden van 1645. 1653-1654.

1 pak

225 Gabriel De Ridder, koster van het Zoniënwoud, suppliant c. de 
meier en schepenen en belastingontvanger van Alsemberg, 
rescribenten. Privilege van vrijstelling van inkwartiering van 
militairen. 1653-1654.

1 omslag

226 Martin Barre, suppliant c. de meier en schepenen van Sombreffe, 
rescribenten. Vergoeding van de uitgaven die wijlen Nicolas Barre 
heeft gedaan als ontvanger van Sombreffe. 1654-1655.

1 pak

1776 Nicaise Parmentier, postmeester in Tubeke, suppliant c. de 
regeerders en bedenzetters van Tubeke, rescribenten. Privilege van
vrijheid van belastingen van de suppliant, uitvoering vonnis. 1654-
1663.

1 pak

227 Jean-Christian De Woestenraede, heer van Sclassin, impetrant c. de
schepenen van Soiron, gedaagden. Belasting van renten van de 
impetrant door de gedaagden. 1653-1656.

1 pak

228 Jenne-Robertine Morlet, suppliante c. de meier en schepenen van 
Nil-Saint-Martin, rescribenten. Belastingheffing op een rente van de
suppliante, geheven op een stuk grond in Nil-Saint-Martin. 1653-
1659.

1 pak

229 Jan Wandelaers (De Wandelaer), Zegerus Zegers en consoorten, 
supplianten c. de vertegenwoordigers van de dijk van Austruweel. 
Financiering van het onderhoud van de dijk. 1653-1660.

1 omslag

230 De prelaten, edelen en vertegenwoordigers van de Staten van 
Brabant, interveniërende voor Daniel De Bacheler, drossaard van 
Hoogstraten, supplianten c. de vertegenwoordigers en 
hoofdgelanden van de dijk van Austruweel en de andere polders en
dorpen die onder deze dijk ressorteren, rescribenten Vrijstelling 
van belastingen en militaire inkwartieringen, zoals voorzien in het 
octrooi van de rescribenten van 1649. 1654.

1 pak

231 De heer van Kortenaken en Cornelis De Bruyne, meier van 
Kortenaken, aanleggeren c. Hendrik Commers, verweerder en 
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impetrant van een remissiebrief, Vergoeding van arrestatie en 
gevangenschap. 1654.

1 pak

232 Johan-Willem Swartsenborch, heer van Holset (Limburg), impetrant 
c. de schout, schepenen en regeerders van Epen (Limburg), 
gedaagden. Belastingen op pachthoeven van de impetrant. 1654.

1 stuk

233 Pasquael De Deckere, François-Pasquael Van Cruycen en Andries 
Van Gestel, eigenaars van bossen in Ranst en Milligem, supplianten
c. de regeerders en inwoners van Ranst en Milligem, rescribenten. 
Privilege van vrijheid van de beden omdat hun grond leengoed is. 
1654.

1 omslag

234 De hoofdmeier van het Land van Merchtem, met hem gevoegd de 
raad en procureur-generaal van Brabant, suppliant c. procureur 
Cock, rescribent. Aanvechten van de legitimiteit van de 
ambtsbekleding van de suppliant door de rescribent. 1654.

1 omslag

235 Theodore Colas, suppliant c. de heer, baljuw en schepenen van 
Witterzée, rescribenten. Inbeslagname van schapen. 1654.

1 pak

236 Jan Van Langendonck, cum suïs, supplianten c. de schepenen van 
Herent, rescribenten. Onbekend. 1654.

1 stuk

237 De meier, schepenen en inwoners van Loonbeek, supplianten c. de 
meier en schepenen van Huldenberg, rescribenten. Verdeling van 
lasten van inkwartiering van militairen. 1654-1655.

1 pak

238 De inwoners van Sint-Joris-Winge en Gempe, supplianten c. de 
inwoners van Waanrode, Wersbeek en Molenbeek(-Wersbeek). 
Verdeling van de inkwartiering van militairen. 1654-1655.

1 omslag

239 De meier, schepenen en ingezetenen van Huldenberg, supplianten 
c. de baron van Loonbeek, interveniërende voor de meier en 
schepenen van Loonbeek, rescribenten. Afpaling. 1654-1683.

240 Joos Rogge, inwoner van Eigenbrakel, suppliant c. de schepenen 
van Woutersbrakel, rescribenten. Belastingen. 1655.

1 pak
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241 De heer Van Winckele, heer van Rode, Alsemberg en Linkebeek, 
met hem gevoegd de procureur-generaal van Brabant, impetranten
c. de belastingontvangers in Rode, Alsemberg en Linkebeek, 
gedaagden. Achterhouden van geïnde belastingen. 1655.

1 omslag

242 François Van Isterdael en Jan Berckmans, pachters van hoeven van 
de Jezuïeten in Beersel, met hen gevoegd de rector van de 
Jezuïeten in Brussel, supplianten c. de schepenen, bedenzetters en 
inwoners van Beersel, rescribenten. Belastingen op de hoeven. 
1655.

1 pak

243 Thomas Van den Plas, pachter op het pachthof van het klooster van
Glabbeek, suppliant c. de regeerders en inwoners van Oplinter, 
rescribenten. Belastingen op grond van de suppliant in Opplinter 
voor de kosten van de inkwartiering van militairen. 1655.

1 pak

244 De prelaat van Vlierbeke, suppliant c. de meier, schepenen en 
regeerders van de parochie van Kraainem, rescribenten. Privilege 
van vrijstelling van weggeld. 1655.

1 pak

245 Jaspar Loschaert, notaris, suppliant c. de regeerders van Jette, 
rescribenten. Loon van wijlen Gommaert Bruydegoms, die als 
keurling (militair betaald door een lokale insteling) voor de 
gemeente optrad. 1655.

1 omslag

246 De regeerders van Balen, Mol, Olmen en Retie, supplianten c. de 
burgemeesters, regeerders en inwoners van Kasterlee, Dessel, 
Werbeek, Herenthout, rescribenten. Repartitie van de kosten van 
inkwartiering van militairen. 1655.

1 stuk

247 De erfgenamen van Jan Van der Straten en Christina Lodewijcx, 
supplianten c. de regeerders en bedenzetters van Testelt, 
rescribenten. Privilege van vrijheid van de beden omdat hun grond 
leengoed is. 1655.

1 omslag

248 De inwoners van Huijbergen (Noord-Brabant), impetranten c. de 
inwoners van Kalmthout, gedaagden. Belastingen. 1655.

1 omslag

249 Mathijs Aerts, Jean Jolet, Benedictus Ruyterians en Paulus Vijgen, 
gerechtsbode en inwoners van 's Gravenvoeren, impetranten c. de 
heer en schepenen van Cheratte, gedaagden. Schadevergoeding 
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wegens arrestatie n.a.v. een jurisdictieconflict. 1655.
1 pak

250 De regeerders en inwoners van Nieuwdorp, supplianten c. de 
regeerders en inwoners van Walhorn, rescribenten. Verdeling van 
de inkwartiering van militairen. 1655.

1 pak

251 Gilles Servais, Antoine Tonnet, Alyde Goswyn, weduwe van François
Claes, Marten Martico, Jan Martico, Pierre Melot, Marie Claes, Jan 
Du Chesne en Paul Delvaux, inwoners van Hampteaux, supplianten
c. Claude Claes en Jan Meeuw, inwoners van Hampteau, 
(rescribenten). Verdeling van de kosten van inkwartiering van 
militairen. 1655.

1 omslag

252 Guillaume De Moitemont, baljuw en meier van Eigenbrakel, 
suppliant c. de schepenen en inwoners van Eigenbrakel, 
rescribenten. Afrekening van de inkwartiering van militairen van 
hertog Charles IV van Lotharingen. 1655-1662.

1 pak

253 De meier en schepenen van Huldenberg, supplianten c. de meier, 
schepenen en inwoners van Loonbeek, met hen gevoegd de baron 
van Loonbeek, rescribenten. Jurisdictieconflict over de hoeve 
'Putsenberg' (Puitsomborgh) 1655-1674

254 Jan Van Steenwegen, suppliant c. de bedenzetters van 
Hummelgem, rescribenten. Belastingtarief. 1655-1684.

255 Jean Remacle-Hubin, schepen van het Hof van Limburg, eigenaar 
van grond in Goye, suppliant c. de inwoners van Goye, met hen 
gevoegd de schepenbank van Baelen(sur-Vesdre) en Eupen, 
rescribenten. Kwestie of belastingen moeten betaald worden in de 
woonplaats van de suppliant of in de plaats waar hij grond bezit. 
1656.

1 pak

256 De schepenen en inwoners van Hattain, supplianten c. de meier en 
schepenen van Loupoigne en Baisy, rescribenten. Inbeslagname 
van vee ten nadele van de supplianten, om de kosten te betalen 
van een verloren proces van de rescribenten voor de Raad van 
Brabant. 1656.

1 pak
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257 - 258 De regeerders van Ukkel, Drogenbos en Beersel, supplianten c. de hoofdmeier van het Land van Rode, rescribenten. Verdeling van de kosten van de inkwartiering van militairen. 1656.

257 - 258 DE REGEERDERS VAN UKKEL, DROGENBOS EN BEERSEL, 
SUPPLIANTEN C. DE HOOFDMEIER VAN HET LAND VAN RODE, 
RESCRIBENTEN. VERDELING VAN DE KOSTEN VAN DE 
INKWARTIERING VAN MILITAIREN. 1656.

257 deel 1.

258 deel 2.
1 pak

259 Jacques Verbeken, meier van Kampenhout, suppliant c. Cornelis 
Van Hamme, meier van Berg, rescribent. Arrestatie van de 
suppliant door de rescribent wegens schulden terwijl hij zes 
keurlingen (militairen betaald door een lokale of regionale 
instelling) begeleidde naar Brussel. 1656.

1 omslag

260 Johanna Van Cotthem, weduwe van Jan-Baptista Montana, 
suppliante c. de inwoners van Sint-Adriaan in Boendaal 
(Boetendaal) bij het klooster van Ter Kameren (in Elsene), 
rescribenten. Onbekend. 1656.

1 omslag

261 Hendrik Lemmens, stadhouder van Weelde en Poppel, suppliant c. 
Michiel Biemans, (rescribent). Poging van de rescribent om hem uit 
zijn ambt te ontzetten. 1656.

1 omslag

262 Gillis Delmotte, deurwaarder, suppliant c. de regeerders van Itter 
(Ittre), (rescribenten). Ereloon. 1656.

1 omslag

263 Peter Van Breuseghem, notaris, impetrant c. de 
vertegenwoordigers en hoofdgelanden van Lillo, Stabroek, 
Zandvliet en Berendrecht, met hen gevoegd François De Wolf, heer
van Stabroek, gedaagden. Afpaling, meting van de polders. 1656-
1657.

1 omslag

264 De meier en schepenen van Watermaal, supplianten c. (Albert 
Wanyerez), hoogmeier van het Land van Rode, rescribent. 
Verdeling van de kosten van inkwartiering van militairen. 1656-
1658.

1 omslag

265 De gravin van Willerval als Vrouwe van Gosselies, de prelaat van 
Liessies (Nord-Pas-de-Calais) en de inwoners van Gosselies, 
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supplianten c. de meier, schepenen en inwoners van Jumet, 
rescribenten. Verdeling van de kosten van de inkwartiering van 
militairen. 1656-1658.

1 pak

266 De regeerders van Hemiksem, supplianten c. Daniel Bacheler, 
drossaard van het kwartier van Hoogstraten, rescribent. Verdeling 
van de kosten van de inkwartiering van militairen. 1656-1658.

1 pak

267 Christophe Pinart, baljuw van Hannuit, impetrant c. de meier, 
schepenen en inwoners van Petit en Grand-Hallet, Avernas-le-
Bauduin, Cras-Avernas, Puces, Abolens, Ligne, Lens, Saint-Servais, 
Lens-Saint-Remy, Villers en Mocron, gedaagden. Bevoegdheid van 
de impetrant om belastingen te innen en het belastingniveau te 
bepalen. 1656-1660.

1 pak

268 Barbara Bosmans, weduwe van Josse Scaillet (Joos Schaillet), 
suppliante c. de baljuw, meier, schepenen en inwoners van 
Clabecq, rescribenten. Inkwartiering van en leveringen aan 
militairen. 1656-1660.

1 pak

269 Joannes Adriani, secretaris van Noorderwijk, suppliant c. de 
vertegenwoordigers van het kwartier Geel, rescribenten. 
Ambtsonkosten. 1656-1661.

1 pak

270 De regeerders van Duffel, supplianten c. de vertegenwoordigers 
van het kwartier Zandhoven, rescribenten. Belastingen. 1656-1661.

271 De schout van Mol en Balen, impetranten c. Sebastiaan Van Heuvel
en Christiaan Neels, oud-burgemeesters van Balen, en Jan Immens,
geïntimeerden. Verantwoording van uitgaven van een voor de 
gemeente geleend bedrag. 1656-1661.

1 pak

272 De kwartieren van Turnhout, Hoogstraten en Herentals, 
impetranten c. de drossaard van Geel en de kwartieren van Arkel 
en Geel, gedaagden. Verdeling van de lasten van leveringen van 
graan en wagens aan militairen en van de belastingen. 1656-1664.

1 pak

273 Adolf De Colyn, heer van Beusdael, suppliant c. de inwoners van 
Teuven, rescribenten. Terugbetaling van door de suppliant aan de 
rescribenten voorgeschoten som voor proceskosten. 1656-1670.

1 pak
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274 Peter Van Leeuw en consoorten, inwoner van Wezembeek c. Peter 
Michiels, belastingontvanger van Wezembeek, met hem gevoegd 
de meier, schepenen, bedenzetters en ingezetenen van 
Wezembeek, rescribenten. Modaliteiten van de belastinginning. 
1657.

275 De burgemeester en schepenen van Eigenbrakel, supplianten c. 
Guillaume De Moitemont, baljuw en meier van Eigenbrakel, 
rescribent. Afrekening. 1657.

1 omslag

276 Andries Michiels en Michiel De Neve, meier en belastingontvanger 
van Westmeerbeek, supplianten c. Jan Slaets, inwoner van 
Westmeerbeek, rescribent. Proceskosten. 1657.

1 omslag

1777 Pascal-François Van der Cruyce, heer van Aartselaar en de 
douairière Strata, supplianten c. de bedenzetters en regeerders 
van Merchtem, rescribenten. Inning van beden op de bossen in 
Merchtem. 1657.

1 omslag

277 De schepenen, regeerders, bedenzetters en ingezetenen van 
Veltem, executanten, inwoners en grondeigenaars van Beisem, 
opponenten. Belastingen. 1657.

1 omslag

278 De schepenen van Ballaer, Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Rijmenam, 
interveniërende voor Jan Van den Brande, de weduwe Thomas van 
Winckel en Peter Van Hove, supplianten c. Michiel Snellincx en 
Christiaan Van Bruysteghem, pachters van de grote Brabantse 
landtol, interveniërende voor Hendrik Verdonck, rescribenten. 
Privililege van vrijstelling van belastingen van de pachters en 
ontvangers van de grote Brabantse landtol. 1657.

1 omslag

279 De burgemeester en schepenen van Eigenbrakel, supplianten c. 
Richard Van Asperen, hoofdmeier van Terhulpen, rescribent. 
Inbeslagname in Eigenbrakel voor betaling van de ambtsonkosten 
van de rescribent. 1657-1658.

1 omslag

280 De inwoners van het kwartier van Arkel, supplianten c. de inwoners
van het kwartier van Rijen, Hoogstraten, Geel en Herentals, 
rescribenten. Verdeling van de kosten van inkwartiering van 
militairen. 1657-1658.

1 omslag
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281 De baljuw, burgemeester, schepenen en bedenzetters van 
Meerbeke bij Ninove, supplianten c. Albert Wanyerez (Warnyeres), 
hoogmeier van het Land van Rode, rescribent. Afrekening van de 
verdeling van de kosten van inkwartiering van militairen. 1657-
1658.

1 pak

282 De prelaat van Tongerlo, suppliant c. de schepenen, bedenzetters 
en inwoners van Tongerlo, rescribenten. Privilege van vrijheid van 
belastingen. 1657-1658.

283 De regeerders van de dorpen van de vier kwartieren van de meierij
Merchtem, supplianten c. Jan-Baptista Van de Wauwer, heer van 
Neppes, hoogmeier van Vilvoorde, Peter Vermeulen, drossaard van 
het Land van Gaasbeek en de drossaard van Grimbergen, 
interveniërende voor Antonio Van Witvelt, luitenant van de 
hoogmeier van Vilvoorde, rescribenten. Repartitie van de kosten 
van de inkwartiering van militairen. 1657-1658.

1 pak

284 De meier, schepenen en inwoners van Erps, (supplianten) c. 
Engelbert Rousseau, deurwaarder, (rescribent). Inbeslagname van 
vier paarden op verzoek van de gravin van Erps wegens schulden 
van de gemeente. 1657-1659.

1 pak

285 Jan De Middele, inwoner van Elingen, suppliant c. de regeerders en 
bedenzetters van Elingen, rescribenten. Privilege van vrijheid van 
de beden omdat een deel van zijn grond leengoed is. 1657-1659.

1 omslag

286 De regeerders van Paifve, supplianten c. Nicolas Tilkin, inwoner van
Wihogne in het prinsbisdom Luik, geïnsinueerde. Betaling van 
belastingen wegens het gebruik van de gemene gronden van de 
gemeente voor het grazen van zijn dieren. 1657-1661.

1 omslag

287 De meier en schepenen van Itter (Ittre), supplianten c. de inwoners
van de buitenwijk van Itter (Ittre), rescribenten. Belastingen. 1657-
1661.

1 pak

288 De bedenzetters van Pamel, aanleggers c. Peter Evenepoel, meier 
van Pamel, gedaagde, voor hem interveniërende de prelaat van het
Sint-Cornelis en Sint Cypriaanklooster bij Ninove. Belastingen. 
1657-1669.

1 pak
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289 De ingezetenen van Beisem, impetranten en geëxecuteerden c. de 
bedenzetters van Veltem, executanten en opponenten. 
Inbeslagname wegens niet betaalde belastingen. 1657-1669.

1 pak

290 Barbé de Ranst, weduwe van de boogschutter Marque Rosart, 
suppliante c. de meier, schepenen en belastingontvangers van 
Mellet, rescribenten. Privilege van vrijstelling van belastingen van 
de suppliante. 1658.

1 omslag

291 De regeerders van Kaggevinne, supplianten c. de Abdis van Sint-
Bernardsdal in Diest, geïnsinueerde. Privilege van vrijstelling van 
de beden van de gronden van de abdij gelegen in Kaggevinne. 
1658.

1 omslag

292 Gillis Van Heymbeke, deurwaarder, suppliant c. de regeerders van 
Drogenbos, rescribenten. Ereloon. 1658.

1 omslag

293 De vertegenwoordigers van het 'office' van Nijvel, supplianten c. de
regeerders en pachters van Baisy, geïnsinueerden. Verdeling van 
de kosten van inkwartiering van militairen. 1658.

1 omslag

294 Sara De Loose, weduwe van Hendrik Heylens, waardin in Sint-
Kwintens-Lennik, suppliante en later haar erfgenaam Jacques De 
Vrees c. de schepenen en regeerders van Sint-Kwintens-Lennik, 
rescribenten. Betaling van kosten van ingekwartierde militairen en 
van soldij van Hendrik Heylens, die kapitein was van een 
compagnie 'keurlingen' (militairen betaald door een lokale of 
regionale instelling) van de meierij van Gaasbeek. 1658.

1 omslag

295 Gregoire de la Fointe, luitenant van de compagnie van de wacht 
van de landvoogd, suppliant c. de meier en schepenen van 
Plancenoit, geïnsinueerden. Weigering van de geïnsinueerden om 
de suppliant te betalen tijdens zijn inkwartiering in het dorp. 1658.

1 pak

296 De bedenzetters en inwoners van Kaggevinne c. de Vrouwe en 
kloosterlingen van het godshuis van Mariëndal in Diest. Onbekend. 
1658.

1 omslag

297 Arnoud De Warnaud, heer van Biron, suppliant c. de meier, 
schepenen en belastingontvangers van Maransart, rescribenten en 
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reconveniënten. Privilege van vrijstelling van belastingen van de 
suppliant. 1658.

1 pak

298 De regeerders van Dworp, supplianten c. Albert Wanyerez, 
hoofdmeier van het Land van Rode, rescribent. Repartitie van de 
beden. 1658.

1 pak

299 Christiaan Forneville en Jacques De Winter, inwoners van 
Watermaal, supplianten c. de meierij van Rode. Vergoeding voor de
arrestatie en gevangenschap van de supplianten door de sergeant-
majoor van Mechelen wegens niet betaalde belastingen van de 
meierij. 1658.

1 pak

300 De schepenen en regeerders van Linkebeek, supplianten c. Albert 
Wanyerez, hoofdmeier van het Land van Rode. Inbeslagname 
wegens achterstallige belastingen. 1658.

1 omslag

301 Nicolas Harpe, inwoner van Hattain, supliant c. de meier, 
schepenen en inwoners van Baisy en Loupoigne, rescribenten. 
Inbeslagname op bevel van de suppliant ten nadele van inwoners 
van Baisy en Loupoigne wegens schulden van de gemeente. 1658-
1659.

1 pak

302 Catharina Roelants, weduwe van Joris Vandenpoel, Jan Everaerts, 
Christiaan Palmen, Mathijs Van Eyen, inwoners van Zuurbemden en
Nieuwkapelle, grondeigenaars in Keersbeek, supplianten c. de 
schepenen, regeerders en ingezetenen van Keersbeek, 
rescribenten. Belasting voor onderhoud van troepen. 1658-1659.

1 pak

303 André Wilput, inwoner van Bois Seigneur Isaac, suppliant c. de 
meier, schepenen en belastingontvanger van Ophain, rescribenten.
Kwestie of belastingen moeten betaald worden in de woonplaats 
van de suppliant of in de plaats waar hij grond bezit. 1658-1659.

1 pak

304 Guilliam Keyaert, schepen van Leefdaal, suppliant c. de schepenen 
en bedenzetters van Vossem, geïnsinueerden. Vergoeding van 
onkosten en voorgeschoten belastingen. 1658-1659.

1 pak

305 Gillis Claes, inwoner van Rode, suppliant c. Albert Wanyerez, 
hoogmeier van het Land van Rode, rescribent. Inbeslagname van 
drie paarden, wegens achterstallige bijdragen van de gemeente 
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Rode voor de kosten van de 'keurlingen' (militairen betaald door 
een lokale of regionale instelling) en het inkwartieren van 
militairen. 1658-1659.

1 pak

306 Aert Van der Veken, cum suïs, supplianten c. de meier, schepenen 
en regeerders van Meisse, rescribenten. Onbekend. 1658-1659.

1 omslag

307 Margueritte van Hoogemberghe, weduwe van Pierre Dondelet, 
suppliante c. de baljuw, burgemeester en schepenen van 
Eigenbrakel, geïnsinueerden. Vonnis van de Raad van Brabant dat 
via verborgen middelen (sub ende obreptie) zou verkregen zijn. 
1658-1659.

1 omslag

308 Gillis De Muylder, pachter in Zaventem, met hem gevoegd de 
regeerders van Zaventem, supplianten c. de regeerders van Sint-
Gertrudis-Machelen, rescribenten. Inbeslagname van paarden. 
1658-1659.

1 pak

309 De regeerders van Sint-Martens-Lennik, supplianten c. Anthony 
Francq, griffier van Zoutleeuw, Sint-Kwintens-Lennik en Sint-
Martens-Lennik, rescribent. Indienen van rekeningen van 
ontvangen gelden. 1658-1660.

1 pak

310 De meier, schepenen en belastingontvangers van Ophain, 
supplianten c. Paul De Inzaine, geïnsinueerde. Belastingen. 1658-
1660.

1 omslag

311 Nicolaas Walravens, schutter van een ordonnantiebende in 
Meerbeke bij Ninove, suppliant c. de bedenzeters van Meerbeke bij 
Ninove, rescribenten. Privilege van vrijstelling van belastingen. 
1659.

1 omslag

312 Cornelis Van Bouchout (Van Bouchaut), horlogemaker in Lier, 
suppliant c. de schepenen en regeerders van Berlaar, rescribenten.
Betaling van de klok van de kerk van Berlaar. 1659.

1 pak

313 Antoine Du Sart, pachter in Loupoigne, suppliant c. de meier en 
schepenen van Loupoigne, geïnsinueerden. Schadevergoeding voor
twee inbeslag genomen paarden door de ontvanger van Genappe, 
terwijl hij zijn belastingen wel betaald had aan de geïnsinueerden. 
1659.
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1 omslag

314 Nicolaus De Hollander, ingezetene van Willebroek, suppliant c. de 
regeerders en ingezetenen van Willebroek, rescribenten. Hoogte 
van de belastingaanslag. 1659.

1 pak

315 Frederik Van der Gracht, heer van Schardauw, Eekhoven, Olmen en
hoogbaljuw van het Land van Waas, suppliant c. de schepenen en 
regeerders van Rumst, rescribenten. Privilege van vrijstelling van 
belastingen. 1659.

1 omslag

316 Paul De Inzaine (Inzaine), suppliant c. de meier, schepenen en 
belastingontvangers van Ophain, rescribenten. Inbeslagname van 
graan wegens niet betaalde belastingen. 1659.

1 omslag

317 Guillaume De l'Allieu, inwoner van Rosegnies, suppliant c. de 
meier, schepenen en belastingontvangers van Arquennes, 
rescribenten. Onbekend. 1659.

1 stuk

318 Het kwartier van Herenthout c. (Claude Lamoral I), prins van Ligne. 
Kosten van inkwartiering van militairen. 1659.

1 omslag

319 De meier, schepenen en bedenzetters van Beigem, 
reconventiënten c. Antoon Vermeren, ontvanger van de beden in 
Beigem, gereconveniërde. Afrekening van de inning van de beden. 
1659.

320 De hoofddrossaard van het hertogdom Limburg en de schepenen 
van het Hof van Limburg, impetranten c. Servais Hannot, meier van
Clermont, gedaagde. Legitimiteit van een arrestatie in Clermont 
door de sergeant van het Hof van Limburg. 1659.

1 pak

321 Sergeant-majoor Salas, suppliant c. de meier, schepenen en 
inwoners van Clabecq, geïnsinueerden. Betaling van de 
inkwartiering van de suppliant en zijn echtgenote. 1659.

1 omslag

322 De schepenen en de drossaard van Ekeren, supplianten c. Hendrik 
Verbiest, rescribent. Beledigingen. 1659-1660.

1 omslag

323 De inwoners van Berg (Limburg), met hen gevoegd de deken en 
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het kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, impetranten c. de 
schout, schepenen en inwoners van Blijt (bij Heerlen), (Limburg), 
gedaagden. Kwestie over graasrechten uit 1627 (hernomen in 
1659). 1659-1660.

1 pak

324 De meiers en inwoners van het Land van Dalhem, supplianten c. 
Mathieu Proisme Purnot, schepen van het Hof van Dalhem, 
rescribent. Inbeslagname van paarden en vee in verschillende 
dorpen op bevel van de rescribent wegens achterstallige 
belastingen. 1659-1660.

1 omslag

325 De wethouders van Diest, interveniërende voor François Van Eck, 
supplianten c. de regeerders en inwoners van Kaggevinne, 
rescribenten. Inning van de beden en grensafbakening tussen Diest
en Kaggevinne in het Schaluinveld. 1659-1661.

326 Antoine Tichon, schepen van de baronnie Perwijs, suppliant c. de 
bewoners van de berg in de baronnie Perwijs, geïnsinueerden. 
Vergoeding voor onkosten in het kader van de belastinginning van 
1656. 1659-1661.

1 pak

327 Paul De Inzaine, suppliant c. de meier, schepenen en ontvangers 
van de beden in Houtain-le-Val, rescribenten. Inning van teveel 
belastingen door de rescribenten, rekeningen van de ontvangst van
de belastingen; inbeslagname van graan van de suppliant. 1659-
1663.

328 Antoon Berents, pachter van Dworp, suppliant c. de regeerders en 
inwoners van Alsemberg, rescribenten. Vergoeding van door de 
suppliant voorgeschoten som. 1659-1671.

1 pak

329 Frederik Beyens, rekenmeester in Gelre, impetrant c. de drossaard, 
schepenen en regeerders van Walhorn en de schepenen en 
regeerders van Kettenis, opponenten. Onbekend. 1660.

330 Guillaume Snellincq, erfgenaam van advocaat (François) Snellincq, 
suppliant c. de meier en schepenen van Lasne, rescribenten. 
Ereloon. 1660.

1 omslag

331 Jan De Roo, pachter in Gooik, suppliant c. de regeerders van Gooik, 
rescribenten. Vergoeding voor het gebruik van zijn paard door een 
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luitenant-kolonel en de onkosten van de inkwartiering van 
militairen. 1660.

1 pak

332 (Claudius) Marsille, advocaat, suppliant c. de meier, schepenen en 
gemeente van Rebecq, rescribenten. Vergoeding van een betaling 
van de suppliant aan de luitenant-kapitein van de garde van 
(Charles IV) hertog van Lotharingen in 1646. 1660.

1 omslag

333 Michiel Glibert, suppliant c. de baljuw, meier, burgemeester en 
schepenen van Eigenbrakel, rescribenten. Uitdrijving van een 
huurder van het huis van de suppliant wegens niet betaalde huur. 
1660.

1 omslag

334 Herman Diederik Becker, deurwaarder, suppliant c. de ingezetenen
van Eys (Limburg), rescribenten. Verzet tegen inbeslagnames 
wegens niet betaalde belastingen. 1660.

1 omslag

335 De regeerders van Sterrebeek, supplianten c. Joos De Hennin, 
deurwaarder in Mechelen, rescribent. Inbeslagname in weerwil van 
het aanbod om hun schuld te betalen. 1660.

1 omslag

336 De bedenzetters en regeerders van Sint-Martens-Lennik, 
supplianten c. Antoon Franq, oud-griffier van Sint-Pieters-Leeuw en 
Lennik, rescribent. Ereloon. 1660.

1 omslag

337 Pierre De Traux, baljuw van Châtelet, suppliant c. de meier en 
schepenen van Aiseau, rescribenten. Belasting door de 
rescribenten van de suppliant voor een bos in Aiseau dat gerooid 
is. 1660.

1 omslag

338 De meier, schepenen en inwoners van Rebecq, supplianten c. 
Nicolas Marsille, inwoner van Rebecq, rescribent. Afrekening van de
kosten van de inkwartiering van militairen van (Charles-Albert de 
Longueval), graaf van Bucqoy uit 1647. 1660.

1 pak

339 De regeerders en bedenzetters van Boom, supplianten c. de 
weduwe van postmeester Roelants, de heer (Frans-Paschier) Van 
den Cruyce, oud-burgemeester van Antwerpen, oud-schepen 
Voochts, schepen Frarin, rentmeester Jean Diericksen, de heer 
Campomenosa, Pedro Pasqual De Deckere, Balthasar Della Faille, 
Dubois, Christiaan Aelst, Jan Borckelmans, Hans Schijn en de 
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andere bezitters van bosgrond in Boom. Inning van beden op de 
bossen in Boom. 1660.

1 pak

340 Bartholomeus Ruys (Ruiz), majordomus van het kasteel van 
Antwerpen, impetrant c. de regeerders van Gaasbeek, gedaagden. 
Onbekend. 1660.

1 omslag

341 De inwoners van Clabecq en Oostkerk (Oisquercq) ), supplianten c. 
de Staten van Brabant, geïnsinueerden. Belastingen. 1660.

1 omslag

342 De regeerders en inwoners van Rumst, supplianten c. deurwaarder 
Joos De Hennin (De Hennyn), rescribent. Ereloon. 1660.

1 omslag

343 Don Michiel de Cordua, kapitein van de cavallerie, suppliant c. de 
vertegenwoordigers van de zeven kwartieren van Antwerpen, 
rescribenten. Inkwartiering van militairen. 1660-1661.

1 pak

344 De dorpsmeesters en ingezetenen van Veulen, supplianten c. 
François Ouwerix, rescribent. Oplichterij door de rescribent bij de 
inning van de kosten van de winterkwartieren. 1660-1661.

1 pak

345 De regeerders en schepenen van Schriek en Grootlo, supplianten c.
Wouter Wouters, rescribent. Rekenschap en borgstelling voor het 
innen van de beden door de rescribent, inbeslagnames ten nadele 
van de inwoners van Schriek en Grootlo. 1660-1661.

1 omslag

346 Simon Nys, meier van Sterrebeek, suppliant en gereconvenieerde 
c. de regeerders van Sterrebeek, rescribenten en reconveniënten. 
Betaling van kosten gedaan in het ambt van meier. 1660-1661.

1 pak

347 De regeerders en ingezetenen van Rumst en Boom, supplianten c. 
de vertegenwoordigers van de kwartieren van Herentals, Geel, 
Zandhoven en Rijen, rescribenten. Afrekening van de kosten van de
inkwartieringen van militairen uit 1656-1658. 1660-1663.

1 pak

348 De schepenen en bedenzetters van Nederheembeek, supplianten 
c. de weduwe van Jan De Vos, rescribente. Uitvoering van het 
vonnis van 5 april 1660 van de Raad van Brabant, betaling van de 
beden. 1660-1663.
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349 Hubert Reul, griffier in Assent, suppliant c. de bedenzetters en 
inwoners van Assent met hen gevoegd de 'generaliteit' van de 
dorpen die ressorteren onder de hoofdbank van Walhorn, 
rescribenten. Inbeslagname van vee en goederen wegens 
achterstallige betalingen. 1660-1667.

1 pak

350 Deurwaarder Van Elst, en later zijn weduwe, supplianten c. de 
meier, schepenen en bedenzetters van Watermaal Ereloon. 1660-
1673

1 omslag

351 Adrien De Lispoul, boodschapper van de Staten van Brabant, 
suppliant c. de meier en schepenen van Walhain Saint-Paul, 
rescribenten Ereloon. 1661.

1 omslag

352 Jean-Louis Desmaret, belastingontvanger in Tubeke, suppliant c. de 
meier en schepenen van Tubeke, rescribenten. Inbeslagname door 
de rescribenten ten nadele van de suppliant. 1661.

1 pak

353 Don Emmanuel (Miguel) De Cordua, kapitein van de cavallerie, 
suppliant c. de vertegenwoordigers van het kwartier Antwerpen, 
met hen gevoegd de Staten van Brabant, rescribenten. 
Inkwartiering van militairen; geweldpleging door soldaten. 1661.

1 omslag

354 Ferdinand De Heyne, hoofdmeier van het Land van Kapelle-op-den-
Bos, impetrant c. de schepenen van Kapelle-op-den-Bos en 
Ramsdonk, gedaagden. Legitimiteit van de ambtsbekleding van de 
impetrant. 1661.

1 pak

355 Frans-Willem, baron van Boymer (?) en Rimburg (Limburg), 
suppliant c. de regeerders en ingezetenen van Merkstein (Noord-
Rijnland-Westfalen), gedaagden. Tienden en belastingen. 1661-
1662.

356 De schepenen en inwoners van Rutten, Hoepertingen en Fouloigne 
(?), impetranten c. de schepenen en inwoners van Zepperen, 
enclave in het prinsbisdom Luik, gedaagden. Verdeling van de 
lasten van het transport van bagage van militairen. 1661-1664.

1 pak

357 De regeerders en inwoners van Berchem, impetranten c. de 
wethouders van Antwerpen, gedaagden. Verdeling van de kosten 
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van de inkwartiering van militairen. 1661-1664.
1 pak

358 Guilliam Liberts, pachter in Rosieres, met hem gevoegd Joanna 
Roberts, weduwe van Jacques Rijckerwaert, schout van Herentals, 
suppliant c. de ingezetenen van Rosieres, geïntimeerden. 
Belastingen, proceskosten. 1661-1665.

1 pak

359 Mathieu De la Gorge, agent en intendant van hertog (Charles IV) 
van Lotharingen in de Nederlanden, suppliant c. de schepenen en 
de burggraaf van Lombeek, rescribenten. Sommatie van de 
rescribenten voor de betaling van belastingen op het 'gravenbos' 
onder de heerlijkheid Ninove, die in 1650 aan de hertog van 
Lotharingen was geschonken door Philips IV. 1661-1669.

360 Susanna Le Maire en Lucas Hennick, supplianten c. de 
vertegenwoordigers van de dijk van Austruweel, rescribenten. Eis 
van vergoeding van de rescribenten voor het afgraven van aarde. 
1662.

1 pak

361 De meier en schepenen van Hoeilaart, interveniërende voor 
kapitein De Moye en Hendrik Goossens, supplianten c. Jan Van der 
Maelen, schipper uit Mechelen, rescribent. Registratie van een 
rente op gronden in Hoeilaart voor de schepenbank van Leuven. 
Vorige instantie: Schepenbank van Leuven. 1662.

1 pak

362 Michiel Willems, Jan Pauwels, Adriaan Van den Brande, Lenaart Van 
Hove, cum suïs, supplianten c. de regeerders en bedenzetters van 
Tongerlo, rescribenten. Inbeslagname ten nadele van de 
supplianten wegens achterstallig 'neringgeld'; legitimiteit van deze 
belasting. 1662.

1 pak

363 Aert Van den Brande, pachter van de 'hoeve van Schoonbergen' in 
Oudergem, suppliant c. de bedenzetters van Watermaal, 
rescribenten. Belasting van de suppliant voor niet betaalde 
belastingen van de pachter vóór hem. 1662.

1 omslag

364 De meier en schepenen van Kerkom, impetranten c. Willem 
Janssens en de andere pachters van Kerkom die schapen houden 
Verbod om schapen te laten grazen op de gemene gronden. 1662.

1 pak

365 De officieren en derde stand van het hertogdom Limburg, 
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impetranten c. de inwoners van La Chapelle, geïntimeerden. 
Afrekening van kosten voor inkwartiering van militairen. Vorige 
instantie: Hof van Limburg. 1662.

1 omslag

366 De regeerders van Drogenbos, supplianten c. de regeerders van de
dorpen ressorterende onder de hoofdmeierij van Rode, 
interveniërende voor Michiel Van Ophem, substituut-hoofdmeier, 
rescribenten. Repartitie van de kosten voor inkwartiering van 
militairen. 1662.

1 omslag

367 Dokter Thol, en later zijn weduwe, suppliant c. Joos Van Nuffel, 
bedenzetter van Londerzeel, met hem gevoegd de meier, 
schepenen en bedenzetters van Londerzeel, rescribenten. Inning 
van de beden op het bos van de suppliant in Londerzeel. 1662.

1 omslag

368 Deurwaarder Borremans c. de regeerders van Tubeke, 
geïnsinueerden. Ereloon. 1662.

1 omslag

369 Nicolaas Messaux, inwoner van Wolvertem, suppliant c. de 
regeerders van Wolvertem, rescribenten. Rente op grond van de 
rescribenten, gekocht door de suppliant. 1662.

1 omslag

370 De vertegenwoordigers van het klooster van Sint-Michiels in 
Antwerpen, supplianten c. Jacques De Verginot (De Vernis) en Peter
Van den Hove, met hen gevoegd de vertegenwoordigers van de 
dijk van Austruweel, rescribenten. Betaling van cijnsen van het 
klooster op gronden die in beslag genomen en verkocht zijn 
wegens niet betaalde bijdragen voor het onderhoud van de dijk. 
1662.

371 De regeerders van Watermaal, Oudergem en Bosvoorde, 
aanleggeren c. Antoon Coremans, metselaar, en landmeter 
Coremans, zijn zoon. Teruggave van documenten van de 
gemeente. 1662.

1 omslag

372 Johan-Adolf Van Imstenraedt, heer van Mheer (Limburg), 
tiendenpachter van de abdis van Val-Benoit in Luik en de pastoor 
van Simpelveld (Limburg), supplianten c. de vertegenwoordigers en
de inwoners van Simpelveld (Limburg), rescribenten. Tienden. 
1662-1663.

1 pak
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373 De schepenen en ingezetenen van Eppegem, rescribenten, met 
hen gevoegd de vertegenwoordigers van de Staten van Brabant, 
supplianten c. (Amalia Van Solms), prinses van Oranje als voogd 
van (Willem III) de prins van Oranje, interveniërende voor Hendrik 
Diemer De Meester, rentmeester van de prins van Oranje in het 
kwartier Grimbergen. Inning van een accijns van 10 stuivers op 
elke aam bier ter financiering van het onderhoud van de kasseien 
en bruggen. 1662-1663.

1 pak

374 Thomas Heydens, poorter van Leuven, appelant c. de bedenzetters
van Hamme, geappeleerden. Inbeslagname van hooi van de 
appelant wegens achterstallige beden Vorige instantie: 
schepenbank van Hamme en Leuven. 1662-1663.

1 pak

375 Claude Du Mont, doctor in de rechten, heer van Croix en Baillieul, 
groot-provoost van Armentières, curator van de graaf van 
Hoogstraten, suppliant c. de schepenen, regeerders en 
ingezetenen van Merksplas, rescribenten. Onbekend. 1662-1663.

1 omslag

376 De heer Suallart (Swallart), heer van Bonneville, en andere 
grondeigenaars in Tubeke, met hen gevoegd het Officie Fiscaal, 
supplianten c. de meier en schepenen van Tubeke, rescribenten. 
Belastingen. 1662-1664.

1 pak

377 Jan Marsille, schepen van Rebecq, suppliant c. de meier en 
schepenen van Rebecq, geïnsinueerden. Inbeslagname van vee ter 
uitvoering van een vonnis, afrekening. 1662-1666.

1 omslag

378 De vertegenwoordigers van Grez(-Doiceau) , supplianten c. de 
deurwaarders Borremans en Donckeravondt, rescribenten. 
Inbeslagname van paarden door de rescribenten. 1662-1668.

1 pak

379 François Van Everbroeck, rentmeester van domeinen van het 
kwartier Vilvoorde, suppliant c. Albertus-Ignatius Heyens, heer van 
Schaeleberg, hoofdmeier van de stad en meierij Vilvoorde, 
rescribent. Bevoegdheid over het aanstellen van de bestuurders 
van Tervuren. 1663.

1 pak

380 G. Bartholomeus Ruiz, majordomus van het kasteel in Antwerpen, 
impetrant, supliant en aanlegger c. de meier, schepenen en 
bedenzetters van Gaasbeek, gedaagden en verweerders, met hen 
gevoegd de Staten van Brabant. inbeslagname door de gedaagden 
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wegens achterstallige beden van de suppliant. 1663.
1 omslag

381 De erfgenamen van Mathijs Busschot (Bisschot), schepen van 
Watermaal, supplianten c. de inwoners van Watermaal en 
Oudergem, geïnsinueerden en rescribenten. Afrekening tussen de 
gemeente en Mathijs Busschot. 1663.

1 pak

382 De regeerders en inwoners van Wesembeek, supplianten c. Jan 
Willems, deurwaarder, geïnsinueerde. Ereloon. 1663.

1 omslag

383 Jean du Puis (de Puys), sergeant van de meierij Mont-Saint-Guibert,
suppliant c. de regeerders van Ottignies. Ereloon voor 
inbeslagname. 1663.

1 omslag

384 De meier, schepenen en inwoners van Glabais, supplianten c. 
Henry Masure, soldaat, excipient. Betaling van 30 gulden, 
bevoegdheid van de Raad van Brabant over militairen. 1663-1664.

1 omslag

385 De schepenen van Terhulpen, supplianten c. de kinderen en 
erfgenamen van François De Bruyne, rescribenten. Inbeslagname 
in opdracht van de rescribenten van de goederen van Guillaume 
Froimont voor de schepenen van Brussel. 1663-1664.

1 pak

386 Gillis De Costere, pachter in Watermaal, suppliant c. de schepenen 
en inwoners van Watermaal, rescribent. Kosten van inbeslagname 
en arrestatie van de suppliant door Nicasius De Rouge, 
belastingontvanger in Watermaal, wegens achterstallige 
belastingen door de gemeente. 1663-1664.

1 pak

387 De baljuw, schepenen en bedenzetters van Meerbeke bij Ninove, 
interveniërende voor Adriaan Walckiers (Walcquiers), pachter in 
Meerbeke, met hen gevoegd Hendrik Le Mire, heer van Meerbeke, 
supplianten c. de baljuw, meier, schepenen en bedenzetters van 
Pamel en Ledeberg, met hen gevoegd de gravin van Coupigny als 
Vrouwe van Pamel en Ledeberg, rescribenten. Sommatie van 
Adriaan Walckiers voor het betalen van belastingen door de meier 
van Pamel op een stuk grond in 'de lange weide', dat volgens de 
supplianten onder de jurisdictie van Meerbeke valt. 1663-1665.

1 pak

388 De erfgenamen van Theodore Dulmans, met hen gevoegd de 
burgemeesters, schepenen en inwoners van Kerpen, impetranten 
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c. Massin Thisken, griffier van het Hoog Gerechtshof van Limburg, 
met hem gevoegd de schepenen van dit Hoog Gerechtshof, 
gedaagden. Weigering van de gedaagden om de originele 
processtukken van een voor het Hof van Limburg gevoerde zaak 
van de impetranten over te dragen aan de Raad van Brabant in het
kader van een reformatieprocedure. 1663-1665.

1 omslag

389 De inwoners van Neufchateau en Richelle, supplianten c. de Staten
van Dalhem, geïntimeerden. Belastingen. 1663-1665.

1 omslag

390 Carel De Carel, impetrant c. de burgemeesters en regeerders van 
Testelt, geïnsinueerden. Terrein tussen de Molenstraat en de 
Demer. Vorige instanties: schepenbank van Aarschot en Leuven 
1663-1667.

1 omslag

391 Jonker Carel Taye, ontvanger van de belastingen in Overijse, 
suppliant c. de burgemeesters en wethouders van Overijse, 
rescribenten. Afrekening van de beden, verduistering van 
belastinggeld. 1663-1668.

392 De inwoners van de buitenwijk van Saint-Remy-Geest (Sint-
Remigius-Geest), supplianten c. de belastingontvangers van Saint-
Remy-Geest (Sint-Remigius-Geest), rescribenten. Modaliteiten van 
de belastinginning, procedurekwestie. 1664.

1 pak

393 Jan De Sagere, inwoner van Gooik, suppliant c. de leenmannen van
het leenhof van de baanderij van Gooik, geïnsinueerden. Proces 
wegens diefstal, mogelijke partijdigheid van de geïnsinueerden. 
1664.

1 omslag

394 Remy Dubois, pachter in Ophain, suppliant c. de regeerders van 
Ophain, rescribenten. Inbeslagname van vee wegens niet betaalde 
belastingen. 1664.

1 omslag

395 De meier, schepenen, burgemeesters en inwoners van Tervuren en 
Duisburg, supplianten c. deurwaarder Borremans en 
Donckeravondt, rescribenten. Inbeslagnames door de rescribenten 
in Tervuren en Duisburg in opdracht van de rentmeester van de 
Staten van Brabant wegens achterstallige belastingen. 1664.

1 pak

396 François Pirotte en consoorten, supplianten c. de officieren en 
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inwoners van Herstal, geïnsinueerden. Schade van de supplianten 
omwille van hun gevangenneming door militairen uit Luik, omdat 
ze in opdracht van de geïnsinueerden het (Franse?) leger van graaf
Jean De Weert over de Maas hebben gezet met hun boten. 1664.

1 pak

397 De meier, schepenen en inwoners van Corroy en Vieux Sart, 
supplianten c. de pachter van de hoeve in Lanselle en Jean De 
Hutbize (Jan De Hulbise, Jean Huttebise), pachter van een hoeve in 
Lourenges, rescribenten. Privilege van vrijstelling van belastingen 
van de rescribenten. 1664.

1 omslag

398 Procureur Charlier, impetrant c. de meier, burgemeester, 
schepenen en regeerders van Overijse, gedaagden. Ereloon. 1664.

1 omslag

399 Adriaan De Ridder, stadhouder van de vorst en oud-burgemeester 
van Overijse, suppliant c. de meier, burgemeester en regeerders 
van Overijse, geïnsinueerden. Vergoeding van door de suppliant 
voorgeschoten som voor de uitgaven van de gemeente. 1664.

1 omslag

400 Ingelberts, rentmeester en schutter van een ordonnantiebende, 
suppliant c. de meier, burgemeester, schepenen en regeerders van
Overijse, rescribenten. Hoogte van de belastingaanslag van de 
suppliant. 1664.

1 omslag

401 Andries Coenen, inwoner van Wezeren, suppliant c. de 
bedenzetters en regeerders van de heerlijkheid van Neerlinter, 
interveniërende voor hun ontvanger Gerard Coenen, rescribenten. 
Betaling van beden op een stuk bos in Neerlinter. 1664.

1 omslag

402 De vertegenwoordigers van het markiezaat van Aiseau, 
supplianten c. de bestuurders en officieren van de meierij van 
Genappe, geïnsinueerden. Belasting van de supplianten door de 
geïnsinueerden voor betalingen aan militairen door de meierij. 
1664-1665.

1 pak

403 De schout van Antwerpen en de markgraaf van Rijen, suppliant c. 
de hoofdofficieren van de kwartieren Hoogstraten, Turnhout, 
Herentals, Geel, Zandhoven en Arkel, rescribenten. Vraag of de 
ordonnanties en plakkaten rechtstreeks van de Raad van Brabant 
aan de zes kwartieren worden gestuurd, of via de markraaf van 
Rijen. 1664-1665.

1 pak
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404 (Ogier) De Thier, advocaat c. de gemeente van Dion-le-Val. Ereloon.
1664-1665, 1682.

1 omslag

405 Guilliam Van der Malen, pachter van Huldenberg, en de meier, 
schepenen en inwoners van Huldenberg, supplianten c. de meier, 
burgemeester en schepenen van Overijse, rescribenten. 
Inbeslagname in opdracht van de rescribenten wegens wanbetaling
van de beden. 1664-1666.

406 Octavio Gasparini, burggraaf van Kwaadbeke, heer van Vertrijk, 
impetrant c. de inwoners en grondeigenaars van Vertrijk, 
gedaagden. Belasting van de goederen van de impetrant door de 
gedaagden. 1664-1666.

1 pak

407 De inwoners van Bedaf, gehucht onder Baarle-Nassau, supplianten 
c. de schepenen, regeerders, bedenzetters, kerkmeesters, 
bestuurders van de Tafel van de Heilige Geest en de inwoners van 
Weelde en Poppel, rescribenten. Gemene gronden. 1664-1666.

1 omslag

408 De Staten van Limburg, interveniërende voor de prelaat van de 
abdij van Val-Dieu, supplianten c. de gezworenen en inwoners van 
Walhorn, rescribenten. Belastingen. 1664-1667.

1 omslag

409 Jean Fleutin, echtgenoot van Louise Derbais, weduwe van Jean Le 
Roy, baljuw van het bos van Nijvel, ontvanger van de meierij Nijvel,
suppliant c. de vertegenwoordigers van de meierij Nijvel, 
rescribenten. Betaling van loon en ambtsonkosten van Jean Le Roy. 
1664-1669.

410 De inwoners van Mopertingen, supplianten c. Christoffel Hendrickx,
inwoner van Sint-Truiden in het Land van Luik, rescribent. Schulden 
van de supplianten aan de rescribent, doorgegeven aan de zoon 
van de rescribent, die studeert in Leuven. Jurisdictieconflict: poging
van de rescribent om de supplianten te dagen voor de universiteit 
van Leuven en voor een Luikse rechtbank. 1664-1671.

1 pak

411 Mattheus Gommaers, beenhouwer in Mechelen, suppliant c. de 
schepenen en regeerders van Rijmenam, rescribenten. Betaling 
van personele lasten in Rijmenam door de suppliant, waar hij een 
weide pacht om vee vet te mesten. 1665.

1 stuk
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412 De weduwe van Jan Staes cum suïs, supplianten c. de inwoners van
Sint-Pieter in Vissenaken, gedaagden. Recht van de supplianten om
bomen aan te planten en te rooien op een stuk land in Vissenaken. 
1665.

1 omslag

413 De meier en regeerders van Zittert-Lummen (Zétrud-Lumay), 
impetranten c. Cecilia Van den Berge, weduwe van Jan Tristmans, 
en François Tristmans, geïntimeerden. Onbekend. 1665.

1 omslag

414 Hubert Bevers, notaris in Brussel, suppliant c. de meier en 
schepenen van Sombreffe, rescribenten. Ereloon. 1665.

1 omslag

415 De heer van Eys (Limburg), cum suïs, excipiënten en aanleggeren 
ter principalen c. Joan-Peter Van Schel, oud-burgemeester van Luik,
verweerder in materie van exceptie. Belasting van een pachthoeve 
van de verweerder in Eys. 1665.

1 omslag

416 De burgemeesters en schepenen van Overijse, impetranten c. 
Antonio Van Witvelt, luitenant hoogmeier van Vilvoorde, gedaagde. 
Inbeslagname op bevel van de gedaagde wegens niet betaalde 
belastingen. 1665.

1 omslag

417 De vertegenwoordigers en hoofdgelanden van Lillo, Stabroek, 
Zandvliet en Berendrecht, supplianten c. de vertegenwoordigers en
hoofdgelanden van de dijk van Austruweel en Wilmersdonk, 
gedaagden. Recht van doorgang. 1665.

1 pak

418 Carel Beysmans, suppliant c. de bedenzetters van Sint-Martens-
Bodegem, rescribenten. Inbeslagname ten nadele van de suppliant 
wegens niet betaalde belastingen, terwijl deze niet meer in Sint-
Martens-Bodegem woont. 1665.

1 pak

419 De schout, schepenen en regeerders van Sint-Martens-Voeren, 
supplianten c. Johan-Adolf Van Amstenrade, heer van Mheer, Sint-
Martens-Voeren, Aubel en de inwoners van Sint-Martens-Voeren, 
rescribenten. Verzet van de rescribenten tegen de poging van de 
supplianten om het pand van de pandheerlijkheid af te lossen. 
1665.

1 omslag

420 De heer van Baelen, suppliant c. de drossaard en schepenen van 
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Baelen(-sur-Vesdre), rescribenten. Afrekening, poging van de heer 
om een andere belastingontvanger aan te stellen in Baelen dan 
degene die verkozen is door de gemeente. 1665.

1 pak

421 De inwoners van Raeren, supplianten c. de gravin van Noyelles, 
weduwe van de graaf van Grobbendonk. Inbeslagname in opdracht 
van de rescribente om terugbetaling te bekomen van door de graaf
van Grobbendonk voorgeschoten som om de inkwartiering van 
militairen te betalen. 1665.

1 omslag

422 Claude Du Mont, ridder, curator van de graaf van Hoogstraten, 
suppliant c. de officieren en schepenen van prinses (Amalia van 
Solms) van Oranje in Merksplas. Bevoegdheid om verkopen van 
grond en koopdagen te registreren. 1665.

1 omslag

423 Peter Melijn, timmerman in Antwerpen, suppliant c. de heer en 
schout, schepenen, kerkmeesters en regeerders van Zandhoven, 
rescribenten. Betaling van hout geleverd voor de kerk van 
Zandhoven. 1665.

1 omslag

424 Jan Van Loo, inwoner van Mechelen, suppliant c. de schepenen en 
regeerders van Rijmenam, rescribenten. Inbeslagname en verkoop 
van weiland van de suppliant wegens niet betaalde belastingen. 
1665.

1 omslag

425 Pierre Isack, baljuw van Herstal, supplianten c. Gillis de Crahea 
(Craheau) en consoorten, schepenen van Herstal, rescribenten. 
Afrekening. 1665.

1 pak

426 De regeerders van Tervuren, supplianten c. de heer raad en 
commis van Uffels, oud rentmeester-generaal van Mechelen, 
rescribent. Inbeslagname voor niet betaalde cijns op hoeven, 
waarvan de supplianten stellen niet cijnsplichtig te zijn. 1665.

1 omslag

427 De Vrouwe van Nil-Saint-Martin, reformante c. de gezworenen van 
Liroux, geïntimeerden. Inbeslagname van graan van de reformante 
door de geïntimeerden in het kader van de inning van de beden. 
Vorige instantie: schepenbanken van Gembloux en Leuven. 1665-
1666.

1 pak

428 Jacobus De Bryer, drossaard van de stad en het Land van Aarschot,
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suppliant c. de meier, schepenen en inwoners van Bertem, 
rescribenten. Afrekening van de kosten voor inkwartiering van 
militairen uit 1655; inbeslagname ten nadele van de suppliant in 
opdracht van de rescribenten. 1665-1666.

1 pak

429 De schepenen, dorpsmeesters en inwoners van Schriek en Grootlo, 
supplianten c. Jan-Baptist Cleymans, belastingontvanger, 
rescribent. Sommatie door de rescribent, afleggen van rekenschap.
1665-1667.

1 pak

430 De schepenen van Baelen(-sur-Vesdre), impetranten c. Welter 
Pelser, erfgenaam van Arnoud Pelser, gedaagde. Afhandeling van 
brandschattingen aan de Verenigde Provincieën uit 1653-1654. 
1665-1671.

431 De weduwe van Peter Van Hous (Houdts), Mathijs Leyendecker, 
Cornelis Fellingher en consoorten, inwoners van Aken, supplianten 
c. de officieren en inwoners van Walhorn, rescribenten. Betaling 
van persoonsgebonden belastingen. 1665-1672.

1 pak

432 De schepenen, burgemeester, bedenzetters en regeerders van 
Vorst, supplianten c. Hendrik Cools, meier van de heerlijkheid 
Vorst, en later zijn erfgenamen, excipiënten. Privilege van vrijheid 
van de beden omdat zijn hoeve 'de Borcht' leengoed is. 1665-1681.

1 omslag

433 De deken en het kapitel van Aken, supplianten c. de inwoners van 
Hermalle, rescribenten. Onbekend. 1665-1698.

1 stuk

434 Jan Boels, griffier van Wilsele, suppliant c. de meier, schepenen en 
regeerders van Wilsele, geïnsinueerde. Ereloon. 1666.

1 pak

435 De schepenen, burgemeesters en regeerders van Vorst, 
supplianten c. Hendrik Cools, meier van Vorst, rescribent. 
Belastingtarief op gronden. 1666.

1 pak

436 De schepenen van Meerbeke bij Ninove, supplianten c. Jan De 
Fraye, griffier van Meerbeke, rescribent. Ambtsverzuim van de 
rescribent in het kader van een rechtszaak van de supplianten 
tegen David Van Passenrode, kapelaan van Meigem. 1666.
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437 Adam Philips De Cronenberch, heer van Hendrik-Kapelle c. 
Theodore (Jan-Theodore) Bischop, schepen van het Hooggerecht 
van Limburg en drossaard van Hendrik-Kapelle, rescribent. Non-
residentie van de rescribent in Hendrik-Kapelle en zijn cummulatie 
van het ambt van drossaard van Hendrik-Kapelle met dat van 
schepen van het Hooggerecht van Limburg. 1666.

1 pak

438 De vertegenwoordigers en Hoofdgelanden van de dijk van 
Austruweel, supplianten c. Susanna Le Maire, weduwe van Jan-
Baptist Arnouts, rescribente. Bijdrage voor het onderhoud van de 
dijk. 1666.

1 omslag

439 Theodore Bischop, schepen van het Hooggerecht van Limburg en 
drossaard van Hendrik-Kapelle, impetrant c. de regeerders van 
Montzen, excipiënten. Inbeslagname. 1666.

1 omslag

440 Nicolaas Nijssen (Nijssens), ontvanger in Kelmis (La Calamine), 
suppliant c. de schepenen, regeerders en inwoners van Kelmis (La 
Calamine) in het Land van Limburg, rescribenten. Inbeslagname 
van het vee van de suppliant in opdracht van de rescribenten 
wegens openstaande schulden in de belastingontvangsten, die hij 
niet kan ontvangen. 1666.

441 Pierre De Houx, Guillaume Maes de oude, Philippe De Lanno, Louis 
De Jehan, Robert Gaillot, Jacques Bertau, Pierre Du Bois, Jean 
Veauquier en François Gailly, inwoners van Itter (Ittre), supplianten 
c. de meier, schepenen en inwoners van Itter (Ittre), rescribenten. 
Onbekend. 1666.

1 stuk

442 Guillaume Van Inthoudt, suppliant c. de regeerders en bedenzetters
van Geelroede, opponenten. Poging van de opponenten om de 
paarden en koeien van de suppliant te belasten. 1666.

1 pak

443 De belastingontvangers van Lombeek, supplianten c. Christiaan 
Evenepoel, ontvanger van (Charles IV), hertog van Lotharingen, 
geïnsinueerde. Sommatie voor de betaling van belastingen op het 
'gravenbos' onder de heerlijkheid Ninove. 1666.

1 omslag

444 Antoine De Branlys, Henri Le Mignon, inwoners van Lathuy, en 
Rigaut De Havet, inwoner van Geldenaken, supplianten c. de 
belastingontvangers van Dongelberg, executanten. Belastingtarief 
op gronden. 1666.
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445 De meier, bedenzetters en ontvangers van Kampenhout, 
supplianten c. Louis De Ketelboetere (Ketelbottere), inwoner van 
Leuven, rescribent. Poging van de rescribent om een inbeslagname
van hout door de supplianten teniet te laten doen door de 
schepenbank van Leuven. 1666.

1 omslag

446 De hoofdmeier van de meierij Terhulpen, suppliant c. Henry De 
Perry, commis van Waals-Brabant, rescribent. Modaliteiten van het 
verantwoorden van de rekeningen van de suppliant. 1666.

1 omslag

447 Petrus Van der Moesen, advocaat, suppliant c. de meier en 
schepenen van Eppegem, rescribenten. Betaling van een rente. 
1666.

1 omslag

448 Baron Ambrosius van Virmondt, ridder van de Duitse orde, 
commandeur van Bekkevoort, impetrant c. de meier, schepenen en
regeerders van Kortenaken, gedaagden. Privilege van vrijstelling 
van belastingen van de pachter van de impetrant. 1666.

1 pak

449 Antoine Amandeau, inwoner van Thy, suppliant c. de regeerders 
van Thy, rescribenten. Belastingen. 1666.

1 omslag

450 De inwoners van Cheratte, supplianten c. de Staten van Dalhem, 
rescribenten. Belastingvoet in Cheratte. 1666.

1 omslag

451 (Arnold V Wolfgang Huyn van Amstenraedt), graaf van Geleen, 
interveniërende voor Gisbert Van Nierbeeck, suppliant c. de 
schepenen van Oirsbeek en Brunsum, (rescribenten). Onbekend. 
1666.

1 omslag

452 De ontvangers van Wezembeek en Ophem, supplianten c. 
Koenraad Van den Broeck, kanunnik van de kathedraal in 
Antwerpen, rescribent. Rechten op inbeslag genomen graan van 
een gemeenschappelijke schuldenaar. 1666-1667.

1 pak

453 Jacques Peeters en Maria Beeckmans, executanten c. de meier, 
burgemeester, schepenen en regeerders van Overijse, opponenten.
Beheer van de goederen van de executanten door de 
weesmeesters van Overijse, toen zij minderjarige wezen waren. 
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1666-1667.
1 omslag

454 Joannes Adriani, secretaris van Noorderwijk, suppliant c. de 
officieren en vertegenwoordigers van het kwartier van Arkel, 
rescribenten. Kosten van de suppliant uit zijn processen tegen de 
drossaard van Geel en de gemeente Welden. 1666-1667.

1 pak

455 Joris (George) Genot, commis van het buskruit en salpeter van de 
vorst in Diest, Halen, Zoutleeuw, Scherpenheuvel en andere 
plaatsen op het platteland in de Kempen, suppliant c. de voogden 
van Webbekom, rescribenten. Arrestatie van de supliant tijdens een
transport van buskruit omdat zijn knecht een haan zou geschoten 
hebben in Webbekom. 1666-1667.

1 pak

456 Hendrik Dries, notaris en oud-schepen van Dessel, voor de 
weduwen en wezen van Dessel, suppliant c. de burgemeesters, 
bedenzetters, bestuurders van de Tafel van de Heilige Geest en 
inwoners van Dessel, rescribenten. Inning van belasting op vee en 
'neringgeld'. 1666-1667.

1 pak

457 De bedenzetters van Ukkel, supplianten c. Michiel Van Ophem, 
hoofdmeier van het Land van Rode en meier van de hoofdbank van
Ukkel, rescribent. Repartitie en afrekening van belastingen. 1666-
1667.

458 De inwoners van Hundelgem, supplianten c. Christiaan Bollaert, 
kwartiermeester van de militairen in dienst van de vorst, rescribent
Afrekening van een schuldbekentenis (assignatie). 1666-1667.

1 pak

459 Antoine Borlé, inwoner van Luik, suppliant c. de regeerders van 
Tavier in het hertogdom Limburg, rescribenten. Verhoging van de 
belastingen door de rescribenten op zijn huis en grond in Tavier. 
1666-1669.

1 pak

460 De officieren en derde stand van Limburg, impetranten c. de 
inwoners van de heerlijkheid La Chapelle, geïntimeerden. Aandeel 
in inwartiering van militairen. 1666-1669.

1 omslag

461 De baljuw en enkele inwoners van Arquennes, supplianten c. het 
bestuur van Arquennes, rescribenten. Modaliteiten van de 
belastingheffing in Arquennes. 1666-1672.
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1 pak

462 De baljuw, burgemeester, schepenen en inwoners van Eigenbrakel,
supplianten c. Lucas De Bruyne, hoogmeier van Terhulpen, 
rescribent. Inbeslagname en verkoop van graan uit een zolder in 
Eigenbrakel in opdracht van de rescribent voor de betaling die deze
moet doen aan de weduwe van ontvanger Jean Fortamps. 1667.

1 omslag

463 François Van Haegenbosch, drossaard van Ekeren, met hen 
gevoegd de wethouders van Ekeren, Ettenhoven en Kapellen, 
supplianten c. Hendrik Bertrand, pachter van de belasting op graan
(lepelrecht) in Antwerpen, rescribent. Modaliteiten van de inning 
van lepelrecht op graan uit Ekeren dat niet in Antwerpen verkocht 
wordt. 1667.

1 omslag

464 Guillaume Le Gouverneur, inwoner van Promelles, met hem 
gevoegd de gravin van Ghislenghien, Vrouwe van Promelles, 
suppliant c. de meier en schepenen van Glabais, rescribenten. 
Belastinginning, kwestie of een stuk grond van de suppliant onder 
de jurisdictie van Glabais of Promelle valt. 1667.

1 omslag

465 Gabriel Le Febvre, heer van Bierbais, suppliant c. de meier, 
schepenen en inwoners van Oostkerk (Oisquercq), rescribent. 
Afrekening. 1667.

1 omslag

466 De inwoners van Kettenis, supplianten c. Wijnand Emonts, 
koopman in Aken, rescribent. Inbeslagname in opdracht van de 
rescribent voor de terugbetaling van een lening aan het dorp. 
1667.

1 stuk

467 De regeerders en inwoners van Wezembeek en Ophem, 
supplianten c. de erfgenamen van Lamoraal Werriers, gedaagden. 
Afrekening. 1667.

1 omslag

468 Deurwaarder Jan Meremans, suppliant c. de schepenen en 
regeerders van Berg bij Kampenhout, rescribenten. Ereloon. 1667.

1 omslag

469 De graaf van Egmont c. de regeerders van Merchtem. Incidenten 
en geweldpleging tijdens inkwartiering van militairen. 1667.

1 omslag

470 Anthony Francq, griffier van Sint-Pieters-Leeuw, impetrant c. de 
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drossaard, meier en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw, 
gedaagden. Bewaren van het zegel en de archieven van de 
gemeente. 1667-1668.

1 pak

471 De heer, bedenzetters en inwoners van Montzen, supplianten c. 
Mathijs Steenvelt, rescribent. Verdeling van de kosten voor 
inkwartiering van militairen. 1667-1668.

1 pak

472 Denis Massart, eiser c. de oud-schepenen en voornaamste 
grondeigenaars van Itter (Ittre), verweerders. Omslag van 
proceskosten van de gemeente over de inwoners. 1667-1668.

1 omslag

473 De vertegenwoordigers van het kwartier en hertogdom van 
Aarschot, supplianten c. Jacobus De Bryer, drossaard van de stad 
en het Land van Aarschot, rescribent. Inbeslagname op bevel van 
de rescribent op basis van een repartitie van belastingen die de 
supplianten aanvechten. 1667-1669.

474 Jan-Peter Christijn, drossaard van het Land van Rumst, suppliant c. 
Jan Maes, meier van Heindonk, geïnsinueerde. Kwestie of een 
vonnis al dan niet met verborgen middelen (sub ende obreptie) 
bekomen is. 1667- 1669.

1 omslag

475 Catherine Berot, weduwe van Engelbert Du Cellier, suppliante c. de
meier, burgemeester, schepenen en regeerders van Overijse, 
rescribenten. Belasting door de rescribenten op een stuk bos 
waarover de suppliante betrokken is in een erfeniskwestie. 1667-
1671.

1 omslag

476 Joseph Van der Ast cum suïs, impetranten c. de wethouders van 
Deurne, gedaagden. Belastingen. 1667-1671.

1 omslag

477 Deurwaarders Willems, impetranten c. de regeerders van Duffel en 
Sint-Katelijne-Waver, gedaagden. Afrekening. 1667-1676.

1 omslag

478 De gravin van Coupigny, Vrouwe van Blaasveld, suppliante c. de 
schepenen en regeerders van Waarloos, rescribenten. 
Inbeslagname door de rescribenten van graan van een pachter van
de suppliante wegens niet betaalde belastingen. 1668.

1 pak
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479 De inwoners van Linkhout, supplianten c. de aannemers die instaan
voor het droogmaken van de broek van Linkhout en het verleggen 
van de rivier, geïnsinueerden. Vergoeding van de eigenaars die 
schade hebben geleden wegens het verleggen van de rivier. 1668.

1 omslag

480 Marie Peeters, suppliante c. de regeerders van Wezembeek, 
interveniërende voor Merten (Martyn) Van Loy (Van Loyen) en Jan 
De Becker, schepen en ontvanger van Wezembeek, rescribenten. 
Eis van de rescribenten om belastingen te betalen op een stuk 
grond dat de suppliante verpacht in Wezembeek. 1668.

481 Michiel Van Ophem, hoogmeier van Rode, suppliant c. de 
regeerders van Beersel, rescribenten. Sturen door de rescribenten 
van slechts vier i.p.v. vijf werkkrachten voor de versterking van de 
stadsmuren van Brussel (pioniers), die bovendien na enkele dagen 
verdwenen waren. 1668.

1 omslag

482 Antoine Gerard, oud-meier van Corroy, suppliant c. de schepenen 
en inwoners van Corroy, geïnsinueerden. Vergoeding van door de 
suppliant voorgeschoten som voor de uitgaven van de gemeente. 
1668.

1 omslag

483 Otto Geurts en Jan De Kinder, inwoners van Niel, supplianten c. de 
schout, schepenen en bedenzetters van Niel, rescribenten. 
Belasting van de supplianten aan het tarief van een halve bunder, 
terwijl ze als vrijgezellen (jonckmans) die op een kamer wonen tot 
dusver steeds slechts belast werden voor een kwart bunder. 1668.

1 omslag

484 De regeerders van Malderen, supplianten c. Jan Van Hemelrijck, 
notaris en procureur voor de wethouders van Brussel, rescribenten.
Onbekend. 1668.

1 omslag

485 Jeronimus Terwecoren, meier van Brussegem en Ossete, suppliant 
c. de burgemeester, schepenen, bedenzetters en inwoners van 
Brussegem en Ossete, rescribenten. Vergoeding van 
ambtsonkosten van de suppliant. 1668.

1 pak

486 De schepenen en bedenzetters van Sterrebeek, supplianten c. 
Hendrik Van Beersom, meier in Sterrebeek, (rescribent). 
Verwaarlozing van het ambt van meier: weigering om 
inbeslagnames uit te voeren wegens achterstallige belastingen. 
1668.
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1 omslag

487 Jan Naulaerts, deurwaarder en notaris Van Herreweghen 
(Verherreweghe), supplianten c. de schepenen van Onze-Lieve-
Vrouw-Waver met Gillis Vander Auwera, interveniërende voor Jan 
Bogaerts, secretaris van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, rescribenten. 
Verzet van rescribenten tegen de inbeslagname door de 
supplianten ten nadele van Gillis Vander Auwera, in opdracht van 
de rentmeester van de vorst in het kwartier Mechelen. 1668-1669.

1 pak

488 Advocaat Adrianus Thijs, suppliant c. Willebrord Vermeeren, 
secretaris van Westerlo, met hem gevoegd Maarten Dauwe en 
Maarten Helsen, schepenen van Westerlo, rescribenten. 
Partijdigheid en betrokkenheid van de rescribenten in een proces 
van de suppliant tegen de erfgenamen van Elisabeth Vermeeren, 
zus van Willebrord Vermeeren, voor de schepenbank van Westerlo. 
1668-1669.

1 pak

489 De burgemeester en schepenen van Overijse, supplianten c. 
Adriaan Douez, advocaat, geïnsinueerde. Betaling van borgstelling 
die de geïnsinueerde op zich heeft genomen voor Carel Taye. 1668-
1669.

1 pak

490 Martino Van Horick, inwoner van Brussel, suppliant c. de meier, 
burgemeester en schepenen van Overijse, interveniërende voor 
Servaas Vandenvelde, belastingontvanger in Overijse, rescribenten.
Sommatie door Servaas Vandenvelde van de suppliant aan zijn huis
in Brussel. 1668-1669.

1 pak

491 Michiel Van Ophem, hoogmeier van het Land van Rode, impetrant 
c. de drosaards, baljuws en meiers van de meierij van Rode, 
gedaagden. Afsluiten van de rekeningen van de impetrant, 
vergoeding van zijn dienst. 1668-1669.

1 pak

492 De regeerders en inwoners van Dworp, met hen gevoegd de heer 
van Dworp, supplianten c. de regeerders van Alsemberg, 
rescribenten. Kwestie of de inwoners van Dworp die grond bezitten 
in Alsemberg daar ook mogen worden belast. 1668-1669.

1 pak

493 De meier en schepenen van Opdorp, supplianten c. de schepenen 
van Malderen, rescribenten. Graasrechten. 1668-1670.

1 omslag
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494 De drossaard van Rumst, suppliant c. de meier, schepenen en 
regeerders van Boom, met hen gevoegd de heer van Boom, 
rescribenten. Betaling van rechterlijke handelingen verricht door de
suppliant voor de rescribenten. 1668-1673.

1 pak

495 De drossaard van Keerbergen, impetrant c. Pedro De Haeze, 
geïntimeerde. Aanleg van een dijk. 1669.

1 stuk

496 De regeerders en ingezetenen van Groot-Bijgaarden, impetranten 
c. Michiel Van Ophem (hoogmeier van het Land van Rode) en zijn 
echtgenote, gedaagden. Repartitie van belastingen. 1669.

1 stuk

497 Adrien de la Chambre, impetrant c. de schepenen van Monstreux, 
gedaagden en de weduwe van Florent Platteau, geïnitmeerde. 
Onbekend. 1669.

1 omslag

498 De erfgenamen van Hubert Verly, resumenten en supplianten c. de 
meier, schepenen en belastingontvangers van Seneffe, 
rescribenten. Vergoeding voor de kosten van inkwartiering van 
militairen. 1669.

1 omslag

499 Henry De Perry, commis van de officieren van Waals-Brabant, 
suppliant c. Pierre De Riddere, meier van Mont-Saint-Guibert, 
geïnsinueerde. Teruggave van documenten betreffende zaken van 
Waals Brabant. 1669.

1 omslag

500 De grondeigenaars in Borgerhout, supplianten c. de regeerders van
Borgerhout, (rescribenten). Modaliteiten van de verpachting van 
'het Laar'. 1669.

1 omslag

501 De prelaat van het godshuis en de abdij van Sint Cornelis en Sint 
Cypriaan bij Ninove, appelant c. de bedenzetters van Pamel, 
geïntimeerden. Onkosten voor inkwartiering van militairen. 1669.

1 omslag

502 De baljuw, schepenen en inwoners van Walhain, supplianten c. 
Nicolas Ramet (Ramez), meier van Walhain, rescribent. Onkosten 
voor inkwartiering van militairen. 1669.

1 pak

503 De bedenzetters van Betekom, impetranten c. Anna-Elisabeth 
Typots (Typoets), weduwe van Nicolaus Rombouts, geïnsinueerde. 
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Hoogte van de belasting op de grond van de geïnsinueerde. Vorige 
instantie: schepenbank van Leuven. 1669.

1 pak

504 Philippe-Ignace De Rifflart, baron van Itter (Ittre), suppliant c. de 
schepenen en de griffier van Itter (Ittre), rescribenten. Toelating 
door de rescribenten aan een baljuw van een andere heerlijkheid 
om in Itter rechtshandelingen te stellen. 1669.

1 omslag

505 De baron van Bocholtz, suppliant c. de schout, schepenen en 
regeerders van de voogdij van Mol, geïnsinueerde. Betaling van 
een rente door de geïnsinueerde voor de suppliant. 1669.

1 omslag

506 De vertegenwoordigers en hoofdgelanden van Austruweel, 
supplianten c. de hoofdofficieren en vertegenwoordigers van de 
kwartieren van Antwerpen, rescribenten. Vrijheid van belastingen 
van de supplianten. 1669.

1 omslag

507 Gerard De Villers, heer van Villers-Perwin, suppliant c. de meier, 
schepenen en belastingontvangers van Villers-Perwin, rescribent. 
Privilege van vrijstelling van belastingen van de suppliant. 1669.

1 pak

508 Jean Bouchelier, heer van Visourt, wapenkoning, suppliant c. Michel
Desquenne, meier van Tubeke, interveniërende voor Paul Du Broux,
korporaal in Tubeke, rescribent. Privileges van de wapenkoningen. 
1669.

1 pak

509 De regeerders van Kettenis, supplianten c. Nicolaes Coesvelt, 
dokter, rescribent. Eis tot terugbetaling van de rescribent van 
geleend kapitaal. 1669.

1 omslag

510 Hendrik Van der Vorst, koster in Melsbroek, suppliant c. de baron en
inwoners van Melsbroek, interveniërende voor de priesters Joos 
Druwe en Jan Tambuyser, geïnsinueerden. Onbekend. 1669.

1 stuk

511 De regeerders van Sint-Katelijne-Waver, supplianten c. Hendrik 
Verdonck en Gillis Hoffmans, herbergiers in Sint-Katelijne-Waver, 
rescribenten. Inning door de supplianten van een belasting van 12 
stuivers per ton bier boven de gewone belasting. 1669-1670.

1 pak

512 Henricus Du Bois, commis van financiën van de vorst, suppliant c. 
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de regeerders van Meerbeke. Sommatie van de suppliant voor 
betaling van belastingen. 1669-1670.

1 omslag

513 Gillis Hoffmans en François Caneau, herbergiers in Sijnt-Katelijne-
Waver, supplianten c. de drossaard en regeerders van Sint-
Katelijne-Waver, rescribenten. Inning door de rescribenten van een 
belasting van 12 stuivers per ton bier boven de gewone belasting. 
1669-1670.

1 omslag

514 De dorpsmeesters en inwoners van Spanbeek (Limburg), 
supplianten c. Stas Meeuwis, geïnsinueerde. Kosten voor 
inkwartiering van militairen. 1669-1670.

1 omslag

515 Norbert Linot, molenaar van 's Gravenvoeren, suppliant c. Hendrik 
Walpot, schout van 's Gravenvoeren, Kerst Claesen, schout van 's 
Gravenvoeren, deurwaarder Tillien en pandheer Arnold De 
Lamargelle, intervenïerende voor zijn zoon, kanunnik in Luik, 
geïnsinueerden. Schermutseling n.a.v. visrechten. 1669-1670.

1 omslag

516 De hoogmeier, regeerders en suppoosten van het Land en de 
meierij van Rode, supplianten c. Guillaume Van den Haute, 
sergeant-majoor van Mechelen, rescribent. Betaling van transport 
van vier compagnieën Spaanse soldaten. 1669-1670.

1 pak

517 De meier, burgemeester, schepenen en regeerders van Overijse, 
supplianten c. de kinderen en erfgenamen van Nicolaas Borremans,
burger van Brussel, rescribenten. Betaling van borgstelling die 
Nicolaas Borremans op zich heeft genomen voor Carel Taye. 1669-
1671.

1 pak

518 Reinier Daemen, suppliant, inwoner van Jabeek (Limburg) c. de 
schepenen van Oirsbeek en Brunssum (Limburg), interveniërende 
voor graaf Herman Van den Berghe en deurwaarder Thilman 
Hendrickx, geïnsinueerden. Inbeslagname wegens niet-betaalde 
bijdrage om een lening af te lossen van de gemeente Oirsbeek en 
Brunssum aan graaf Van den Berg. 1669-1672.

1 pak

519 De erfgenamen van Hubert Deshayes, baljuw van Seneffe, 
supplianten c. de meier, schepenen en gemeente Seneffe, 
rescribenten. Afrekening. 1669-1674.

1 pak
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520 De schepenen van Houwaart, gedaagden c. Jan Wolfs, promotor 
van de universiteit van Leuven en later zijn erfgenamen, 
geïntimeerden. Inning van de beden op de bossen in Houwaart. 
Vorige instantie: schepenbank van Leuven. 1669-1681.

521 Peter Van Gar (Van De Gar, Van De Gaer), deurwaarder, suppliant c.
de inwoners van Montzen, rescribenten. Ereloon. 1670.

1 omslag

522 De kerkmeesters en de inwoners van Schaarbeek, supplianten c. 
procureur Piccart, rescribent. Rekenschap van de door de 
rescribent geïnde belastingen voor de supplianten. 1670.

1 omslag

523 Jan Bauwens, suppliant c. de meier, burgemeester en schepenen 
van Overijse, interveniërende voor meester Jan De Costere, griffier 
van Overijse, rescribenten. Schulden aan de gemeente van het 
sterfhuis van Antoon Bauwens. 1670.

1 omslag

524 De procureur van het godshuis van Onze-Lieve-Vrouw van Jericho in
Brussel, supplianten c. de meier en schepenen van Sint-Kwintens-
Lenik en Sint-Martens-Lennik, rescribenten. Poging om het proces 
van het godshuis tegen Jacques Roelant, pachter in Sint-Kwintens 
en Sint-Martens-Lennik, te onttrekken aan de schepenbank vóór ze 
een vonnis hadden uitgesproken. 1670.

1 omslag

525 Nicolaas Van de Cruyce, pachter in Brussegem, suppliant c. de 
regeerders van Brussegem, rescribenten. Vergoeding van de door 
de suppliant voorgeschoten proceskosten van de gemeente. 1670.

1 omslag

526 Andries Hofmans d'Alvarado, heer van het laathof van Melis onder 
Lippelo en de inwoners van Lippelo, supplianten c. Jacques-
Ferdinand De la Pierre, heer van Lippelo, Malderen en Lisele, 
rescribent. Gebruik van de heide van Lippelo, recht van 
aanplanting. 1670.

1 pak

527 Jonker Gillis Happart, heer van Olmen, suppliant c. de 
burgemeesters, schepenen en regeerders van Rumst, rescribenten.
Sommatie van de suppliant door de rescribenten voor de betaling 
van personele belastingen. 1670.

1 pak

528 Deurwaarder La Haye, suppliant c. de regeerders van Sint-Stevens-
Woluwe, geïnsinueerden. Ereloon. 1670.



Raad van Brabant. Processen van gemeenten. 69

1 omslag

529 Nicolaas Haverlants, (secretaris van Ekeren?) c. de wethouders en 
regeerders van Ekeren. Ambtsonkosten en schrijfloon. 1670.

1 stuk

530 De bedenzetters en ingezetenen van Hekelgem, supplianten c. de 
bedenzetters van Asse, Baardegem, Meldert, Essene, Masel en 
Mollem, rescribenten. Repartitie ('smaldelingen') van belastingen. 
1670-1671.

1 omslag

531 De meier, burgemeester en schepenen van Overijse, met hen 
gevoegd de graaf van Horn en Bassignies, supplianten c. Jean De la
Rue, meier van Terhulpen, geïnsinueerde. Inbeslagname van vee 
van een inwoner van Overijse op het grondgebied van Overijse. 
1670-1671.

1 omslag

532 Robert Gallot, schepen van Itter (Ittre), suppliant c. de schepenen 
en inwoners van Itter (Ittre), rescribenten. Ambtsonkosten. 1670-
1671.

1 omslag

533 Joan-Theodore Hupsch, griffier van Baelen(-sur-Vesdre), impetrant, 
de schepenen van Baelen(-sur-Vesdre) , gedaagden. Inning van 
rechten door griffiers en schepenen. 1670-1672.

1 omslag

534 Frederik Huyssens, voogd van de Vrouwe van Weelde, met hem 
gevoegd de voornaamste grondeignaars van Weelde, supplianten 
c. Michiel Bols, voor de burgemeesters, regeerders, kerkmeesters, 
Heilige Geestmeesters en inwoners van Weelde, rescribenten. 
Locatie waar recht gesproken wordt en waar de archieven worden 
bewaard. 1670-1673.

535 De schout en de schepenen van Stabroek, supplianten c. Andreas 
Tiberius, secretaris van Stabroek, rescribent. Plicht tot residentie en
persoonlijke bediening van het ambt van secretaris. 1671.

1 omslag

536 De ingezetenen van Wezembeek en Ophem, supplianten c. de 
erfgenamen van Anna-Maria Lockhorst, rescribenten. Inbeslagname
voor de rescribenten wegens niet betaalde oorlogslasten. 1671.

1 omslag

537 Henry l'Escaille, griffier van Saint-Remy-Geest (Sint-Remigius-
Geest), suppliant c. de schepenen van Saint-Remy-Geest (Sint-
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Remigius-Geest), geïnsinueerde. Beheer van het archief van de 
gemeente. 1671.

1 omslag

538 Welter Pelser, koopman uit Aken, voor Hendrik Boomhouwer, 
koopman uit Maastricht, suppliant c. de inwoners van Raeren en 
Nieuwdorp, met hen gevoegd de schepenbank van Walhorn, 
rescribenten. Afhandeling van achterstallige belastingen aan de 
Verenigde Provinciëen. 1671.

1 omslag

539 Maria Donckers, weduwe van dijkgraaf Dionisius Van der Neesen, 
suppliant c. de regeerders van Ekeren, rescribenten. Privilege van 
vrijheid van de beden omdat haar grond leengoed is. 1671.

1 omslag

540 De vertegenwoordigers van het prinsbisdom Luik op de 
conferenties van Herve en Spa, supplianten c. de meier, schepenen
en inwoners van Grand-Rechain, met hen gevoegd de officieren en 
vertegenwoordigers van de derde stand van Limburg, excipiënten. 
Belasting op bewoners van buitenwijken. 1671.

1 omslag

541 De regeerders en inwoners van de hoofdbank van Walhorn, 
impetranten c. kanunnik Schuer, Merten Lamberts, de heer Salins 
en juffrouw Budier, rescribenten. Betaling van renten door de 
gemeente Walhorn. 1671.

1 omslag

542 Nicolaas Van der Vorst, pachter in Overijse, suppliant c. de meier, 
burgemeester, schepenen en regeerders van Overijse, rescribenten
Privilege van vrijstelling van belasting van de suppliant wegens 
lidmaatschap van een ordonnantiebende. 1671.

1 omslag

543 Arnold Desmaret, inwoner van Rebecq, suppliant c. de meier, 
schepenen en gemeente van Rebecq, rescribenten. Inbeslagname 
van twee paarden van de suppliant wegens niet-betaalde 
belastingen. 1671.

1 pak

544 Christianus De Bie, pastoor van Kasterlee, impetrant c. de 
schepenen en regeerders van Kasterlee en Rielen, gedaagden. 
Toewijzing door de gedaagden van een deel van de opbrengst van 
een beneficie van de impetrant aan de kapelaan van Kasterlee. 
1671.

1 pak

545 De weduwe van Jacob Mondelaers, suppliante c. de burgemeester 
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en schepenen van Geel, rescribenten. Sommatie van de suppliante 
voor de terugbetaling van een lening, aangegaan door haar 
overleden man, als burgemeester. 1671.

1 omslag

546 Jan Van den Poel, inwoner van Tienen, suppliant c. de wethouders 
en inwoners van Zittert-Lummen (Zétrud-Lumay), geïnsinueerden. 
Renten . 1671

1 omslag

547 Jean Becquevoort, pachter en schepen in Rèves, suppliant c. de 
meier en schepenen van Rèves, rescribenten. Belastingtarief van 
de suppliant. 1671.

1 pak

548 Anna Lombaerts, weduwe van Herman De Beelt, inwoner van 
Wezemaal, suppliante c. de meier en schepenen van Wezemaal, 
rescribenten. Inbeslagname van vee van de suppliante in 
uitvoering van een vonnis van de schepenbank van Wezemaal, 
terwijl ze had geappeleerd bij de schepenbank van Leuven. 1671.

1 omslag

549 François Gillis, suppliant c. de meier, schepenen en griffier van 
Diegem, rescribenten. Proceskosten. 1671.

1 omslag

550 De graaf van Myllendonk (Noord-Rijnland-Westfalen), 
interveniërende voor zijn pachter Jan Cuypers c. de regeerders van 
Homburg, rescribenten. Onbekend. 1671.

1 stuk

551 De hoofdschout, regeerders en inwoners van het kwartier Turnhout,
supplianten c. de hoofdofficieren en vertegenwoordigers van de zes
kwartieren van Antwerpen, rescribenten. Kosten van indijking van 
overstroomde gebieden. 1671.

1 stuk

552 Cornelis Crokaert, salpetermaker in Brussel, suppliant c. de meier, 
burgemeester en regeerders van Overijse, rescribenten. Privilege 
van vrijheid van de beden omdat zijn grond leengoed is. 1671-
1672.

1 omslag

553 De meeste inwoners van Brunssum in het Land van Valkenburg, 
supplianten c. Wouter Moenen, belastingontvanger in Brunssum, 
rescribenten. Uitvoering van een vonnis van 14 maart 1669 over 
achterstallige belastingen van de supplianten. 1671-1672.

1 pak
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554 De regeerders en inwoners van Bodegem, supplianten c. Judocus 
De Cock, procureur, rescribent. Inbeslagname van een paard door 
de rescribent wegens niet betaald aandeel in proceskosten, 
verdeeld door de drossaard van Gaasbeek over verschillende 
dorpen, terwijl de supplianten geen procuratie hadden gegeven om
het proces te starten. 1671-1672.

1 pak

555 De schout, schepenen en regeerders van Tongerlo, met hen 
gevoegd de prelaat van het godshuis van Tongerlo, supplianten c. 
de schout en andere vertegenwoordigers van het kwartier 
Herentals, geïnsinueerden. Verdeling van leveringen van wagens 
en karren aan militairen. 1671-1673.

1 pak

556 De regeerders en inwoners van de baanderij Heverlee, supplianten 
c. Maximiliaan Baltyn, drossaard van de stad en het Land van 
Aarschot, rescribent. Inbeslagname van meubels bij de supplianten
in opdracht van de rescribent, voor de financiering van de 
inkwartiering van militairen. 1671-1673.

1 pak

557 De regeerders en inwoners van Morkhoven, met hen gevoegd de 
meier en schepenen van Noorderwijk, supplianten c. de regeerders 
en inwoners van Oevel, rescribenten. Sommatie door de regeerders
van Oevel van enkele inwoners van Morkhoven en Noorderwijk om 
hun belastingen onder Oevel te betalen. 1671-1674.

1 pak

558 De burgemeester, schepenen en inwoners van Waver, supplianten 
c. de inwoners van Roosbeek, rescribenten. Verdeling van de 
kosten van inkwartiering van militairen. 1671-1674.

1 omslag

559 De meier, schepenen en voornaamste inwoners van Clermont, 
supplianten c. Thomas Haulet, meier van Clermont, rescribent. 
Aanstelling tot het ambt van schepen. 1671-1674.

1 pak

560 De inwoners van Ways, met hen gevoegd de baron van Bonlez en 
Gesves, heer van Ways en Ruart, supplianten c. de meier, 
schepenen en inwoners van Glabais, met hen gevoegd de gravin 
van Ghislenghien, Vrouwe van Promelles, rescribenten. 
Graasrechten. 1671-1676.

1 pak

561 De meier, schepenen en inwoners van Huldenberg, supplianten c. 
de meier, burgemeester, schepenen en regeerders van Overijse, 
rescribenten. Jurisdictieconflict over de 'Kaalheide'. 1671-1677.
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1 omslag

562 Jan Kenny, inwoner van Niel, voor zichzelf en als mandataris van 
Georgio De Bruyn Van Aelst, Jan-Baptista Collyns, Adriaan Struyff 
en Johanna Vertommen, weduwe van Adriaan Cop, impetrant c. 
Franciscus Brouwers en David Teniers, meier en secretaris van 
Schelle en Niel, gedaagden. Kosten gevraagd door de gedaagden 
voor het appostileren van rekesten en andere administratieve 
handelingen. 1672.

1 pak

563 De inwoners van Tongrinnes, supplianten c. de eigenaars en 
inwoners van Tongrelle, rescribenten. Kosten en schade van de 
inkwartiering van Franse militairen die naar Holland trokken. 1672.

564 De regeerders en ingezetenen van Merkstein (Noord-Rijnland-
Westfalen), impetranten c. de weduwe van de baron van Boymer 
(?) en Rimburg (Limburg), gedaagde, Uitvoering van een vonnis 
bettreffende de tienden. 1672.

1 omslag

565 De weduwe van Dierik Van Craeywinckel, suppliante c. de 
regeerders van Kaggevinne-Lovens, geïnsinueerden. Inbeslagname 
van paarden van de suppliante in opdracht van de geïnsinueerden. 
1672.

1 pak

566 Louis Feburimont, inwoner van Seneffe, suppliant c. de meier, 
schepenen en gemeente van Seneffe, rescribenten. Inbeslagname 
ten nadele van de suppliant door de rescribenten wegens niet 
betaalde belastingen, terwijl de rescribenten nog geld verschuldigd
zijn aan de suppliant in uitvoering van het vonnis van de Raad van 
Brabant van 16 augustus 1648. 1672.

1 omslag

567 De officieren en regeerders van het Waals kwartier van Limburg, 
supplianten c. de officieren en regeerders van Montzen, 
rescribenten. Verdeling van de kosten van inkwartiering van 
militairen. 1672.

1 pak

568 Henricus Van Vianen, doctor in de medicijnen, suppliant c. de 
meier, burgemeester, schepenen en regeerders van Overijse, 
rescribenten. Belastingen op bos. 1672.

1 omslag

569 Deurwaarder Bouler, suppliant c. de meier, schepenen en inwoners
van Maransart, rescribenten. Onbekend. 1672.
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1 stuk

570 Laureys Jacops, suppliant c. de regeerders van Brussegem, 
geïnsinueerden. Onbekend. 1672.

1 omslag

571 De regeerders en inwoners van Neervelp, supplianten c. de deken 
en de doctors van de faculteit theologie van de universiteit Leuven,
interveniërende voor Peter Thielens cum suïs, pachters van de 
tienden van de faculteit in Neervelp, rescribenten. Modaliteiten van
de inning van de tienden. 1672.

1 omslag

572 Mathijs en Jan Herpers, met hen gevoegd de gezworenen en 
inwoners van Alsdorf, supplianten c. de baron van Blanckart, 
geïnsinueerde. Vrijstelling van korveën. 1672.

1 pak

573 De meier en schepenen van Diegem, supplianten c. Lambrecht 
Vandervinnen, deurwaarder, rescribent. Onbekend. 1672.

1 omslag

574 De bedenzetters van Ukkel, supplianten c. Michiel Van Ophem, 
hoofdmeier van het Land van Rode, geïnsinueerde. Vergoeding van
de dienst en de ambtsonkosten van de geïnsinueerde. 1672

575 De schepenen en de vissers uit Rumst, met hen gevoegd de 
markies van Saint Martin, heer van Rumst, impetranten c. George 
Bosschaert, heer van Boom, gedaagde. Visrechten. 1672.

1 pak

576 Louis Gallot, oud-meier van Mellet, suppliant c. de schepenen van 
Mellet, rescribenten. Terugbetaling van voorgeschoten som voor de
gemeente. 1672.

1 omslag

577 De inwoners van Linsmeel, supplianten c. de inwoners van 
Hampteau, rescribenten. Belastinginning en inkwartiering van 
militairen. 1672.

1 pak

578 Jean Huart, suppliant c. de schepenen van Rebecq, geïnsinueerden.
Rente. 1672.

1 omslag

579 De drossaard, schepenen en inwoners van Berlaar, supplianten c. 
griffier Gindertaelen, geïnsinueerde. Verkoop van de heerlijkheid 
Schriek en Grootlo. 1672.
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1 pak

580 De regeerders van de vier kwartieren van Merchtem, supplianten c.
Nicolaas Scharlaeken, rescribent. Betaling van de 
schadevergoeding aan de rescribent, waarvoor de hoofdmeier van 
Merchtem veroordeeld is, voor zijn arrestatie wegens wegens niet-
betaalde transportkosten voor soldaten door het Land van 
Merchtem. 1672-1673.

1 omslag

581 François Del Val, luitenant-kolonel, suppliant c. De schepenen en 
belastingontvangers van Kruikenburg, rescribenten. Inbeslagname 
door de rescribenten wegens niet-betaalde belastingen van de 
suppliant, terwijl de gemeente nog schulden bij hem heeft. 1672-
1673.

1 pak

582 Guillaume Van Hamme, cum suïs, erfgenamen van Guillaume Van 
der Vorst, Merten Moons en Hendrik Huybrechts, supplianten c. de 
meier en schepenen van Neerijse, rescribenten. Rente opgenomen 
door de erflaters van de supplianten voor de gemeente. 1672-
1673.

1 omslag

583 Daniel Cools, rentmeester van (Willem III), prins van Oranje, in de 
stad en het Land Zichem, suppliant c. de regeerders van 
Waanrode, rescribenten. Verpachting door de rescribenten van een 
terrein uit de gemene gronden. 1672-1674.

1 omslag

584 Hubrecht Verheyden, inwoner van Weelde, suppliant c. de 
regeerders van Weelde, rescribenten. Schadevergoeding voor 
diefstal uit de winkel van de suppliant wegens verwaarlozing van 
de organisatie van het wachtlopen in de gemeente. 1672-1674.

1 omslag

585 Vrouwe Catharina d'Agua, weduwe van Jacques De Bruneau, 
impetrante c. de regeerders van Sint-Lambrechts-Woluwe, 
gedaagden. Veranderen en reinigen van een waterloop. 1672-1674.

1 omslag

586 De regeerders van Rumst, supplianten c. de markies van Saint 
Martin, heer van Rumst, rescribent. Financiering van de klok van de
kerk van Rumst. 1672-1674.

1 omslag

587 Jacques De Smeth, procureur, suppliant c. de schepenen en 
secretaris van Westerlo, met hen gevoegd de weduwe van de 
gewezen secretaris van Westerlo, rescribenten. Lichting van een 
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som geconsigneerd voor de schepenbank. 1672-1676.
1 omslag

588 Advocaat Adrianus Thijs, suppliant c. de regeerders van Bel, 
rescribenten. Belastingtarief op het terrein 'het duivels broek', 
eigendom van de suppliant. 1672-1679.

1 pak

589 - 590 De schout, schepenen, regeerders en grondeigenaars van Kerkrade, supplianten c. Alexander Dautzenberg, gewezen ontvanger van Kerkrade, geïnsinueerde. Afleggen van rekeningen. 1672- 1692.

589 - 590 DE SCHOUT, SCHEPENEN, REGEERDERS EN 
GRONDEIGENAARS VAN KERKRADE, SUPPLIANTEN C. ALEXANDER 
DAUTZENBERG, GEWEZEN ONTVANGER VAN KERKRADE, 
GEÏNSINUEERDE. AFLEGGEN VAN REKENINGEN. 1672- 1692.

589 Deel 1

590 Deel 2.
1 pak

591 De vertegenwoordigers van de meierij van Nijvel, supplianten c. 
procureur Charlier, geïnsinueerde. Onbekend. 1673.

1 omslag

592 Advocaat Fierenschatz, heer van Berliere, suppliant c. de meier en 
schepenen van Hombourg, rescribenten. Beledigingen en 
geweldpleging ten aanzien van de suppliant door de heer van 
Hombourg, jurisdictie. 1673.

1 pak

593 Jan Jacobs, secretaris van Kasterlee, suppliant c. de schepenen en 
regeerders van Kasterlee, rescribenten. Toepassing van het 
reglement van 2 september 1661 over de vergoedingen van de 
secretarissen in de kwartieren Herentals, Hoogstraten en Geel. 
1673.

1 pak

594 Peter Van der Meeren, pachter in Bodegem, en echtgenoot van de 
weduwe van Philippe Schoonjans, oud-burgemeester van Sint-
Martens-Bodegem, suppliant c. de regeerders van Bodegem 
rescribenten. Afhandeling van een rente opgenomen door het 
gemeentebestuur van Bodegem in 1658 voor een brandschatting. 
1673.

1 pak

595 Mathieu Carlier (De Carlier), suppliant c. de meier en inwoners van 
Clabecq, rescribenten. Terugbetaling van een voorgeschoten som 
voor de gemeente. 1673.

1 omslag
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596 Etienne Heyne, suppliant c. de inwoners van Le Mont bij Perwijs, 
rescribenten. Vergoeding voor brandschatting door Franse 
militairen. 1673.

1 omslag

597 Andries Hoffmans d'Alvarado y Bracamonte, heer van Melis, 
suppliant c. de schepenen en griffier van Malderen, Liezele en 
Lippelo, rescribenten. Verdwijnen van het procesdossier tussen de 
erfgenamen van Guillaume Hoffmans en Philips Van den Bossche, 
ingesteld voor de schepenbank in 1659. 1673.

1 omslag

598 Jan Proost, heer van Dinther (Noord-Brabant), suppliant c. de 
schepenen en regeerders van Wechelderzande, rescribenten. 
Uitvoering van akkoord tussen de partijen, waarbij schuld van een 
pachter aan de suppliant werd betaald door de rescribenten, in ruil 
voor de overname van de belastingen. 1673.

1 omslag

599 De baron van Rèves, heer van Lutteal, met hem gevoegd de 
erfgenamen van Bastien Linaert, supplianten c. de meier, 
schepenen en inwoners van Gouy-lez-Piéton, rescribenten Privilege 
van vrijstelling van belastingen. 1673.

1 omslag

600 Jan Willems, deurwaarder, impetrant c. de regeerders van Essen, 
gedaagden. Ereloon. 1673.

1 omslag

601 De schout, schepenen en regeerders van Simpelveld, impetranten 
c. (Catharina Louisa von Ketteler van Oyen), barones van 
Nesselrode, Vrouwe van Ter Heyden, gedaagde. Jurisdictie en 
afpaling. 1673.

1 omslag

602 Advocaat (Nicolaus) Ningre, supliant c. de regeerders van Tildonk, 
Herent en Wilsele, rescribenten. Ereloon van wijlen zijn 
schoonvader advocaat (Maximilianus) Moors. 1673.

1 omslag

603 Lucas Heninck, oud secretaris van Schelle, rendant en aanlegger c. 
de schout, schepenen en regeerders van Schelle, gedaagden en 
contradicenten. Afrekening. 1673.

1 pak

604 De secretarissen van Ekeren, supplianten c. de regeerders en 
inwoners van Ekeren, gedaagden. Bevoegdheden en vergoedingen 
van de supplianten. 1673.
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1 pak

605 De gezworenen en inwoners van het kwartier van Raeren onder 
Walhorn, supplianten c. de erfgenamen van Wijnand Emonts, 
gedaagden. Afrekening. 1673.

1 pak

606 Vincent Clerin en François Gerondael, appelanten c. Antoine Clerin 
en de schepenen van Sint-Jans-Geest, geappeleerden. Onbekend. 
1673.

1 omslag

607 Jan De Rauw, pachter in Sint-Martens-Lennik, suppliant c. de meier 
en schepenen van Sint-Martens en Sint-Kwintens-Lennik, 
geïnsinueerden. Openbare verkoop van de meubels van de 
suppliant. 1673.

1 omslag

608 Jacob, baron van Suys, heer van Laar, suppliant c. de meier, 
schepenen en bedenzetters van Schelle, rescribenten. Privilege van
vrijheid van de beden omdat zijn grond leengoed is. 1673.

1 pak

609 De schepenbank van Grand-Rechain, supplianten c. Henry 
d'Ayneux, voormalig pachter van de accijns op bieren uit het Land 
van Luik, rescribent. Inbeslagname door de rescribent van 18 
tonnen bier van een inwoner van Grand-Rechain in Ensival in het 
Land van Luik. 1673-1674.

1 omslag

610 Nicolaas Scharlaekens, pachter in Blaasveld, suppliant c. Charles 
Tax, hoofdmeier van het Land van Merchtem, geïnsinueerde. 
Schadevergoeding voor arrestatie wegens niet-betaalde 
transportkosten voor soldaten door het Land van Merchtem. 1673-
1674.

1 pak

611 Deurwaarder Meermans, suppliant c. de regeerders van 
Kortenberg, interveniërende voor Amand De Pauw, Jan Cretsaert en
Hendrik Jaspers, rescribenten. Ereloon. 1673-1675.

1 omslag

612 Advocaat (Carolus-Alexander) De Behault, suppliant c. de 
bedenzetters en ontvangers van Pamel, rescribenten. Inning van 
beden op de bossen in Pamel. 1673-1675.

1 omslag

613 De meier, schepenen, bedenzetters en inwoners van Eppegem, 
supplianten c. de rentmeester en de andere vertegenwoordigers 
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van (Willem III), prins van Oranje. Octrooi om een belasting op bier 
te mogen heffen. 1673-1676.

1 omslag

614 Adriaan De Moor, secretaris van Ekeren, Kapellen en Ettenhoven, 
suppliant c. de drossaard, schepenen en inwoners van Ekeren, 
Kapellen en Ettenhoven, gedaagden. Bevoegdheid over openbare 
verkopen, scheidingen en delingen en het afsluiten van rekeningen.
1673-1677.

1 pak

615 Dionys Van den Branden, burgemeester en belastingontvanger van
Westmeerbeek, suppliant c. de meier, secretaris en dienaar van 
Westmeerbeek, rescribenten. Weigering van de rescribenten om 
mee te werken aan de inbeslagname ten nadele van pachter Jean 
Lambrechts wegens achterstallige belastingen. 1673-1677.

1 pak

616 Guilliam-François Van Schutteput, zowel in eigen naam en als 
voogd van de kinderen van advocaat François Van Schutteput, 
suppliant c. de schepenen van de baanderij Bierbeek, rescribenten.
Weigering van de rescribenten om een acte van taxatie voor de 
suppliant te vernieuwen. 1673-1679.

1 pak

617 De inwoners van Lier die landbouw bedrijven in Lachenen, 
Hagenbroek en Nijlen, impetranten c. de tentmeesters van 
Lachenen, Hagenbroek en Nijlen, gedaagden. Modaliteiten van de 
belastinghefing in de bijvang van Lier. 1673-1677.

1 pak

618 Josine Walburgis, gravin Van den Berghe, suppliante c. de meier, 
schepenen en regeerders van Hombourg, rescribenten. Privilege 
van vrijstelling van belastingen. 1674.

1 omslag

619 De meier, burgemeester en schepenen van de vrijheid Overijse, 
supplianten c. deurwaarder Borremans, rescribent. Inbeslagname 
door de rescribent van twee paarden van inwoners van Overijse 
wegens achterstallige belastingen van de gemeente. 1674.

1 pak

620 Nicolas Boulenger, Guillaume Richard, Jean Bouverie en Pierre 
Hannicq, inwoners van Eigenbrakel, supplianten c. de regeerders 
van Eigenbrakel, rescribenten. Poging van de rescribenten om de 
supplianten aan te stellen als belastingontvangers, terwijl anderen 
hiervoor waren aangeduid door lottrekking. 1674.

1 omslag



80 Raad van Brabant. Processen van gemeenten.

621 De dijkgraaf en gezworenen van de polders van Willebroek, 
Blaasveld, Heefen en Heindonk, supplianten c. Jan Maes, meier van
Heindonk, rescribent. Financiering van het onderhoud van de dijk. 
1674.

1 omslag

622 François Desquennes, heer van Baudemont, sergeant-majoor van 
de cavalerie, suppliant c. de meier, schepenen en 
belastingontvangers van Itter (Itre), rescribenten. Belastingen. 
1674.

1 omslag

623 Vincent Vincent, suppliant c. de officier (schout?) en schepenen van
Argenteau en Hermalle, rescribenten. Partijdigheid van de 
rescribenten in zaak van doodslag door de suppliant, vraag om de 
zaak te behandelen of een andere rechtbank aan te wijzen. 1674-
1675.

1 omslag

624 De bedenzetters van Zellik, supplianten c. de regeerders van 
Groot-Bijgaarden, rescribenten. Verdeling van de kosten van 
leveringen aan militairen. 1674-1675.

1 pak

625 De hoofdgelanden en vertegenwoordigers van de dijk van 
Austruweel, impetranten c. Johan-Baptista Van Horenbeke, 
rentmeester-generaal van Domeinen in het Kwartier Antwerpen, 
gedaagde. Bevoegdheid over de inspectie van een weg in 
Merksem. 1674-1675.

626 De inwoners van 'den Hoeck', onder Zichem, supplianten c. de 
regeerders en inwoners van Misselbroek, rescribenten. Belasting 
van de supplianten voor persoonsgebonden lasten. 1674-1677.

1 pak

627 - 628 De regeerders en ingezetenen van Tielen, supplianten c. Rogier Van Baexen (Van Baexem, Baeckx), heer van Tielen, rescribent. Recht om de gemene gronden te beplanten en er turf of heide te steken. 1674-1678.

627 - 628 DE REGEERDERS EN INGEZETENEN VAN TIELEN, 
SUPPLIANTEN C. ROGIER VAN BAEXEN (VAN BAEXEM, BAECKX), 
HEER VAN TIELEN, RESCRIBENT. RECHT OM DE GEMENE GRONDEN 
TE BEPLANTEN EN ER TURF OF HEIDE TE STEKEN. 1674-1678.

627 Deel 1.
1 pak

628 Deel 2
1 pak

629 De schepenen en regeerders van Wespelaar, supplianten c. Jan 
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Smets, gewezen belastingontvanger in Wespelaar, rescribenten. 
Afrekening. 1674-1679.

1 omslag

630 Philips-Charles Van Eynatten, heer van Schoonhoven en inwoner 
van Aarschot; Adriaan Brugmans, burgemeester van Aarschot c. de
regeerders van Langdorp, rescribenten. Betaling van personele 
lasten in Langdorp door de supplianten, waar zij grond bezitten. 
1674-1683.

1 pak

631 De regeerders en inwoners van Opdorp, supplianten c. de 
regeerders en inwoners van Malderen, contradicenten en 
gecondemneerden. Inkwartiering van militairen. 1675.

1 omslag

632 De inwoners van Hakendover, supplianten c. Jan De Welde, 
ingezetene van Hakendover, rescribent. Schulden van belastingen 
aan de gemeente. 1675.

1 omslag

633 Hubert Van Houthem, ontvanger van Argenteau en Hermalle, 
supplianten c. de vertegenwoordigers van Argenteau en Hermalle, 
rescribenten. Vergoeding voor de gevangenneming van de 
suppliant wegens niet betaalde belastingen van de gemeente. 
1675.

1 omslag

634 Jonker Romains (Romanus) De Visschere, heer van Hoogbos, 
impetrant c. de schepenen en bedenzetters van Blaasveld, 
gedaagden. Belastingen op grond van de impetrant, gepacht door 
Martinus De Regere. 1675.

1 omslag

635 Michiel Van de Perre, meier van Diegem, aanlegger c. Gillis 
Hendricx, koster en schoolmeester van Diegem, gedaagde. 
Mishandeling van een kind in de klas, dat enkele dagen later is 
gestorven. 1675.

1 omslag

636 Guilliam Vlemincx (De Vleminck), oud-schepen van Drogenbos, 
suppliant c. de regeerders van Drogenbos, rescribenten. 
Vergoeding van door de suppliant voorgeschoten som voor de 
uitgaven van de gemeente. 1675.

637 Jacques Van den Berghe, meier van Grimbergen, suppliant c. 
Theodore De Hacken, drossaard van Grimbergen, rescribent. 
Vergoeding van amtbsonkosten en voorgeschoten uitgaven voor de
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gemeente van de suppliant. 1675.
1 omslag

638 De inwoners van Charneux, met hen gevoegd de inwoners van 
Herve en Thimister, supplianten c. de meier, schepenen en 
gezworenen van Charneux, Herve en Thimister, rescribenten. 
Bevoegdheid om te beslissen over verkopen van gemene gronden. 
1675.

1 omslag

639 Matthy-Jean Thomas, molenaar in Charneux, suppliant c. de 
schepenen van Clermont, rescribenten. Inbeslagname van twee 
koeien ten nadele van de suppliant. 1675.

1 omslag

640 De meier en inwoners van Ligne, supplianten c. Pierre Thielens, 
rector van de Sint-Michielskapel in Ligne, geïnsinueerde. 
Onbekend. 1675.

1 omslag

641 Laureis Van Beneden, belastingontvanger in Grimbergen, suppliant 
c. de regeerders van Grimbergen, rescribenten. Afsluiten van de 
rekeningen van de belastingen. 1675.

642 De vertegenwoordigers van de polders van Austruweel en 
consoorten, supplianten c. de drossaard en regeerders van 
Merksem en Dambrugge, rescribenten. Poging van de rescribenten 
om militairen in te kwartieren in Austruweel, in weerwil van hun 
privilege van vrijstelling. 1675-1676.

643 De regeerders en inwoners van Beerse, Lille, Wechelderzande, 
Poederlee, Pulle, Ouwen, Vosselaar, Rijkevorsel, met hen gevoegd 
de regeerders en inwoners van Meir, Minderhout en Wortel, 
supplianten c. de secretarissen van deze dorpen, rescribenten. 
Salaris en rechten van de secretarissen. 1675-1676.

1 pak

644 Peter Bal (later zijn weduwe) en Jan De Voeght, inwoners van 
Waarloos, supplianten c. de regeerders en bedenzetters van 
Kontich, rescribenten. Betaling van personele lasten. 1675-1677.

1 pak

645 Jacques Corluy, beenhouwer in Brussel, aanlegger c. de regeerders 
en inwoners van Anderlecht, gedaagden. Belasting van de 
aanlegger voor het vetmesten van vee op weiden in Anderlecht. 
1675-1677.

1 omslag
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646 De erflieden en inwoners van Webbekom en Assent, impetranten c.
Hendrik Duynen, meier van Webbekom en Assent, gedaagden. 
Afrekening, ambtsmisbruiken. 1675-1677.

1 pak

647 De erfgenamen van Jacques Beeckmans, supplianten c. de meier 
en griffier van Overijse, rescribenten. Betaling van 600 gulden 
kapitaal en 800 gulden proceskosten. 1675-1677.

1 omslag

648 Wijnand Merckelbach, schepen van Hombourg, cum suïs, met hem 
gevoegd de geestelijkheid en de ridderschap van Limburg, 
supplianten c. de meier, schepenen en regeerders van Hombourg, 
rescribenten. Privilege van vrijstelling van belasting van de 
'riddergoederen' in Maalbroek. 1675-1679.

1 pak

649 De regeerders en inwoners van Rumst en Waarloos, supplianten c. 
de regeerders van Kontich, rescribenten. Verdeling van de kosten 
van de arrestatie en het ophangen van struikrovers. 1676.

1 omslag

650 Peter De Becker, belastingpachter in Rijmenam, suppliant c. de 
drossaard, schepenen en secretaris van Rijmenam, gedaagden. 
Afrekening. 1676.

1 omslag

651 De schepenen en regeerders van de baanderij Herent, supplianten 
c. Katlijn Pauwels, weduwe van Jan Van der Beeken, meier van 
Herent, rescribente. Inbeslagname ten nadele van de rescribente in
het kader van een afrekening tussen de gemeente en Van der 
Beeken. 1676.

1 omslag

652 De weduwe en erfgenamen van Simon Le Riche, oud-burgemeester
van Overijse c. de meier, burgemeester en schepenen van 
Overijse. Afrekening. 1676.

1 omslag

653 Gaspard Le Cocq, heer van Liefkensrode c. de meier, schepenen en
inwoners van Lisele, geïnsinueerden. Privilege van vrijstelling van 
belasting wegens lidmaatschap van een ordonnantiebende. 1676.

1 omslag

654 Renaud De Namur, suppliant c. de schepenen en griffier van Grand-
Hallet, rescribenten. Aflevering van kopieën. 1676.

1 omslag
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655 Deurwaarder Gilles De Backer, suppliant c. de vertegenwoordigers 
van Mellet, geïnsinueerden. Ereloon. 1676.

1 omslag

656 De hoofdofficieren en vertegenwoordigers van het kwartier 
Herentals, Turnhout, Hoogstraten en Geel, supplianten c. de baron 
van Poyck, markgraaf van het Land van Rijen, rescribent. 
Bevoegdheid over het opmaken van de repartitie van belastingen. 
1676.

1 omslag

657 De vertenwoordigers van Tubeke, impetranten c. advocaat 
(François) Le Gouge, gedaagde. Onbekend. 1676.

1 stuk

658 Peter Van Buggenhout, pachter van Overijse, suppliant c. de meier,
burgemeester, schepenen en regeerders van Overijse, 
rescribenten. Inbeslagname van een paard wegens niet betaalde 
belastingen. 1676.

1 omslag

659 Magdalena De Gee, suppliant c. de regeerders van Ezemaal, 
rescribenten. Aandeel van de suppliant in brandschatting. 1676.

1 stuk

660 Adriaan Tiberius, secretaris van Gierle, suppliant c. de regeerders 
van Gierle, rescribenten. Modaliteiten van de openbare verkopen. 
1676.

1 omslag

661 Antonio Van Witvelt, luitenant van de hoogmeier van Vilvoorde, 
met hem gevoegd de drossaard van Leefdaal, suppliant c. de 
regeerders en inwoners van Overijse, rescribenten. Onbekend. 
1676.

1 omslag

662 Michel d'Overschie, heer van Bierges, suppliant c. de schepenbank 
van Rebecq, rescribenten. Inbeslagname wegens niet betaalde 
belastingen van een erflater van de suppliant. 1676.

1 pak

663 Philippe Ramboux, suppliant c. de meier, schepenen en inwoners 
van Glabais, rescribenten. Afrekening. 1676.

1 omslag

664 Hendrik Beeckmans, inwoner van Meerbeke bij Ninove, suppliant c.
de bedenzetters van Pamel, rescribenten. Onbekend. 1676.

1 omslag
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665 Procureur Van Slachmolen c. de regeerders van Schelle. Ereloon. 
1676.

1 stuk

666 Gillis De Vleeshouwer, chirurgijn in Overijse c. de schepenen van 
Wolvertem, interveniërende voor de erfgenamen van Lambrecht 
Schampaert. Verkoop van een stuk land op de Lindekouter in 
Wolvertem. 1676.

1 omslag

667 Reinier Somers, met hem gevoegd de schepenen en de 
bestuurders van de tafel van de Heilige Geest van Schilde, 
supplianten c. de schout en de bestuurders van de tafel van de 
Heilige Geest van Oelegem, rescribenten. Poging van de 
rescribenten om Somers uit Oelegem te zetten, wegens lepra. 
1676-1677.

1 pak

668 De schepenen en regeerders van Schelle, impetranten c. 
Franciscus Brouwers, schout van Schelle, gedaagde. Afrekening. 
1676-1677.

1 pak

669 De drossaard, schepenen en regeerders van Meer, Meerle, 
Minderhout en Wortel, impetranten c. Nicolaas-François Blyens, 
schout van de vrijheid Hoogstraten, gedaagde. Bevoegdheid en 
vergoeding van de gedaagde voor publieke verkopen en 
verpachtingen. 1676-1677.

1 pak

670 De schepenen en inwoners van Schelle, supplianten c. David 
Teniers, secretaris van Schelle, rescribent. Verantwoorden van de 
rekeningen, verduistering. 1676-1677.

1 omslag

671 Cornelis Feytens, belastingontvanger in Merchtem, met hem 
gevoegd zijn zoon Eduard Feytens, opponent en aanlegger c. de 
bedenzetters van Merchtem, executanten en gedaagden. 
Terugbetaling van voorgeschoten som voor de belastingen van 
Merchtem. 1676-1677.

1 pak

672 Margriet-Françoise Van Varick, weduwe van Gillis Happart en 
voordien van Jan-Frederik Van der Gracht, baron van Vremde, 
suppliante c. de wethouders en belastingontvangers van Rumst, 
rescribenten. Sommatie van de suppliante voor personele lasten 
terwijl een akkoord hangende was tussen de partijen. 1676-1677.

1 pak
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673 Carel Gordts, burgemeester van Bonheiden, met hem gevoegd de 
schepenen van Bonheiden, impetranten c. Michiel Van Roost, meier
van Bonheiden, geïntimeerde. Afrekening van geïnde belastingen. 
1676-1680

1 pak

674 Margarita De Caveneer, begijn in het groot Begijnhof van Brussel, 
suppliante c. de bedenzetters van Meerbeke bij Ninove, met hen 
gevoegd Jacques-Ferdinand de la Pierre, heer van Meerbeke, 
rescribenten. Inning van beden op een stuk bos van de suppliante 
in Meerbeke. 1676-1687.

1 pak

675 De meier, schepenen en regeerders van Winksele en Veltem, 
supplianten c. de meier van het kwartier Leuven, rescribent. 
Verdeling van de kosten van inkwartiering van militairen. 1677.

1 omslag

676 De regeerders van Westerlo, Vorst en Meerhout, supplianten c. 
deurwaarder Peter De Ferm, geïnsinueerde. Ereloon. 1677.

1 omslag

677 Rogier Van Baexem, heer van Tielen, met hem gevoegd het Officie 
Fiscaal van Brabant, suppliant c. de schepenen van Tielen, 
rescribenten. Reinigen van waterlopen. 1677.

1 pak

678 De regeerders van Lippelo, supplianten c. Peter De Mayer, oud 
belastingontvanger van Lippelo, rescribent. Bewaring van de 'maan
of zetboeken'. 1677.

679 Carel Van den Hove, inwoner van Ophem, suppliant c. de 
regeerders van Wezembeek en Ophem, geïnsinueerden. 
Terugbetaling van voorgeschoten som voor de gemeente, 
vergoeding voor inbeslagname bij de suppliant wegens niet 
betaalde belastingen door de gemeente. 1677.

1 omslag

680 De regeerders van Drogenbos, supplianten c. E.H. Van der Vinnen, 
meier van Drogenbos, geïnsinueerde. Afrekening. 1677.

1 omslag

681 Peter Van Dun, koopman in Lier, suppliant c. de schout en 
schepenen van Duffel, rescribenten. Poging van de suppliant om 
zijn rechtszaak voor de schepenbank van Duffel tegen de schout 
van Duffel voor de Raad van Brabant te brengen. 1677.

1 omslag
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682 De weduwe van Tilman Bernimolin, suppliante c. de schepenen van
Hermalle en Argenteau, rescribenten. Onbekend. 1677.

1 omslag

683 De wethouders van Perk en Elewijt, met hen gevoegd Gillis 
Fredericus Van Marzelaere, baanderheer van Perk en Elewijt, 
supplianten c. Adriaan Magnus, pachter in Elewijt, rescribent. 
Jurisdictie. 1677.

1 omslag

684 Frederik Craps, Thomas Van Pede, de weduwe Jan Geens cum suïs, 
inwoners van Duisburg, supplianten c. de meier, burgemeester en 
regeerders van Overijse, rescribenten. Betaling van personele 
lasten. 1677.

1 omslag

685 Guilliam Loerants, drossaard van Grimbergen, suppliant c. de 
bedenzetters en inwoners van de baanderij Willebroek, 
rescribenten. Onbekend. 1677.

686 De inwoners van Sint-Katelijne-Waver, supplianten c. (Jacques-
Théodore de Bryas) aartsbisschop van Kamerijk en (Ferdinand van 
Merode), markies van Deinze, rescribenten. Tienden op 'Roomse 
bomen'. 1677.

1 omslag

687 Guillaume Fallize, landarbeider in Dionceau (Archennes), suppliant 
c. de schepenen van Dionceau. Afrekening. 1677.

1 omslag

688 Reinier Gheyskens, Aert Peeters, Bartholomeus Janssens en de 
andere inwoners van Langdorp, supplianten c. de regeerders en 
inwoners van Testelt, rescribenten. Belasting van de supplianten 
voor persoonsgebonden lasten. 1677.

1 pak

689 De paters predikheren in Antwerpen, Nicolaas Van Halmale, 
Herebrandus Fredericx, Joseph Segers, Daniel Buysen, Francisco 
Grisperre, Peter Coget, Fransisco Comperis, de vertegenwoordigers 
van de abdij van Sint-Michiel in Antwerpen, eigenaars van de oude 
bossen in Reet, supplianten c. de regeerders en wethouders van 
Reet, rescribenten. Inning van beden op de bossen in Reet. 1677.

1 omslag

690 De regeerders en inwoners van Haterbeek, supplianten c. de 
regeerders en inwoners van Rillaar, rescribenten. Belasting van de 
supplianten voor persoonsgebonden lasten. 1677.

1 omslag
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691 Deurwaarder Faby, suppliant c. de inwoners van Perwez, 
rescribenten. Ereloon. 1677.

1 omslag

692 Deurwaarder Faby, suppliant c. de inwoners van Gembloux, 
rescribenten. Ereloon. 1677.

1 omslag

693 Anna Van Leefdael, douairière van Carloo, impetrant c. de 
schepenen, regeerders en bedenzetters van Ukkel, gedaagden. 
Beden. 1677.

1 omslag

694 Jan-Baptist Van Gessel, meier van Overijse, suppliant c. de 
hoofdmeier van Vilvoorde, rescribent. Inbeslagname ten nadele 
van de suppliant wegens achterstallige belastingen. 1677.

1 omslag

695 De regeerders van Overijse c. Peter Cuppens. Onbekend. 1677.
1 omslag

696 De inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Tielt, Houwaart, Werbeek, 
Bekkevoort, Waanrode en Miskom, impetranten c. de voorzitter van
het college van Malderus, Petronella Van Bockele, Jan Antonis, 
Kathlijn Van Kraesbeke, de erfgenamen van Jan Steens, Karel 
Thoelen, Anna Suarez, Elisabeth Van Geel, de erfgenamen Bastijns,
Pieter Bauwens cum suïs, gedaagden. Onbekend. 1677

1 stuk

697 Peter Van den Perre, koster en officier van Loonbeek, suppliant c. 
de schepenen van Loonbeek, geïnsinueerden. Betaling van 
maaltijden bij de suppliant gehouden op kosten van de gemeente. 
1677.

1 omslag

698 De officieren en inwoners van het kwartier Leuven, supplianten c. 
Hendrik Crabs, pachter van de belasting op graan (lepelrecht) in 
Leuven, rescribent. Toepassing van de ordonnantie van 5 november
1677 die voorschreef dat de graanboeren die graan wilden opslaan 
in Leuven de hoeveelheid moesten medelen aan de pachter van 
het lepelrecht. 1677-1678.

1 pak

699 De dorpsmeesters, regeerders en inwoners van Misselbroek, 
supplianten c. Jan Pontanus cum suïs, inwoners van 'den Hoeck' 
onder Zichem, rescribenten. Verdeling van de levering van 92 
paarden voor militairen. 1677-1678.

1 pak
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700 Joan (Jan) Duynen, meier van Webbekom, suppliant c. Martinus 
Zerezo, secretaris van Webbekom, rescribent. Beschuldiging van 
schriftvervalsing, arrestatie. 1677-1678.

1 pak

701 Hendrik Marchant, deurwaarder c. Hubert De Peronne, officier en 
de schepenen van Huldenberg, rescribenten. Incidenten bij de 
inbeslagname van twee koeien van een weduwe uit Huldenberg. 
1677-1678.

1 omslag

702 Alexander van Brunswijck (Bronswijck, Bruyswijcke), heer van 
Terdek, suppliant c. de regeerders van Overijse, rescribenten. 
Schulden van de gemeente aan de suppliant, betalen van 
belastingen door de suppliant. 1677-1678.

1 omslag

703 Lambert Grandy, molenaar van de banmolen in Soiron, acteur c. de
vertegenwoordigers van de schepenbank van Soiron, 
interveniërende voor William, zoon van Jean Scarlet, 
geïnsinueerden. Ontduiking van de verplichting om de molen van 
de heer te gebruiken. Vorige instantie: Hof van Limburg 1677-1678.

1 pak

704 Andries Maesmans, schout van Broechem en medeschout van het 
kwartier van Zandhoven, impetrant c. de schout, schepenen en 
regeerders van Westmalle, gedaagden. Vergoeding voor betaling 
aan Franse troepen. 1677-1678.

1 pak

705 Frans Van Ven (François Van den Ven), auditeur van zijne majesteit, 
suppliant c. de regeerders en inwoners van Waanrode, 
geïnsinueerden. Terugbetaling van rente op 845 gulden die de 
vader van de suppliant heeft voorgeschoten voor de beden. 1677-
1678.

1 omslag

706 Peter De Winter, deken van het schippersambacht in Mechelen, 
Joos Rijmenants, de weduwe van Christiaan De Cocq en Michiel De 
Winter, schippers c. de regeerders van Meerhout, Vorst en 
Kaggevinne, geïnsinueerden. Organisatie van transport van zieke 
soldaten uit Diest naar Mechelen. 1677-1679.

1 omslag

707 De weduwe van Adam Philips De Cronenberch, heer van Hendrik-
Kapelle, suppliante c. de regeerders van Hendrik-Kapelle, 
rescribenten. Cassatie van een brief van proclamatie betrefende de
verkoop van een cijnsgoed. 1677-1681.
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1 omslag

708 Petrus-Fransicus-Xaverius van Druyvelandt, burggraaf van Dormaal,
impetrant en resument c. de schepenen en regeerders van Putte, 
gedaagden. Belasting van leengoederen in Putte. 1677-1683.

1 omslag

709 De meier, schepenen en inwoners van Huldenberg, supplianten c. 
de meier, schepenen en inwoners van Loonbeek, rescribenten. 
Onbekend. 1677-1685.

1 pak

710 Peter-Jacques Van Schuylen, heer van Wezembeek, erfgenaam van 
de heer van Kallo, suppliant c. de dijkgraaf, gezworenen en 
aangelanden van de polder van Kallo, rescribenten. Afrekening 
over het sterfhuis van de heer van Kallo. 1677-1688.

711 Françoise De Boussu, abdis van Ter Kameren in Elsene, suppliante 
c. de meier en schepenen van Hoeilaart, rescribenten. 
Inbeslagname van vee wegens belasting van de tienden. 1678.

1 omslag

712 De inwoners van Laar, supplianten c. de weduwe van advocaat 
Sestraets, (rescribente). Inbeslagname wegens schulden van de 
gemeente. Vorige instantie: schepenbank van Tienen. 1678.

1 omslag

713 Jean Hulet, suppliant c. de burgemeester en schepenen van 
Perwijs, rescribenten. Ereloon. 1678.

1 omslag

714 De prelaat van Villers, suppliant c. de baljuw, meier, schepenen en 
inwoners van Walhain, rescribenten. Uitvoering van een vonnis 
betreffende de vrijstelling van belasting van de tienden. 1678.

1 omslag

715 Jan Salens, met hem gevoegd de meier, schepenen en regeerders 
van de baronnie Herent, excipiënten c. François De Pauw, dienaar 
van de stad Leuven, geëxcipieerde. Inbeslagname wegens niet 
betaald ereloon. Vorige instantie: schepenbank van Leuven. 1678.

1 omslag

716 De drossaard, schepenen en regeerders van Deurne en Borgerhout,
supplianten c. Thomas De Pret, impetrant. Poging om een lopende 
zaak voor de schepenbank van Deurne en Borgerhout voor de Raad
van Brabant te brengen vooraleer het vonnis was uitgesproken. 
1678.

1 omslag



Raad van Brabant. Processen van gemeenten. 91

717 De moeder van het Sint-Elisabeth gasthuis in Antwerpen, 
suppliante c. de schout, schepenen en wethouders van 
Wuustwezel, rescribenten. Belasting van de tienden door de 
rescribenten. 1678.

1 pak

718 De regeerders en inwoners van Pamel, impetranten c. Aert Kestens,
inwoner van Pamel, gedaagde. Uitstel van betaling van de 
schulden van de gemeente aan de gedaagde. 1678.

1 omslag

719 Maximilien-Henry Bouille en Marguerite Burlen, inwoners van 
Gosselies en eigenaars van gronden in Jumet, supplianten c. de 
burgemeesters, schepenen en inwoners van Jumet, rescribenten. 
Inbeslagname wegens niet betaalde belastingen. 1678.

1 pak

720 De schepenen, brouwers, herbergiers en andere inwoners van 
Walem, supplianten c. de drossaard, meier en oud schepenen van 
Walem, rescribenten. Belastingen. 1678.

1 omslag

721 De griffier van Zaventem, suppliant c. François-Ferdinand Van 
Ophem, drossaard van Zaventem, interveniërende voor Peter Grijp 
Van Valckensteyn, geïnsinueerden. Salaris en rechten van de 
griffier. 1678.

1 omslag

722 Pierre Rosaert, inwoner van Ways, suppliant c. de meier, schepenen
en inwoners van Ways, rescribenten. Inbeslagname van twee 
paarden van de suppliant wegens niet betaalde belastingen van de
gemeente. 1678.

1 omslag

723 Peter Goris, inwoner van Rotselaar, suppliant c. de meier, 
schepenen en regeerders van de baronnie Rotselaar, rescribenten. 
Weigering van de suppliant om het ambt van burgemeester of 
dorpsmeester te bekleden. 1678.

1 omslag

724 De inwoners van Bekkevoort, supplianten c. de dorpsmeesters en 
regeerders van Langdorp, rescribenten. Verdeling van de kosten 
van de inkwartiering van militairen. 1678.

1 omslag

725 De hoofdgelanden en vertegenwoordigers van de dijk van Lillo, 
Stabroek, Zandvliet en Berendrecht, supplianten c. de 
hoofddrossaard van het kwartier Hoogstraten, geïnsinueerde. 
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Inbeslagname door de geïnsinueerde ten nadele van de inwoners 
van het grondgebied van de supplianten. 1678.

1 stuk

726 Henry Del Trappe, kanunnik van de collegiale kerk Saint-Pierre in 
Luik, tiendenheffer in Corroy, suppliant c. de meier, schepenen en 
belastingontvangers van Corroy, geinsinueerden. Belasting van de 
tienden door de geïnsinueerden. 1678.

1 omslag

727 Georges Douaire (Dowaire), suppliant c. de schepenen en griffier 
van Ohain, rescribenten. Geweldpleging door Albert Van de Velde, 
schepen van Ohain. 1678.

1 omslag

728 Michiel De Boeck, schepen van Tisselt, suppliant c. de wethouders 
van Blaasveld en Peter Peeters, belastingontvanger in Blaasveld. 
Procedure voor de schepenbank van Blaasveld, waarin de suppliant
is tussengekomen ten voordele van inwoners van Tisselt. 1678.

1 pak

729 De meier, burgemeester en schepenen van Tubeke, supplianten c. 
Jenne Van den Velde, weduwe van Jean-Baptiste Houwaert, kapitein
van de burgerlijke wacht in Brussel, rescribente. Rente. 1678.

1 omslag

730 De inwoners van Outgaarden, supplianten c. de regeerders van 
Hakendover, rescribenten. Afleggen van rekenschap voor de 
belastingen van Outgaarden, die bij Hakendover worden gerekend, 
kosten van sommaties in Hakendover. 1678-1679.

1 omslag

731 (Françoise De Boussu), abdis van het Godshuis van Ter Kameren, 
suppliante c. de ontvangers en inwoners van Elsene, met hen 
gevoegd de Burggraaf van Brussel als heer van Elsene, 
rescribenten. Kwestie of Ter Kameren al dan niet onderworpen is 
aan de jurisdictie en de belatingheffing in Elsene. 1678-1679.

1 pak

732 De regeerders van Herentals, impetranten c. de 
vertegenwoordigers van de bijvang van Herentals, geïntimeerden. 
Repartitie van de belastingen tussen de stad en de bijvang 
Herentals. 1678-1679.

1 pak

733 Peter Van Bredam, molenaar in Sint-Katelijne-Waver, suppliant c. de
drossaard, schepenen en regeerders van Sint-Katelijne-Waver, 
rescribenten. Belastingen. 1678-1680.

1 pak
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734 Charles-Philippe de Cottereau, heer van Clabecq, suppliant c. de 
regeerders van Tubeke, geïnsinueerden. Jurisdictieconflict n.a.v. 
een inbeslagname in Clabecq voor de geïnsinueerden. 1678-1680.

1 omslag

735 De markgraaf van Antwerpen, arrestant c. de regeerders van 
Vorselaar, interveniërende voor Jan Zels, gearresteerde. Verdeling 
van de kosten van inkwartiering van militairen. 1678-1680.

1 omslag

736 Anna-Louise De Berlo, Vrouwe van Nieuwenhove, douairière van de
keizerlijke resident d'Haem (Dhane), suppliante c. de regeerders 
van Sint-Pieters-Leeuw, rescribenten. Inbeslagname van vee door 
de rescribenten wegens achterstallige belastingen. 1679.

1 omslag

737 De schepenen van Overijse, supplianten c. Guilliam Le Riche, 
Antoon Fossez, Jan van Meldaert en Elisabeth Van der Haegen, 
verantwoordelijk voor de inning van de tienden in Overijse tijdens 
het hangend proces van Jan Henris uit Overijse tegen de abdis van 
's Hertogendal, rescribenten. Betaling van de arbeiders die het 
graan van de tienden hebben geoogst en in schuren opgeslagen. 
1679.

1 omslag

738 Deurwaarder Van der Cammen, suppliant c. de baljuw, 
burgemeester, schepenen en regeerders van Meerbeke bij Ninove, 
geïnsinueerden. Arrestatie en gevangenzetting van schepen 
Nicolaas De Wege in de gevangenis in Brussel (Treurenberg), 
wegens niet betaalde belastingen van de gemeente, betaling van 
ereloon van de deurwaarder. 1679.

1 omslag

739 De regeerders van Overijse, supplianten c. de weduwe van jonker 
Joachim Hoppers, heer van Daelem, Waterdijk, Philipinne, 
geïnsinueerde. Gevangenneming in Leuven van Maarten Taeymans,
inwoner van de gemeente, in opdracht van de geïnsinueerde 
wegens schulden van de gemeente. 1679.

1 omslag

740 Gerard De Dieden Malatesta, heer van Walhorn, suppliant c. het 
Hof van Limburg, rescribenten. Jurisdictie over de hoge justitie. 
1679.

1 pak

741 Catharina Kruytens, weduwe van Nicolaas Craen, koster in Zemst, 
suppliante c. de regeerders van Zemst, rescribenten. Vergoeding 
voor het afbranden van het huis van de suppliante, toen militairen 
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er ingekwartierd waren. 1679.
1 pak

742 Jacques Crokaert, pachter van Sint-Pieters-Leeuw, suppliant c. de 
regeerders en inwoners van Sint-Pieters-Leeuw, rescribenten. 
Sommatie voor niet betaalde belastingen. 1679.

1 omslag

743 De inwoners van Seneffe, supplianten c. Van de Velde, ontvanger-
generaal van de Staten van Brabant. Inbeslagname. 1679.

1 omslag

744 Peter Verschueren, inwoner van Blaasveld, pachter van weiden in 
Heindonk, suppliant c. de schepenen en regeerders van Heindonk, 
geïnsinueerden. Inbeslagname ten nadele van de suppliant, 
wegens onbetaalde belastingen op de door hem gepachte weiden 
die dateren van vóór zijn pachtcontract. 1679.

1 omslag

745 Thomas Jadoul, cum suïs, supplianten c. de dorpsmeesters en 
inwoners van Nerem, enclave en 'vrije grond' in het prinsbisdom 
Luik, rescribenten. Modaliteiten van de belastingheffing. 1679.

1 omslag

746 De meier, schepenen en inwoners van Clabecq, supplianten c. Jean 
Van Santberge, deurwaarder, gedaagde. Ereloon. 1679.

1 omslag

747 Maximilien De Nayer en de weduwe van Jean Busselotte, 
supplianten c. de meesters van de Tafels van de Heilige Geest van 
Tubeke, geïnsinueerden. Vraag om vermindering van een rente ten 
voordele van de geïnsinueerden op de hoeve 'Delvalle' van de 
supplianten, wegens oorlogsvernietigingen. 1679.

1 omslag

748 De erfgenamen van Philips De Bontridder, meier van Hoeilaart, 
supplianten c. de regeerders van Hoeilaart met hen gevoegd de 
voornaamste grondeigenaars van Hoeilaart, rescribenten. 
Onbekend. 1679.

1 stuk

749 De meier en schepenen van Tubeke, supplianten c. de 
vertegenwoordigers van de meierij van Nijvel, (rescribenten). 
Verdeling van de kosten van de levering van wagens aan militairen.
1679.

1 omslag

750 De regeerders en inwoners van Lincent (Lijsem), supplianten c. de 
weduwe van François Thenaerts, geïnsinueerde en rescribente. 
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Erkenning van de betaling van de beden door de supplianten aan 
François Thenaerts, comptoirbode van de Staten van Brabant, in 
1674. 1679-1680.

1 omslag

751 De inwoners van Raren, Nieuwdorp en Herkenrade, supplianten c. 
Reinier De Macours, heer van Trois Fontaines, geïnsinueerde en 
gedaagde, en later zijn erfgenamen. Terugbetaling van een lening. 
1679-1680.

1 pak

752 Jacobus Castano, voogd van zijn minderjarige broer Christoffel 
Castano, suppliant c. de regeerders van Edegem, rescribenten. 
Verhoging van de belastingen op een hoeve van Christoffel 
Castano. 1679-1680.

1 omslag

753 De weduwe van de commis Brecht, suppliante c. de meier, 
schepenen en inwoners van Nethen, gedaagden. 1679-1680.

1 omslag

754 Edmond Godfried von Bocholtz, ridder van de Duitse orde, 
landcommandeur van Alden Biezen, suppliant c. de regeerders van 
de heerlijkheid Schinnen in het Land van Valkenburg, rescribenten. 
Privilege van vrijstelling van belastingen. 1679-1680.

1 pak

755 Nicolaas Leemans, pachter van Leefdaal, suppliant c. de 
regeerders, bedenzetters en inwoners van Beigem, interveniërende
voor Guilliam De Groef, belastingontvanger van Beigem, 
rescribenten. Sommatie voor achterstallige belastingen, 
belastingvoet van de personele lasten volgens de reële lasten. 
1679-1681.

1 pak

756 De wethouders van Leuven, supplianten c. de regeerders van de 
heerlijkheid Tielt, rescribenten. Weigering van de rescribenten om 
de bagage van een Engels regiment te vervoeren van Tielt naar 
Diest. 1679-1681.

1 omslag

757 De baron de Quarré, suppliant c. de regeerders van Pamel, 
geïnsinueerden. Belastingheffing door het dorp op het bos en de 
broek van de suppliant, terwijl dit leenroerige goederen zijn. 1679-
1681.

1 omslag

758 De officier en inwoners van Lontzen, supplianten c. de vier 
hoofdbanken van het Land van Limburg, rescribenten. Verdeling 
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van de kosten van inkwartieringen van militairen. 1679-1682.
1 pak

759 De prior en de paters Bogaarden in Ophem, supplianten c. de 
hoofdmeier van Vilvoorde, rescribent. Privilege van vrijstelling van 
belastingen. 1679-1682.

760 De voogden van de kinderen van Herman Wijnants van Rosan, oud-
burgemeester van Westerlo, supplianten c. de drossaard, 
schepenen en secretaris van Westerlo, geïnsinueerden. Sommatie 
van betaling van schulden van de oud-burgemeester aan de 
gemeente ten koste van het sterfhuis. 1679-1683.

1 pak

761 Cornelis Spoelberghs, echtgenoot van de weduwe van Guillaume 
Staes, suppliant c. de regeerders van Bekkevoort, geïnsinueerden. 
Rente. 1679-1683.

1 omslag

762 De regeerders van Sint-Kwintens-Lennik, supplianten c. advocaat 
Dors, rescribent. Ereloon. 1679-1686.

1 omslag

763 Gilbert Cornet, procureur uit Luik c. de inwoners uit Hendrik-
Kapelle, rescribenten. Brief van surceantie voor de betaling van 
een rente. 1679-1688.

1 omslag

764 Reinier Daemens en Aert Cremers, inwoners van Jabeek, 
supplianten c. de inwoners van Brunssum, rescribenten. 
Inbeslagname van de oogst en de wagens van de supplianten in 
Maastricht op bevel van gravin Van den Berghe, voor een schuld 
van de gemeente. 1679-1706.

1 pak

765 Jeremy Pruneau, Arnould Desmaret, de weduwe van Gillis 
Desmaret, inwoners van Roignon, supplianten c. de meier, 
schepenen en belastingontvanger van Rebecq, rescribenten. 
Belastinginning door de rescribenten in Roignon, terwijl dit een 
'vrije grond' is. 1680.

1 omslag

766 De meier, schepenen en regeerders van Kampenhout, supplianten 
c. Jan Corbeels, procureur van de Raad van Brabant, geïnsinueerde.
Weigering van de geïnsinueerde om processtukken over te geven 
van het proces van de supplianten tegen het klooster in Muizen bij 
Mechelen. 1680.

1 omslag
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767 De regeerders van Wuustwezel, supplianten c. de markgraaf van 
het Land van Rijen, gedaagde. Verdeling van de kosten van 
inkwartiering van militairen. 1680.

1 pak

768 Erasmus Gillis, suppliant c. de wethouders van Blaasveld, 
rescribenten. Poging om de rescribenten te dwingen juridisch 
advies in te winnen bij de schepenbank van Grimbergen voor de 
afhandeling van de rechtszaak van de suppliant tegen Jan 
Michielsens, voor de schepenbank van Blaasveld. 1680.

1 omslag

769 Frijn Bauwels, cum suïs supplianten c. de schepenen en regeerders 
van Gemenich, geïnsinueerden. Inbeslagname ten nadele van de 
supplianten voor de schulden van de gemeente. 1680.

1 omslag

770 Michiel Van der Roost, meier van Bonheiden, suppliant c. de 
regeerders van Bonheiden, geïnsinueerden. Ambtsonkosten. 1680.

1 pak

771 Marie Van den Burch, impetrante c. de baron van het Land van 
Grimbergen, interveniërende voor zijn officier van Zemst, 
gedaagde. Twee weiden aan de Zenne, in Zemst. 1680.

1 stuk

772 De meier, schepenen en regeerders van Werchter, supplianten c. 
de regeerders van Tildonk, rescribenten. Onbekend. 1680.

1 omslag

773 Robert Marischal, pastoor van Glabais, suppliant c. de regeerders 
van Glabais, rescribenten. Afsluiten van de rekeningen van Glabais,
terugbetaling van voorgeschoten som. 1680.

1 omslag

774 De grondeigenaars van Heindonk en de grondeigenaars die er niet 
wonen (afdrijvers) , supplianten c. de schepenen en bedenzetters 
van Heindonk, gedaagden. Onderscheid tussen reële en personele 
belastingen. 1680.

1 omslag

775 De schepenen en regeerders van Bierbeek, supplianten c. de 
drossaard van het hertogdom Aarschot, rescribent. Sommatie door 
de rescribent, afrekening van leveringen van wagens en 
belastingen. 1680.

1 omslag

776 De regeerders van Schriek en Grootlo, supplianten c. Hendrik 
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Claes, inwoner van Werchter, recribent. Belasting van de 
grondeigenaars die niet in de gemeenten wonen (afdrijvers). 1680.

1 omslag

777 Abraham Van den Panhuysen, meier van Rotselaar, suppliant c. de 
vertegenwoordigers van het kwartier Aarschot, geïnsinueerden. 
Vergoeding voor het leiden van de pioniers en van het transport 
van de wagens van het leger. 1680.

1 omslag

778 De heer en groot gelanden van het kwartier Tienen, met hen 
gevoegd de regeerders en gemeenten van het kwartier Tienen en 
de Staten van Brabant, impetranten c. de heer (Jacques) Schot 
(Schotti), hoogmeier van het kwartier Tienen, gedaagde. Afleggen 
van rekenschap, respecteren van het reglement van 1659 en van 
het werkterrein van de rentmeester, modaliteiten van de keuze en 
de eedaflegging van hoogmeier, het laten kappen van 
'draaibomen', het uitvoeren van inbeslagnames. 1680.

1 omslag

779 De pastoors van Werchter, Rotselaar, Haacht en Wakkerzeel, 
supplianten c. Daniel Van Hamme, griffier van Wercher, rescribent. 
Bevoegdheid over het schrijven van de rekeningen van de kerken. 
1680.

1 omslag

780 Maria Peyssens, weduwe van Jan De Welde, suppliante c. de 
regeerders en inwoners van Hakendover, rescribente. 
Inbeslagname van paarden van de suppliante omdat de gemeente 
de belastingen niet heeft betaald. 1680.

1 omslag

781 Franciscus Tax, hoofdmeier van het Land van Rode, suppliant c. de 
regeerders van Kruikenburg, Sint-Ulriks-Kapelle, Groot-Bijgaarden 
en Bekkerzeel, rescribenten. Weigering van de rescribenten om de 
'tantième' te betalen (een vergoeding van 3,3 % op de belastingen)
aan de hoofdmeier als vergoeding voor zijn werk. 1680.

1 omslag

782 De regeerders van Vorselaar, geëxecuteerden c. de drossaards 
Tiebours en Van den Bosch, executanten en gedaagden. Verdeling 
van de kosten van inkwartiering van militairen. 1680.

1 omslag

783 Quinten Van der Elst, inwoner van Brussel, suppliant c. de meier, 
schepenen, bedenzetters en regeerders van Leerbeek, 
rescribenten. Belastingen. 1680-1681.

1 omslag
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784 Ferdinand De Raedt, oud schepen en belastingontvanger van 
Brussegem, suppliant en gereconveniëerde c. de wethouders van 
Brussegem, reconveniënten. Afrekening van de belastinginning, 
schuld van de gemeente aan de suppliant. 1680-1681.

1 pak

785 De inwoners van Biest en Heistrate onder Wilrijk, supplianten c. de 
prelaat van het godshuis Sint-Michiels in Antwerpen, rescribent. 
Recht van doorgang. 1680-1681.

1 omslag

786 Niclaes Momers, schepen en grifier in Lontzen, suppliant c. Joan-
Theodoor Hupsch, meier van Lontzen, rescribent. Poging om de 
suppliant uit zijn ambt te ontzetten. 1680-1681.

1 omslag

787 Jean Delhaize, ontvanger van de tienden in Ransart, suppliant c. de
bestuurders van Ransart, rescribenten. Belasting van de tienden 
door de rescribenten voor de financiering van inkwartiering van 
militairen. 1680- 1681.

1 omslag

788 Jonker Jan-Baptist Lamberti en N. Bulteel, heer van Neepen met 
hen gevoegd de grondeigenaars van Neepen, impetranten c. de 
schout, schepenen en regeerders van Stabroek, gedaagden. 
Verdeling van de kosten van de inkwartiering van militairen. 1680-
1681.

1 pak

789 Advocaat François Vuytenhoven, suppliant c. de meier, 
burgemeester en schepenen van Overijse, geïnsinueerden. Ereloon.
1680-1682.

1 omslag

790 De procureur Melchior Van den Brande, curator van het sterfhuis 
van baron De Mares, hoogbaljuw van het Land van Waas, impetrant
c. de regeerders van Belsele, gedaagden. Sommatie van het 
sterfhuis door de gedaagden wegens niet betaalde belastingen van
baron De Mares. 1680-1682.

1 omslag

791 Bartholomeus Hennins, suppliant c. de regeerders en inwoners van 
Oplinter, rescribenten. Schending door de rescribenten van een 
akkoord over de aflossing van de schulden van Sebastiaan Van 
Hove, erflater van de suppliant. 1680-1682.

1 pak

792 De wethouders van Korbeek-Dijle, aanleggers c. Philips De Greef, 
inwoner van Korbeek-Dijle, gedaagde. Procedurekwestie: kwestie of
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een brief van justitie al dan niet via verborgen middelen (sub ende 
obreptie) zou verkregen zijn. 1680-1682.

1 omslag

793 De schepenen, regeerders en inwoners van Alsemberg, supplianten
c. Peter Van Rampelbergh, herbergier in Brussel, rescribent. 
Sommatie van de supplianten ter uitvoering van een vonnis van 20
januari 1657 voor de betaling van schulden van de gemeente aan 
de rescribent. 1680-1683

1 omslag

794 De schepenen, bedenzetters en inwoners van Alsemberg, 
supplianten c. Antoon Berents, Jan Willems en Artus Hublo, 
rescribenten. Modaliteiten van de terugbetaling van geleend 
kapitaal uit 1649. 1680-1683.

1 pak

795 Rogier De Vos, Peter De Minder en Hendrik Van Rijm, supplianten, 
met hen gevoegd de burggraaf van Brussel, supplianten c. de 
baron van Houfalize, interveniërende voor de inwoners van 
Watermaal en Oudergem, rescribenten. Betaling van personele 
lasten door personen die vallen onder de jurisdictie van de 
burggraaf van Brussel. 1680-1684.

796 De oud-schepenen van Tubeke, supplianten c. de nieuwe 
schepenen van Tubeke, gedaagden. Kwestie of een rente uit 1650, 
waarover de gemeente een proces voert tegen de weduwe van 
Nicolas Sibille, op naam van de gemeente dan wel op de 
persoonlijke naam van de supplianten was afgesloten. 1680-1684.

1 pak

797 Jan Boots, koopman uit Antwerpen, met hem gevoegd het Leenhof 
van Brabant, suppliant c. de schepenen van Borsbeek. Belasting 
van leengoederen in Borsbeek, jurisdictieconflict tussen het 
Leenhof en de Raad van Brabant, met interventie van de Geheime 
Raad. 1680-1685.

1 pak

798 Antoine Previnaire, inwoner van Roux-Miroir, met hem gevoegd de 
baron van Carloo, supplianten c. de regeerders van Incourt, 
geïnsinueerden. Sommatie voor belastingen van Antoine Previnaire
door de geïnsinueerden. 1680-1688.

1 omslag

799 De pastoor van Nieuwerkapellen (Nieuwerkerken?), suppliant en 
gereconveniëerde c. de inwoners van Nieuwerkapellen, 
reconveniënten. Betaling en ontwijking van de tienden. 1681.

1 pak
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800 De regeerders van Boom, impetranten c. Jan Keny, inwoner van 
Boom, gedaagde en contradicent. Vergoeding van inkwartiering 
van, en geleverde wagens aan militairen. 1681.

1 pak

801 Jan De Molder, inwoner van Brussel en bezitter van grond in 
Leerbeek c. de wethouders van Leerbeek, geïnsinueerden. Betaling
van personele lasten. 1681.

1 omslag

802 Jacques d'Ausse, meier van Spontin, suppliant c. Pierre Bogaerts, 
ontvanger van de markies van Saint Martin in Rumst, 
interveniërende voor de weduwe Remigius Coop, Gillis Waerts, Paul
Janssens, Cornelis Ceulemans en de andere ontvangers van de 
tienden in Rumst, geïnsinueerden. Poging tot inbeslagname van de 
suppliant op de inkomsten van het domein in Rumst wegens 
schulden van de markies; prioriteit onder schuldenaren. 1681.

1 omslag

803 Adriaan Van Nivele en de andere inwoners van Kapellen, 
supplianten c. Peter Hendricx, dorpsmeester van Kersbeek, 
rescribent. Betaling van belastingen van eigenaars of pachters van 
gronden in Kersbeek die er niet wonen. 1681.

1 omslag

804 Deurwaarder Willems, suppliant c. de regeerders van Brussegem, 
geïnsinueerden. Ereloon. 1681.

1 omslag

805 De burgemeesters en inwoners van Oirsbeek en Brunssum, 
supplianten c. de gravin Van den Bergh, rescribent. Proceskosten. 
1681.

1 omslag

806 De regeerders van Tisselt, supplianten c. de regeerders van Meisse,
rescribenten. Verdeling van de kosten van inkwartiering van 
militairen. 1681.

1 pak

807 Jan Van Schors, rekestmeester van de Grote Raad van de 
Nederlanden te Mechelen, suppliant c. de meier en schepenen van 
Meerbeek, rescribenten. Inning van de personele lasten op een 
reële belastingvoet (volgens de grootte van de grond en het aantal 
koeien). 1681.

1 pak

808 François de Regnaucourt, baljuw van Meerbeke (bij Ninove), en 
consoorten, erfgenamen van Charles de Regnaucourt, baljuw van 
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Pamel en Ledeberg, supplianten c. de regeerders van Pamel en 
Ledeberg, rescribenten. Vergoeding voor de terugbetaling van een 
lening van de gemeente, waarvoor Charles de Regnaucourt zijn 
persoon en zijn goederen had verbonden. 1681.

1 pak

809 Deurwaarder Jan Willems, suppliant c. de regeerders van 
Wolvertem, rescribenten. Ereloon. 1681.

1 omslag

810 Jan Van Diest, inwoner van Tessenderlo in het Land van Luik, 
suppliant c. de wethouders van Dorne, geïnsinueerden. Openbare 
verkoop van de goederen van de suppliant, weigering van de 
geïnsinueerden om een minnelijke schikking te aanvaarden. 1681.

1 omslag

811 Hendrik Geeremans en Peter Smeyers, echtgenoot van Margarite 
Geeremans, supplianten c. de wethouders en regeerders van 
Bekkevoort, geïnsinueerden. Aanstelling van voogden voor de 
kinderen van Peter Raymaeckers door de geïnsinueerden. 1681.

1 omslag

812 Elisabeth Simonis, appelante en suppliante c. de regeerders van 
Wodemont, geïntimeerden en rescribenten. Inbeslagname ten 
nadele van de suppliante wegens niet betaalde rechten van de 
schepenbank van Wodemont. 1681.

1 omslag

813 De drossaard, schepenen en regeerders van Leefdaal en Vossem, 
supplianten c. de ondergeschikte officieren van de meierij van 
Vilvoorde, interveniërende voor de hoofdmeier van Vilvoorde, 
rescribenten. Repartitie van de belastingen. 1681.

1 omslag

814 De regeerders van Wuustwezel, impetranten en libellanten c. Jan 
de Bruyn van Aalst, drossaard van Cantecroy, gedaagde en 
diminuent. Proceskosten. 1681.

1 omslag

815 François Lagasse en Gilles Granier, supplianten c. de baljuw en 
schepenen van Perwijs, rescribenten. Inbeslagname. 1681.

1 omslag

816 De meier, schepenen en inwoners van Itter (Ittre) c. Jean Quivat, 
pachter in Itter (Ittre), verweerder. Vergoeding voor de kosten van 
paarden en wagens aan militairen. 1681.

1 pak

817 De regeerders van Eppegem, supplianten c. Theodore Van 
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Passenrode, advocaat en oud-schepen van Brussel, rescribent. 
Afrekening van ereloon en proceskosten. 1681.

1 pak

818 De voogd van de heer van Walhorn, suppliant c. de meier en 
schepenen van het gerechtshof van het hertogdom Limburg, met 
hen gevoegd Jan Uben, Jan Pacquay en Peter Haesnyel, 
rescribenten. Criminele jurisdictie over Walhorn. 1681.

1 omslag

819 De baron van Scharemberg, heer van Hoepertingen, arrestant c. 
Jeroen Vronincx, dorpsmeester van Rijkel, gearresteerde. 
Inbeslagname wegens een eerdere inbeslagname van drie paarden
door Franse soldaten, in opdracht van de dorpsmeesters van Rijkel.
1681.

1 omslag

820 De regeerders van Brecht en Loenhout, supplianten c. de drossaard
van Hoogstraten, rescribent. Modaliteiten van en bevoegdheid 
betreffende de belastingheffing. 1681.

1 pak

821 Michel Desquenne, meier van Tubeke, suppliant c. de schepenen 
van Tubeke, geïnsinueerden en rescribenten. Ambtsuitgaven. 1681.

1 omslag

822 De schepenen van Moulinghen, impetranten c. de schepenen van 
's-Gravenvoeren, gedaagden. Bevoegdheid om recht te spreken in 
het proces tussen Barbara Renier en Laureis Gentis. 1681.

1 pak

823 Jean-Jacques De Coninck, voogd van de wezen De Coninck, 
suppliant en geconvenieerden c. de wethouders van de parochie en
baanderij Gooik, geïnsinueerden en reconveniënten. Lichting van 
een som geconsigneerd in Gooik n.a.v. een verkoop van grond van 
de grootvader van de wezen. 1681.

1 omslag

824 Simon De Wille, inwoner van Mechelen en later zijn erfgenamen, 
suppliant c. de schepenen en regeerders van Rijmenam, 
rescribenten. Clausule toegevoegd door de rescribenten bij de 
registratie van de rente van de suppliant op een goed gelegen in 
Rijmenam. 1681.

1 pak

825 De schout, schepenen en regeerders van Turnhout, supplianten c. 
de regeerders van Retie, rescribenten. Belasting door de 
rescribenten van inwoners van Turnhout die grond bezitten in Retie 
voor personele lasten. 1681.
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1 pak

826 Jonker Charles Van Cauwenhoven, heer van Winksele, suppliant c. 
de regeerders van Loonbeek, rescribenten. Belasting door de 
rescribenten van Jan Van der Vorst, pachter van de suppliant, 
schulden van Van der Vorst aan de suppliant. 1681.

1 omslag

827 De heer van Merchtem, met hem gevoegd de meier en griffier van 
Merchtem en Jan Van Slachmolen, supplianten c. Andreas Van der 
Vekene, heer van het laathof van het (Hof ter) Trappen 
interveniërende voor de meier, erflaten en griffier van het laathof, 
geïnsinueerde. Jurisdictie over verpachtingen. 1681.

1 stuk

828 Laureis Van der Schueren, notaris uit Leuven, suppliant c. de 
regeerders en de gemeente van Webbekom, geïnsinueerden. 
Schuld van de gemeente aan de suppliant. 1681.

1 omslag

829 De regeerders en inwoners van Sint-Joris-Winge c. de hoogmeier 
van Tienen. Repartitie van de contributie aan Franse militairen. 
1681.

1 omslag

830 François Van der Smissen, pachter in Sterrebeek, suppliant c. de 
regeerders van Sterrebeek, rescribenten. Kosten van inkwartiering 
van militairen en belastingen. 1681.

1 omslag

831 Licentiaat Francisco Tax, hoogmeier van Rode, suppliant c. de 
regeerders van Ukkel, (rescribenten). Afrekening van belastingen. 
1681.

1 omslag

832 De inwoners van Rabozée, supplianten c. de inwoners van Sainée 
in het prinsbisdom Luik, rescribenten. Betaling van personele 
lasten, inbeslagname van paarden. 1681-1682.

1 pak

833 Nicolaas Peys, meier van Bierbeek, suppliant c. de dorpsmeesters 
van Bierbeek, rescribenten. Vergoeding ambtsonkosten, rechten en
voorgeschoten geld. 1681-1682.

1 pak

834 De weduwe Gillet Magin en zijn zoon Antoine, grondeigenaars in 
Baelen (-sur-Vesdre), supplianten c. de belastingontvangers van 
Baelen(-sur-Vesdre), rescribenten. Inbeslagname wegens 
achterstallige belastingen. 1681-1682.
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1 pak

835 De schout, schepenen en inwoners van Kasterlee, supplianten c. 
Hieronimus Zety, raad- en rentmeester-generaal in het Land en 
Kwartier van Mechelen, rescribent. Poging van de rescribent om 
een nieuw cijnsboek op te stellen, terwijl het vorige nog maar tien 
jaar oud is. 1681-1682

1 pak

836 De baron van Carloo en de meest gegoede inwoners van Ukkel, 
supplianten c. de bedenzetters, regeerders, en minder gegoede 
inwoners van Ukkel, rescribenten. Verdeling van de belastingen. 
1681-1682.

837 Jean-Louis Moreno, kanunnik van de Sainte-Waudru kerk in Bergen, 
impetrant c. François Wautier, Philibert Del Corde, Everard Morhem,
Antoine Rasquin en Etienne Chabaut, inwoners van Lello, 
geëxecuteerden. Inbeslagname n.a.v. een niet terugbetaalde 
lening. 1681-1682.

1 pak

838 De regeerders en inwoners van Kersbeek, impetranten c. Jonker 
Jan-Jacques Schotti, meier van de stad en het kwartier Tienen, 
gedaagde. Verdeling van kosten van leveringen aan militairen. 
1681-1683.

1 pak

839 Burgemeesters, schepenen en regeerders van Scherpenheuvel, 
supplianten c. de schepenen en regeerders van Zichem, 
interveniërende voor hun bede- en subsidiezetter, rescribenten. Eis
van de bedezetter van Zichem aan Scherpenheuvel om de bede 
van 1676 te betalen, terwijl deze wegens oorlogslasten was 
kwijtgescholden door de Staten van Brabant. 1681-1684.

1 pak

840 Edmond Godfried von Bocholtz, ridder van de Duitse orde, 
landcommandeur van Alden Biezen, impetrant c. de regeerders en 
inwoners van Geleen, gedaagden. Privilege van vrijstelling van 
belastingen. 1681-1685.

1 omslag

841 Joannes Vleminckx, onderpastoor van Merchtem en deservitor van 
Vossem, suppliant c. de meier en schepenen van Merchtem als 
voogden en regeerders van het gasthuis van Merchtem, 
rescribenten. Uitblijven van de betaling van het pensioen van de 
onderpastoor van 200 gulden per jaar op rekening van het gasthuis
sinds 1679. 1681-1685.
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842 Michel De Quenne, meier, Paul de Broux, Josse Landuyt, Jean Le 
Bacq en Simon Pare, oud-schepenen en schepenen van Tubeke, 
supplianten c. enkele inwoners van Tubeke, rescribenten. 
Hypothecaire lening. 1681-1688.

1 omslag

843 Lambert Xhenemont (Xheunemont), ontvanger-generaal van 
domeinen en van de steenkoolmijnen van de vorst in het Land van 
Limburg, suppliant c. de vertegenwoordigers van de schepenbank 
van Baelen(-sur- Vesdre), Herve en Clermont, rescribenten. Aanleg 
van een kanaal. 1681-1691.

1 omslag

844 De inwoners en de heer van Geetbets, supplianten c. de oud-meier 
en guldeken van Tienen, geïnsinueerden Kwestie of in Geetbets de 
maten van Tienen dan wel die van Diest worden gebruikt voor de 
graanhandel. 1681-1711.

1 pak

845 De erfgenamen van Gerard d'Estordu, supplianten c. de regeerders
van (Onze-Lieve-Vrouw)-Tielt, geïnsinueerden. Rente. 1682.

1 omslag

846 Raadsheer Franckheim en de burgemeester van Hamme, 
supplianten c. Cornelis Van den Bogaert, Guilliam De Roy, Adriaan 
Van den Steen en consoorten, pachters van hoeven van het bisdom
Antwerpen, rescribenten. Afrekening. 1682.

847 Lambertus Hermans, pastoor van Kieskom, suppliant c. de 
inwoners van Meensel, rescribenten. Betaling van 
begrafenisrechten. 1682.

1 omslag

848 Jonker Goswin Van Leemputte, als man en voogd van Marie Van 't 
Sestich, suppliant c. de bedenzetters en regeerders van Onze-
Lieve-Vrouw-Tielt, rescribenten. Betaling van beden op een stuk 
bos. Vorige instantie: schepenbank van Leuven 1682.

1 omslag

849 Pierre Thiry, impetrant c. de meier en schepenen van Souvret, 
gedaagden. Kwestie of de impetrant in appel kan gaan tegen een 
vonnis van de schepenbank van Souvret bij de Raad van Brabant, 
dan wel bij de schepenbank van Luik. 1682.

1 pak

850 De schepenen en secretaris van Mortsel, Edegem en Cantecroy, 
supplianten c. Jan De Bruyn, drossaard van de heerlijkheid, 
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rescribent. Weigering van de rescribent om het reglement toe te 
passen betreffende het bijeenroepen en de organisatie van de 
schepenbank. 1682.

1 omslag

851 De inwoners van Mont de Jauche, supplianten c. (Willem de 
Cotereau), markies van Asse, baron en heer van Jauche, gedaagde.
Heerlijk recht van vrije taverne. 1682.

1 omslag

852 Josse Pigeolet, inwoner van Clabecq, suppliant c. de meier, 
schepenen en inwoners van Clabecq, geïnsinueerden. 
Belastingheffing door de geïnsinueerden terwijl de suppliant aan de
gemeente geld heeft voorgeschoten voor de levering van paarden 
en karren aan militairen. 1682.

1 omslag

853 De schout, schepenen en secretaris van Brecht, supplianten c. Jan-
Michiel Pellens, inwoner van Brecht, rescribent. Betaling van 
rechten aan de schepenen voor het afleveren van akten. 1682.

854 Jacques Carnonckel en Hendrik De Haeze, boden van de Staten van
Brabant, supplianten c. de regeerders en inwoners van 
Overwinden, geïnsinueerden. Kosten en ereloon van de 
supplianten. 1682.

1 omslag

855 De regeerders en inwoners van Wezembeek en Ophem, 
supplianten c. Joanna-Adriana de Pester, begijn op het groot 
Begijnhof in Brussel, rescribente. Rente en kapitaal. 1682.

1 pak

856 Gerard Macre, meier van Humbeek, suppliant c. de regeerders van 
Humbeek, rescribenten. Terugbetaling van ambtsonkosten en 
rechten. 1682.

1 pak

857 De prelaat van Sint-Cornelis en Cypriaan bij Ninove, met de 
provoost van Renisart, supplianten c. de meier, schepenen en 
belastingontvangers van Seneffe, rescribenten. Inbeslagname van 
vee wegens niet betaalde belastingen. 1682.

1 omslag

858 Jacques Carnonckel en Hendrik De Haeze, boden van de Staten van
Brabant in het kwartier Leuven, supplianten c. de inwoners van 
Linsmeel, rescribenten. Kosten en ereloon van de supplianten. 
1682.

1 omslag
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859 De inwoners van Oirsbeek en Brunssum, supplianten c. advocaat 
(Joannes) Gaethovius, rescribent. Betaling van de helft van het 
rapportgeld van het door de gemeente gewonnen proces tegen de 
gravin Van den Berghe. 1682.

1 omslag

860 De regeerders en inwoners van Sint-Kwintens-Lennik, supplianten 
c. deurwaarder Quintois (Quentois), rescribent. Sommatie door de 
rescribent. 1682.

1 omslag

861 Deurwaarder Van der Cammen, suppliant c. de inwoners van 
Houtain-le-Val, rescribenten. Ereloon. 1682.

1 omslag

862 De schepenen en bedenzetters van Brussegem, met hen gevoegd 
de voornaamste grondbezitters van Brussegem, impetranten c. 
Theodore Hacken, drossaard, gedaagde. Rekeningen van 
leveringen van wagens en transportdiensten voor militairen. 1682.

1 omslag

863 Cornelis Van Ham, Peter Herinckx en Jan Meeck, inwoners van 
Sterrebeek die gronden bewerken in Wezembeek, supplianten c. de
regeerders van Wezembeek en Oppem, geïnsinueerden. Sommatie 
van de supplianten voor extraordinaire beden voor de betaling van 
de interest van een lening, terwijl de supplianten niet zijn 
geraadpleegd voor het aangaan van de lening. 1682.

1 omslag

864 De regeerders, bedenzetters, grondeigenaars en inwoners van 
Ukkel, supplianten c. deurwaarder Willems, rescribent. 
Inbeslagnames door de rescribent, in het kader van het proces van 
de supplianten tegen de baron van Carloo. 1682.

1 omslag

865 Jan-Baptiste de Grez, drossaard van Gaasbeek, suppliant c. de 
vertegenwoordigers van de meierij Grimbergen, (rescribenten). 
Verdeling van de levering van wagens aan militairen. 1682.

1 omslag

866 Deurwaarder Willems, suppliant c. de regeerders en inwoners van 
de parochie van Sint-Lambrechts-Woluwe, rescribenten. Ereloon. 
1682.

1 omslag

867 De regeerders en inwoners van het kwartier Tienen, supplianten c. 
Joseph de Wanne, man en voogd van Catharina Leunckens, 
weduwe van François Thenaerts, rentmeester van het kwartier 
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Tienen. Afrekening van wagengeld uit 1674. 1682.
1 omslag

868 De weduwe van raadsheer Van Halmale, suppliante c. de 
regeerders en dorpsmeesters van Ranst, rescribenten. Verdeling 
van de kosten van inkwartiering van militairen. 1682.

1 omslag

869 De regeerders van Rode, Alsemberg en Linkebeek, supplianten c. 
Philips Van Wesel en de deurwaarder Lambrecht Van der Vinne, 
geïnsinueerden. Kosten voor inbeslagname voor achterstallige 
belastingen, uitgevoerd in de drie dorpen. 1682.

1 pak

870 De Barchon, appelante c. de vertegenwoordigers van de baronnie 
van Herstal, geïntimeerden. Onbekend. 1682.

1 pak

871 De drossaard en regeerders van Sint-Ulriks-Kapelle, supplianten c. 
procureur Van Langenhove, rescribent. Inbeslagname door de 
rescribent op de goederen van Anna Hannaert, vrouw van zijn oud-
pachter en schuldenaar Jan Schoonjans. 1682.

1 omslag

872 Weduwe Jan Elen en de priorin en kloosterlingen van het 
Norbertinessenklooster 's Hertogeneiland in Gempe, supplianten c. 
de meier en schepenen van Sint-Joris-Winge, met hen gevoegd 
Louise-Clara Van der Vorst, Vrouwe van Sint-Joris-Winge en de 
voornaamste grondeigenaars van Sint-Joris-Winge, verweerders. 
Sommatie door de meier en schepenen in het kader van (een 
belasting op?) de houttienden. 1682.

1 omslag

873 De erfgenamen van Theodore Dulmans, gecondamneerden c. de 
inwoners van Kerpen, libellanten. Onbekend. Vorige instantie: Hof 
van Limburg. 1682.

1 omslag

874 Cornelis Vander Auwera, suppliant c. de dorpsmeesters en 
regeerders van Berlaar, rescribenten. Teruggave van teveel 
betaalde belastingen. 1682.

1 omslag

875 Merten Van Laetem, Joos Willems, Gillis en Cornelis Van 
Overstraeten, Jan Evenepoel, Jan Sterck, Jan de Hertoch en Jan 
Borremans, inwoners van Sint-Martens-Lennik en Sint-Kwintens-
Lennik, supplianten c. de drossaard, schepenen en regeerders van 
Kruikenburg, Wambeek, Lombeek en Ternat, rescribenten. 
Belastingheffing door de rescribenten op gronden van de 
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supplianten in hun gemeenten. 1682.
1 omslag

876 Guillaume de Hiens, meier van Sint-Lambrechts-Woluwe, suppliant 
c. de regeerders en inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe, 
rescribenten. Terugbetaling van een lening die de suppliant voor de
gemeente zou hebben opgenomen. 1682.

1 pak

877 Noel Bombay, secretaris van Merkstein, suppliant c. de schepenen 
en regeerders van Merkstein, rescribenten. Terugbetaling van 
voorgeschoten belastinggeld uit 1662. 1682.

1 omslag

878 De heer Zuutpeene, genaamd Saint Omer, suppliant c. de 
schepenen en bedenzetters van Gooik, geïnsinueerden. 
belastingen, inzage in zetboeken. 1682.

1 omslag

879 Hendrik Bertelijns, koster uit Kraainem, suppliant c. de regeerders 
van Neerlinter, (rescribenten). Betaling. 1682.

1 omslag

880 De zeven kwartieren van Antwerpen c. de regeerders van Ekeren. 
Kosten van het onderhoud van de dijken, belastingvoordelen. 1682.

1 omslag

881 De proost van de collegiale kerk van Sint-Peeters in Leuven, 
interveniërende voor zijn tiendenpachters in Winksele, suppliant c. 
de meier, schepenen en regeerders van Winksele, executanten en 
geïnsinueerden. Belasting van de tienden door de executanten. 
1682-1683.

1 omslag

882 De eigenaars en huurders van de broeken, weiden en bemden aan 
de Demer en de Zwarte beek in het kwartier Diest, supplianten c. 
de erfgenamen van George de Nollet, rescribenten. Overstroming 
van de gronden van de supplianten door de wijziging van de loop 
van de Demer door George de Nollet, in het kader van een indijking
van een broek in Luik. 1682-1683.

1 pak

883 Jean Le Bon, inwoner van Tubeke, suppliant c. de meier en 
schepenen van Tubeke, geïnsinueerden. Rente op de tafel van de 
Heilige Geest. 1682-1683.

1 pak

884 De schepenen, bedenzetters en regeerders van de vrijheid en het 
Land van Asse, impetranten c. Charles-Ignatius Crabeels, drossaard
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van de vrijheid en het Land van Asse, gedaagde. Afleggen van 
rekenschap door de gedaagde. 1682-1683.

1 pak

885 Steven Borgeneers, pachter en inwoner van Binkom, suppliant en 
geëxcipieerde c. de regeerders en bedenzetters van Binkom, 
excipiënten. Rente. 1682-1683.

1 pak

886 De schout en schepenen van Lille, supplianten c. Christiaan Aerts, 
belastingontvanger in Lille, rescribent. Afrekening. 1682-1684.

1 omslag

887 Antoon Cordemans en Joos Pasteels, met hen gevoegd de 
burggraaf van Brussel, supplianten c. de regeerders en inwoners 
van Watermaal en Oudergem, met hen gevoegd de baron van 
Houfalize. Betaling van schouwgeld door personen die vallen onder
de jurisdictie van de burggraaf van Brussel. 1682-1684.

1 pak

888 Jean Biougre, appelant c. de schepenen van Glabais, met hen 
gevoegd Jean-Bertholt Valcq, gedaagden en geïntimeerden. 
Onderhoud van de wegen en waterlopen (beleiden). 1682-1684.

1 omslag

889 De inwoners van Baelen(-sur-Vesdre), supplianten c. de regeerders 
en belastingontvangers van Baelen(-sur-Vesdre), geïnsinueerden. 
Modaliteiten van de inning van de belastingen. 1682-1686.

1 omslag

890 De regeerders en inwoners van Wezembeek, supplianten c. Louise 
del Campo, weduwe van Jan Hercq, geïnsinueerde. Sommatie voor 
de terugbetaling van een lening. 1682-1688.

1omslag

891 Laurent Noel, meier van Mortier, suppliant c. de inwoners van 
Mortier, rescribenten en reconveniënten. Beheer van gemene 
gronden. 1682-1689.

1 pak

892 De bedenzetters van Pamel, supplianten c. de schepenen van Sint-
Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik, rescribenten. 
Jurisdictieconflict n.a.v. een afrekening met belastingpachters. 
1682-1691.

1 omslag

893 Pierre(-Ferdinand) de Thienpont, hoofdmeier van Mont-Saint-
Guibert, met hem gevoegd de meiers en officiers van de 
hoofdmeierij, supplianten c. Anne Suys, weduwe van Pierre De 
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Riddere, hoofdmeier van Mont-Saint- Guibert, rescribente. 
Afsluiting van de rekeningen van Pierre De Riddere. 1683.

1 omslag

894 De prelaat van de abdij van Sint-Cornelis en Cypriaan bij Ninove, 
suppliant c. de bedenzetters van Meerbeke bij Ninove, 
interveniërende voor Jan Pleck, hun belastingontvanger, 
rescribenten. Belasting van de gronden van de abdij door de 
gemeente. 1683.

1 omslag

895 Françoise de Herera, genoemd Duart, weduwe van Charles-Philippe
Van Blitterswijck, auditeur-generaal, suppliante c. de regeerders 
van Onze-Lieve-Vrouw-Tielt, geïnsinueerden. Rente. 1683.

1 omslag

896 Jan Peeters, inwoner van Ruisbroek, suppliant c. de schepenen van 
Ruisbroek, geïnsinueerden. Eis van de geïnsinueerden om 75 
gulden 'in te te leggen' in het kader van een rechtszaak voor de 
schepenbank van Ruisbroek tegen de drossaard van Ruisbroek over
de betaling van schouwgeld. 1683.

1 stuk

897 Antoine Du Chesne, suppliant c. de regeerders van Villeroux, 
rescribenten. Rechtsgang voor de schepenbank van Villeroux. 
1683.

1 omslag

898 Paulus Everaerts, inwoner van Tienen, suppliant c. de bedenzetters 
van Oplinter, rescribenten. Betaling van belastingen op een huis 
die dateren van vóór de aankoop door de suppliant. 1683.

1 pak

899 De bedenzetters en inwoners van Ukkel, supplianten c. procureur 
Martinus Van Slachmolen, rescribent. Ereloon. 1683.

1 omslag

900 Cornelis Caers, chirurgijn en aalmoezenier in Westerlo, suppliant c. 
de schepenen en regeerders van Westerlo, rescribenten. Poging 
van de rescribenten om de suppliant te dwingen om bedenzetter 
en burgemeester te worden terwijl hij als aalmoezenier vrijgesteld 
is van deze ambten. 1683.

1 omslag

901 De wethouders en regeerders van Deurne, supplianten c. François 
Hannicart, Nicolaas Feyens, cum suïs, rescribenten. Beschuldiging 
van wanbeleid en verduistering van publieke middelen door de 
rescribenten. 1683.

1 omslag



Raad van Brabant. Processen van gemeenten. 113

902 De regeerders van Sint-Kwintens-Lennik, supplianten c. de weduwe
van deurwaarder Gillis de Backer, rescribente. Afrekening. 1683.

1 omslag

903 De burgemeester en belastingontvangers van Onze-Lieve-Vrouw-
Waver, supplianten en obtinenten c. advocaat Norbert Van 
Voorspoel (Van Vorspoel), diminuent. Proceskosten. 1683.

1 omslag

904 De abdis en kloosterlingen van Lonzée, supplianten c. de 
gezworenen en inwoners van Lonzée, rescribenten. Inbeslagname 
en openbare verkoop van twee paarden van de abdij wegens 
achterstallige belastingen. 1683.

1 omslag

905 De meier, schepenen en regeerders van Bertem, supplianten c. de 
rector van het college van de sociëteit Jesu in Leuven, 
geïnsinueerde. Kosten van de reparatie van de kerk, waarvoor de 
geïnsinueerde als tiendenheffer verantwoordelijk is. 1683.

1 omslag

906 Louis Fumier, suppliant c. de schepenen van Buzet en Nicolas 
Jacques, geïnsinueerden. Verzet van de geïnsinueerden tegen de 
inbeslagname van een huis in Buzet wegens niet betaalde rente. 
1683.

1 pak

907 Jaspar Rombouts, suppliant c. Gillis Hendricx, met hem gevoegd de
schepenen van Diegem, rescribenten. Onbekend. 1683.

1 omslag

908 De hertog van Holstein als voogd van de minderjarige kinderen van
(Ferdinand van Merode), markies van Deinze, baron van Duffel, 
impetrant c. de meier, burgemeester en schepenen van Rumst, 
gedaagden. Onbekend. 1683.

1 omslag

909 Arnold Herle, Paulus Daemen en de weduwe van Teunis Teunissen, 
inwoners van Schinvelt, supplianten c. de inwoners van Schinveld, 
rescribenten. Inbeslagname ten nadele van de supplianten omdat 
ze zich borg gesteld hebben voor een rente ten voordele van de 
gemeente, en deze haar interesten niet betaald heeft. 1683.

1 pak

910 De meier, schepenen en inwoners van Bekkevoort, impetranten c. 
het kapittel van Sint-Sulpitius en het kapittel van de Hoge 
Wijngaard in Diest, gedaagden. Rente. 1683.

1 omslag
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911 Jacques-Ignace de Neufforge, meier van het Hof van Limburg, 
suppliant c. de baljuw en schepenen van Bolland, rescribenten. 
Rente. 1683.

1 omslag

912 Jan Francken, Mees Francken, Aert Portugael en consoorten, 
leenbezitters in Rutten, supplianten c. de drossaard en stadhouder 
van het grafelijke leenhof van Rutten, rescribent. Modaliteiten van 
de inning van de militaire contributies in Rutten. 1683.

1 omslag

1778 Joan Tiebours, drossaard van Berlaar, supliant c. de regeerders van 
Berlaar, (rescribenten). Afrekening. 1683.

1 omslag

913 De regeerders van Pamel, supplianten c. de drossaard van 
Gaasbeek en deurwaarder Willems, rescribenten. Afrekening. 1683-
1684.

1 omslag

914 Adriaan Magnus, landbouwer, suppliant c. de regeerders van 
Schelle, rescribenten. Betaling van 2000 bussels stro voor 
militairen 1683-1684.

1 omslag

915 Eduard Feytens, suppliant c. de regeerders van de parochie 
Brussegem, geïnsinueerden. Inbeslagname van graan van de 
suppliant voor de belastingschuld van Gaspar Van Asbroeck, 
voortvluchtige pachter van de suppliant. 1683-1684.

1 omslag

916 Gerard en Peter Stroobants, supplianten c. de regeerders van 
Kampenhout, rescribenten. Vergoeding voor het afbranden van hun
huis door Franse militairen in 1675. 1683-1684.

1 omslag

917 Baron (Philippe-Christoffel) van Loe en Wissen, heer van Mheer en 
de inwoners van Mheer, aanleggeren c. de bedenzetters en 
belangrijkste inwoners van Noorbeek, gedaagden. Verpachting van 
een deel van de gemene gronden om de belastingschuld van de 
gemeente te betalen. 1683-1684.

1 omslag

918 Giel Cielen, oud-regeerder van Mopertingen, suppliant c. de 
burgemeesters, 'gemeyntenaren' en regeerders van Mopertingen, 
geïnsinueerden. Vergoeding van de schade geleden door de 
suppliant n.a.v. zijn gevangenneming in 1674 wegens het niet 
betalen door het dorp van de winterkwartieren van soldaten. 1683-
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1685.
1 omslag

919 Jan Louet, schepen van Neerlanden, suppliant c. de ingezetenen 
van Neerlanden, rescribenten. Kwestie of de suppliant persoonlijk 
aansprakelijk is voor een rente ten laste van de gemeente. 1683-
1685.

1 omslag

920 François Roland (Roulant, Rolant), Pierre Canart en consoorten, 
supplianten c. de meier en schepenen van Ronquières, 
rescribenten. Modaliteiten van de belastingheffing in Ronquières: 
poging van de rescribenten om enkel de ambachtslieden en de 
handelaars te belasten. 1683-1685.

921 Jan Maes, meier van Heindonk, suppliant c. de schepenen en 
regeerders van Heindonk, rescribenten. Schuld van de gemeente 
aan de suppliant. 1683-1685.

1 omslag

922 De inwoners van Montzen, Hombourg, Moresnet, Kettenis, 
Sippenaeken en Teuven, supplianten c. Philippe-Hubert Cloeps, 
rentmeester-generaal van de vorst in het hertogdom Limburg, 
rescribent. Inbeslagname van paarden en andere goederen op 
bevel van de rescribent wegens achterstallige belastingen. 1683-
1685.

1 omslag

923 Peter Janssens, echtgenoot van de weduwe van Jan Jadoul, 
suppliant c. de inwoners van Mopertingen, geïnsinueerden. Rente. 
1683-1686.

1 omslag

924 De inwoners en eigenaars van Kerkrade, supplianten c. Noel 
Bombay, schout van Kerkrade, rescribent. Afhandeling van een 
akkoord tussen de partijen uit 1663, waarbij de rescribent een 
lening aanging om de schulden van de gemeente te betalen. 1683-
1686.

1 pak

925 - 926 De heer, meier, schepenen en belastingontvangers van Houtain-le-val, supplianten c. de meier, schepenen en inwoners van Baisy en Loupoigne, met hen gevoegd de baron van Bouckhout, gedaagden. Jurisdictieconflict en belastinginning. 1683-1688.

925 - 926 DE HEER, MEIER, SCHEPENEN EN 
BELASTINGONTVANGERS VAN HOUTAIN-LE-VAL, SUPPLIANTEN C. 
DE MEIER, SCHEPENEN EN INWONERS VAN BAISY EN LOUPOIGNE, 
MET HEN GEVOEGD DE BARON VAN BOUCKHOUT, GEDAAGDEN. 
JURISDICTIECONFLICT EN BELASTINGINNING. 1683-1688.

925 Deel 1.
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926 Deel 2.
1 pak

927 De schepenen en regeerders van Bekkevoort, supplianten c. het 
klooster van Sint-Annendaal in Diest, gedaagden. Rente. 1683-
1689.

1 pak

928 De stadhouder van het leenhof van Duffel, aanlegger c. Elisabeth 
Van der Haeghen (Verhagen), weduwe van Joris Berckmans, 
verweerder. Betaling van erfenisrechten op een partij bos. 1683-
1690

1 pak

929 Lens Holtbeckers, gewezen belastingontvanger van Oirsbeek, 
supliant c. de inwoners van Oirsbeek, rescribenten en 
reconveniënten. Sommatie voor het afleggen van rekenschap van 
de belastinginning. 1683-1690.

930 Gillis Cosemans, Carel Janssens, Jacques Marcelis en consoorten, 
arme inwoners van Perk, supplianten c. de bedenzetters en 
ontvangers van Perk, rescribenten. Belastingtarief (hoofdgeld) dat 
de arme inwoners evenveel doet betalen dan de rijken. 1684.

1 omslag

931 De regeerders van Tollebeek in Henegouwen, supplianten c. de 
regeerders van Sint-Pieters-Leeuw, Wezembeek, Audenaken, 
Elingen en (Sint-Agatha-)Berchem, rescribenten. Verdeling van de 
kosten van inkwartiering van en leveringen aan militairen. 1684.

1 pak

932 Ignace de Lannoy, licentiaat in de medicijnen, suppliant c. de 
belastingontvangers van Couture, rescribenten. Proceskosten. 
1684.

1 omslag

933 Deurwaarder Coppens, suppliant c. de belastingontvangers, 
regeerders en inwoners van Tubeke, gedaagden. Ereloon. 1684.

1 omslag

934 De advocaat Cole, Antoon Bernard, Elisabeth Van Papenbroeck en 
de heren Macharis en Straetmans, ingezetenen van Brussel en 
eigenaars van bossen in Merchtem, supplianten c. de regeerders 
van de vrijheid van Merchtem, interveniërende voor de ontvanger 
van de 'vijandige contributie', rescribenten. Aandeel van de 
supplianten in de bijdrage voor vijandige troepen. 1684.

1 omslag
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935 Catharina Van Heesch, erfgename van Peter Van Heesch, bode van 
de Staten van Brabant, suppliante c. de meier en schepenen van 
Wolvertem, rescribenten. Schulden van de gemeente aan haar 
vader. 1684.

1 omslag

936 Deurwaarder Van Santberge, impetrant c. de regeerders van Baisy,
gedaagden. Ereloon. 1684.

1 stuk

937 Ambrosius De Ridder, belastingontvanger van Brussegem, 
suppliant c. de schepenen van Brussegem, rescribenten. 
Overgeven van twee zetboeken. 1684.

1 omslag

938 De officieren en regeerders van Wilrijk, Aartselaar, Berchem, 
Hoboken, Mortsel, Edegem, Kontich, Boechout en Hove, 
supplianten c. de warandemeester van Brabant, interveniërende 
voor Carel Van Hoof, deurwaarde van de warandekamer van 
Antwerpen, geïnsinueerde. Optreden van Van Hoof tegen de 
inwoners van de gemeenten die duiven houden, op basis van 
artikel 88 van de ordonnantie van 31 augustus 1613. 1684.

1 pak

939 Dierick Bousche, inwoner van Waanrode, suppliant c. de schepenen
en secretaris van Waanrode, geïnsinueerden. Sommatie van de 
suppliant voor door hem ontvangen belastingen uit 1667, terwijl hij
hiervan al rekenschap had afgelegd. 1684.

1 omslag

940 Abraham Golfus, meier van Haacht, suppliant c. Dierick Van 
Cruyninghen, heer van Withem en drossaard van Aarschot, 
interveniërende voor Bertel Van Reet, dienaar van de heerlijkheid 
Haacht, rescribent. Recht om de dienaar van de heerlijkheid te 
benoemen. 1684.

1 omslag

941 De inwoners van Wever, supplianten c. Servaas Desterdiu, 
rescribent. Afrekening betreffende belastingen. 1684.

1 omslag

942 Theodore de Hacken, drossaard van het Land van Grimbergen, 
suppliant c. François Van Spoelbergh, meier van Leuven, rescribent.
Betaling. 1684.

1 omslag

943 Laurent De Keerle, inwoner van Rèves, suppliant c. de meier en 
schepenen van Rèves, geïnsinueerden. Vergoeding voor kosten 
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voor inkwartiering van militairen. 1684.
1 omslag

944 De schepenen van Brussegem, impetranten c. Jan Van Sever, 
gewezen belastingontvanger in Brussegem, geïntimeerde. 
Afrekening. 1684.

1 omslag

945 Licentiaat Francisco Tax, hoogmeier van Rode, suppliant c. de 
baljuw en regeerders van Meerbeke bij Ninove, rescribenten. 
Kwestie of een 'hamel' (mannelijk schaap) al dan niet een 
voldoende vergoeding is voor de ambstuitoefening door de 
suppliant. 1684.

1 stuk

946 De regeerders van Zemst met hen gevoegd de graaf van 
Grimbergen als heer van Zemst en Jan Peeters, supplianten c. de 
regeerders van Kapelle-op-den-Bos, rescribenten. Afpaling. 1684-
1685.

1 pak

947 De schepenen van Tildonk, supplianten c. Louis De Ketelboetere, 
oud-schepen van Leuven, heer van Nieuwborcht, rescribent. 
Belastingschulden van de rescribent, niet nakomen van een 
akkoord tussen de partijen uit 1653 betreffende belastingen, 
inbeslagname. 1684-1685.

1 pak

948 Jan-Jasper Tacquet, heer van Lachenen, suppliant c. de schout en 
schepenen van de bijvang van Lier, met hen gevoegd de procureur-
generaal van Brabant, rescribenten. Recht om de straten en 
waterlopen te inspecteren in Lachenen. 1684-1685.

1 pak

949 Noel Bombay, schout van Kerkrade, rendant c. de Staten 
('stenden') van het Land van 's-Hertogenrade, contradicenten. 
Afrekening. 1684-1685.

1 pak

950 Jan Schoonjans, Gillis De Cock, Hendrik Roessens, Adriaan De Cock,
Lucas Van Langenhoven, Christiaan Suys, Gillis Van den Bossche en
Laureis Van Rossum, inwoners van Ternat, supplianten c. de 
regeerders van Kruikenburg, Ternat, Wambeek en Lombeek, 
gedaagden. Verdeling van de kosten van inkwartiering van 
militairen. 1684-1685.

1 pak

951 De schepenen van Aubel, supplianten c. Lambert De Visch, pastoor
van Aubel, rescribent. Inbeslagname van koeien; privilege van 
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vrijstelling van belastingen. 1684-1685.
1 pak

952 De schepenen van Vorselaar, supplianten c. Peter Goris, meester 
van de tafel van de Heilige Geest van Vorselaar, geïnsinueerde. 
Afrekening van de inkomsten en uitgaven van de Heilige Geest uit 
1669-1672. 1684- 1685.

1 omslag

953 Guilliam Vaes, assistent van deurwaarder Van Santbergen, 
suppliant c. de inwoners van Hakendover, rescribenten. Vergoeding
voor slagen en verwondingen toegebracht door boeren van 
Hakendover bij een afpanding van paarden. 1684-1685.

1 omslag

954 De prior en kloosterlingen van het godshuis van Zevenborre, 
supplianten c. de regeerders van (Sint-Genesius)-Rode, 
rescribenten. Inbeslagname ten nadele van de supplianten wegens 
niet betaald deel in de bijdragen voor Franse militairen. 1684-1685.

1 omslag

955 De weduwe van Adriaan Van Craesbeeck, suppliante c. de 
regeerders en inwoners van Neerlinter, rescribenten. Inbeslagname
van een paard wegens niet betaalde belastingen. 1684-1686.

1 omslag

956 De meier, schepenen en voornaamste inwoners van Tubeke, 
supplianten c. Anne-Elisabeth Desmoyes, weduwe van Nicolas 
Sibille, gedaagde. Rente. 1684-1687.

1 pak

957 Edmond Godfried von Bocholtz, ridder van de Duitse orde, 
landcommandeur van Alden Biezen, interveniërende voor de abdis 
van Val-Benoît, suppliant c. de regeerders en inwoners van 
Simpelveld, rescribenten. Belasting van de tienden door de 
rescribenten. 1684-1687.

1 omslag

958 Hendrik van Hamme, pachter in Grimbergen suppliant c. de 
regeerders van Beigem, geïnsinueerden. Vergoeding voor een huis 
dat door Franse troepen in brand is gestoken. 1684-1690.

1 omslag

959 De regeerders van Pamel en Ledeberg, supplianten c. Henricus De 
Grez, drossaard van het Land van Gaasbeek en deurwaarder 
Willems, rescribenten. Sommatie door de rescribenten over het 
aandeel in de leveringen aan militairen. 1684-1690.

1 pak
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960 - 961 De regeerders van Ekeren, met hen gevoegd de vertegenwoordigers van de dijk van Austruweel, supplianten c. de vertegenwoordigers van de vrijheid Hoogstraten en de dorpen Brecht en Loenhout, rescribenten. Privilege van vrijstelling van inkwartiering van militairen. 1684-1691.

960 - 961 DE REGEERDERS VAN EKEREN, MET HEN GEVOEGD DE 
VERTEGENWOORDIGERS VAN DE DIJK VAN AUSTRUWEEL, 
SUPPLIANTEN C. DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VRIJHEID 
HOOGSTRATEN EN DE DORPEN BRECHT EN LOENHOUT, 
RESCRIBENTEN. PRIVILEGE VAN VRIJSTELLING VAN INKWARTIERING
VAN MILITAIREN. 1684-1691.

960 Deel 1.

961 Deel 2.
1 pak

962 De baron de Quarré, suppliant c. de meier en regeerders van 
Pamel, gedaagden. Belasting van de goederen van de suppliant in 
Pamel voor de militaire contributie aan Franse troepen. 1684-1691.

1 omslag

963 De inwoners van Wever, supplianten c. kanunnik Dorigon, als 
erfgenaam van zijn vader en Servatius Disterdu (Disterdien), 
rescribenten. Afrekening. 1684-1692.

1 pak

964 De regeerders en inwoners van Nossegem, supplianten c. de 
regeerders en inwoners van Zaventem, geïnsinueerden. Onbekend 
1685.

1 stuk

965 Nicolaas Van Schelen, schepen van Sint-Kwintens-Lennik, suppliant 
c. de baljuw en regeerders van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, 
rescribenten. Verdeling van de kosten van inkwartiering van 
militairen. 1685.

1 omslag

966 Egidius-Petrus Verschueren, genaamd Cronenborch, suppliant c. de 
regeerders en inwoners van Rillaar, geïnsinueerden. Afleggen van 
rekenschap door de schepenen, inzage in de dorpsrekeningen. 
1685.

1 omslag

967 De regeerders van Steenhuffel, supplianten c. de regeerders van 
Blaasveld, rescribenten. Verdeling van de betaling voor leveringen 
van paarden aan militairen. 1685.

1 omslag

968 De regeerders en belastingontvangers van Pamel, impetranten c. 
de weduwe van Charles De Coninck en Philippe De Roo, 
geïntimeerden. Inbeslagname en verkoop van bomen. 1685.
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1 omslag

969 Bertel Janssens, inwoner van Kampenhout, libellant c. de 
regeerders van Kampenhout, contradicenten. Vergoeding voor het 
afbranden van zijn huis door Franse troepen in 1675. 1685.

1 omslag

970 De voornaamste grondbezitters en eigenaars van Jabeek, 
supplianten c. Thijs Douwen, Daem Raymaeckers en Michiel 
Broeckaert, gewezen belastingontvangers in Jabeek, 
geïnsinueerden. Controle van de rekeningen van de 
geïnsinueerden. 1685.

1 omslag

971 Gisbertus Thenaerts, comptoirbode van de Staten van Brabant in 
het kwartier Leuven, suppliant c. de regeerders en inwoners van 
Assent, rescribenten. Ereloon. 1685.

1 omslag

972 De voornaamste grondeigenaars van Loenhout, supplianten c. de 
regeerders van Loenhout, rescribenten. Inzage in en 
verantwoording van de dorpsrekeningen. 1685.

1 omslag

973 De kinderen van Nicolaas Van de Cruyce en Catharina Van 
Overstraeten, supplianten c. de regeerders van Brussegem, 
rescribenten. Inbeslagname van de opbrengst van de verkoop van 
een schuur door de rescribenten wegens achterstallige belastingen
van Van de Cruyce. 1685.

1 omslag

974 Gilles De Mol, wijnhandelaar in Brussel, suppliant c. de meier, 
schepenen en bedenzetters van Sint-Kwintens-Lennik, 
geïnsinueerden. Vergoeding van de suppliant omdat de 
geïnsinueerden de pacht op de 'vier speciën' hebben 
overgenomen. 1685.

1 omslag

975 Hendrik Heymans, Guillaume Walravens, H. De Grez, Carel Van 
Diest, Jan Perpet, Jan Walravens, Michiel Pillet en Jacobus Van 
Malder, supplianten c. de bedenzetters en belastingontvangers van
Sint-Pieters-Leeuw, geïnsinueerden. Vergoeding voor brandschade 
door Franse soldaten. 1685.

1 omslag

976 De markies van Asse, suppliant c. de bedenzetters van Asse, 
geïnsinueerden en gedaagden. Modaliteiten van de opmeting en 
het laten maken van een kaart van Asse. 1685.

1 omslag
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977 De schepenen en regeerders van Steenhuffel, met hen gevoegd de 
baron Van Leyschot, heer van Steenhuffel, supplianten c. Charles 
Tax, hoogmeier van het Land van Merchtem, rescribent. Verdeling 
van een belasting voor het onderhoud van militairen. 1685.

1 omslag

978 De drossaard en schepenen van Hoboken, met hen gevoegd graaf 
(Conrard-Albert) van Ursel, baanderheer van Hoboken, arrestanten 
c. de heren Dias, Gheens, De Heuvel, Gasacker, gearresteerden. 
Misbruiken tegen de ordonnantie op de jacht. 1685.

1 omslag

979 Barbe De Thier, weduwe van Joan Michel, suppliante c. de 
regeerders van Mortier, rescribenten. Weigering van de 
rescribenten om recht te spreken in de moord op Joan Michel, zijn 
twee zonen en zijn schoonzoon. 1685.

1 omslag

980 Margareta Van Paesschen, weduwe van David Lemmens, inwoner 
van Lisele, suppliant c. de regeerders van Lisele, rescribenten. 
Vergoeding voor de inbeslagname van twee paarden door Franse 
troepen, omdat de regeerders van Lisele hun bijdrage van 1683 en 
1684 niet betaald hadden. 1685.

981 De meier, schepenen en inwoners van Oplinter, supplianten c. 
Jonker Ludovicus-Ignatius Heredia, rescribent. Betaling van een 
rente aan de rescribent, acte van aterminatie voor de supplianten. 
1685.

1 pak

982 Pedro De Thosse, heer van Itegem, met hem gevoegd Cornelis 
Ruyten, secretaris van Itegem, suppliant c. de regeerders van 
Itegem. Geweldpleging tegen de secretaris van Itegem tijdens de 
vergadering van de schepenbank. 1685.

1 omslag

983 De drossaard van het kwartier Arkel, revident c. Jacques De Keyzer,
gewezen burgemeester van Duffel, geïnsinueerde. Inbeslagname 
wegens niet betaalde belastingen door Duffel. 1685.

1 pak

984 Peter-Philippe De Damme, baron van Nieuwenhoven, heer van 
Franquenne, suppliant c. de regeerders en bedenzetters van Sint-
Pieters-Leeuw, rescribenten. Belastingvoet. 1685.

985 De meier, schepenen en inwoners van Grez(-Doiceau), supplianten 
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c. de heer, schepenen, belangrijkste grondeigenaars en andere 
inwoners van Doiceau en het graafschap Sart-sur-le-Thy, 
rescribenten. Verdeling van de kosten van de oorlogsbelasting van 
het Franse leger. 1685.

986 De vertegenwoordigers van het graafschap Erps, met hen gevoegd 
de hoofdmeier en de ondergeschikte officieren van de meierij 
Vilvoorde, supplianten c. de regeerders van Bierbeek, Blanden en 
Korbeek interveniërende voor de meier van Leuven en de 
drossaard van Aarschot, geïnsinueerden. Verdeling van de kosten 
voor het transport van militairen. 1685.

1 omslag

987 Loerants, drossaard van Tisselt, suppliant c. (Theodore) Hacken, 
drossaard van Grimbergen, rescribent. Verdeling van kosten van 
leveringen aan militairen. 1685.

1 pak

988 Frans Kerpers, inwoner en belastingontvanger van de bank van 
Kerkrade, impetrant c. Charles-Ferdinand de Santa Cruz, 
hoogdrossaard van het Land van 's-Hertogenrade, interveniërende 
voor zijn voogd en agent, geïntimeerde. Privilege van vrijstelling 
van belastingen. 1685.

1 pak

989 De vrijheer Van den Bougaert, heer van Ter Heyden, suppliant c. de
schout, schepenen en regeerders van Kerkrade, rescribenten. 
Sommatie van de suppliant door de schout van Kerkrade wegens 
achterstallige belastingen zijn gronden in Kerkrade. 1685.

1 pak

990 Antonio Van Witvelt, luitenant hoogmeier van Vilvoorde en meier 
van Tervuren en Duisburg, suppliant c. de regeerders en inwoners 
van Loonbeek, geïnsinueerde. Betaling van de contributie voor het 
Franse leger. 1685.

1 omslag

991 De regeerders van de vrije baronnie Herstal, supplianten c. de 
vertegenwoordigers van Jean-Martin d'Hacboister, geïnsinueerden. 
Uitvoering van een vonnis. 1685.

1 omslag

992 De prior en de kloosterlingen van de kartuizers in Lier, supplianten 
c. de regeerders van Waarloos, geïnsinueerden. Vrijstelling van 
belastingen op een bos van de supplianten, omdat het leengoed is.
1685.

1 omslag
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993 Gillis De Raedt, pachter in Oppuurs, voor Anna De Raedt, begijn in 
Dendermonde, suppliant c. de wethouders en regeerders van 
Lippelo, rescribenten. Vergoeding van een afgebrande hoeve. 
1685.

1 omslag

994 De prelaat van de abdij van Sint-Cornelis en Cypriaan bij Ninove, 
impetrant,c. de schepenen, regeerders en bedenzetters van Pamel,
geïntimeerden. Belastingen op een pachter van de abdij. 1685.

1 pak

995 Jacques-Horace Blondel, ridder, suppliant c. de schepenen, 
bedenzetters en regeerders van Keerbergen, geïnsinueerden. 
Belasting op een pachter van de suppliant. 1685.

1 omslag

996 Deurwaarder Van Wesel, suppliant c. de wethouders van Strijtem, 
rescribenten. Ereloon. 1685.

1 omslag

997 (Joseph) de Wanne, (man en voogd van Catharina Leunckens, 
weduwe van François Thenaerts, rentmeester van het kwartier 
Tienen) c. de regeerders van Geetbets. Afrekening van de 
gemeente met Thenaerts. 1685.

998 Advocaat (Jan) Rolin, suppliant c. de schepenen van Clabecq, 
geïnsinueerden. Onbekend. 1685-1686.

1 omslag

999 De schepenen, regeerders en bedenzetters van Haacht, 
supplianten c. Guilliam Van Haecht, meier van Kampenhout, 
geïnsinueerde. Belastinginning op de grond van de geïnsinueerde. 
1685-1686.

1 pak

1000 De inwoners van Mortier, supplianten c. de deken, kanunniken en 
het kapittel van Aken, met hen gevoegd de pastoor van Mortier, 
geïnsinueerden en rescribenten. Bijdrage van de geïnsinueerden in 
de oorlogsbelasting van de Fransen en de beden. 1685-1686.

1 pak

1001 De inwoners van Waubach, Groenstraat en Overbroekhuizen, 
supplianten, met hen gevoegd de drossaard van 's Hertogenrade c.
de regeerders, belastingontvangers en de meeste grondeigenaars 
van Ubach, rescribenten. Afleggen van rekenschap door de 
belastingontvangers. 1685-1686.

1 pak
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1002 Michel Mourmal, oud-meier van Mellet, suppliant c. de regeerders 
en inwoners van Mellet, geïnsinueerden. Terugbetaling van 
voorgeschoten som voor de gemeente. 1685-1686.

1 omslag

1003 Guilliam Lippens (Luppens), pachter in Anderlecht, suppliant c. de 
regeerders van Dilbeek, interveniërende voor Ignatius Lindemans, 
belastingontvanger van Dilbeek, rescribenten. Bevoegdheid van 
Lindemans om belastingen te innen in Anderlecht. 1685-1686.

1 omslag

1004 De schout en schepenen van Kerkrade, supplianten c. de schout en
schepenen van 's-Hertogenrade, rescribenten. Jurisdictieconflict. 
1685-1686.

1 omslag

1005 Daniel Limpens, schout van Simpelveld, suppliant, Noel Bombay, 
schout van Kerkrade, rescribent. Inbeslagname van goederen van 
Limpens in opdracht van Bombay, omdat Limpens een vonnis niet 
zou hebben doen uitvoeren. 1685-1686.

1 omslag

1006 Theodore Van Cruyninghen, drossaard van het Land en hertogdom 
Aarschot, supplianten c. Mathias Raeymaeckers, licentiaat in de 
rechten en rentmeester van de baanderij van Heverlee. 
Jurisdictieconflict over de inspectie van wegen en waterlopen 
(beleiden). 1685-1686.

1 pak

1007 Erardt Nijs, burger en inwoner van Brussel, suppliant c. de 
bedenzetters van Sint-Martens-Bodegem en de heer van Gaasbeek,
interveniërende voor Peter De Raedt en Elisabeth De Kempeneer, 
rescribenten. Betwisting over eigendomsrecht van een boomgaard.
1685-1686.

1 pak

1008 Quinten Coomans, oud-dorpsmeester, suppliant c. de regeerders 
van Nieuwerkapellen (Nieuwerkerken), rescribenten. Sommatie van
de suppliant voor de kosten van een veroordeling van de gemeente
in het proces tegen Marc Van Helmont. 1685-1686.

1 omslag

1009 De bezitters van de "hancquepanck en spitse goederen" in 
Kerkrade, geëxcipieerden c. Frans-Willem Van Spies, heer van 
Erenstein, griffier van het Laathof van 's-Hertogenrade, excipiënt 
Poging van het Laathof van 's-Hertogenrade om gezag te 
verwerven over de bezittingen van de geëxcipieerden, terwijl hun 
goederen niet leenroerig zijn. 1685-1687.

1 pak
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1010 Jacques de Keyser, met hem gevoegd Cornelis Sels, burgemeesters
van Duffel, supplianten c. de schout en schepenen van Duffel, 
rescribenten. Afleggen van rekeningen, beschuldiging van 
wanbeheer. 1685-1687.

1011 Jaspar De Bastaert, notaris c. de inwoners van Kessel, rescribenten.
Onbekend. 1685-1687.

1 omslag

1012 Joannes-Baptista Daems, pastoor van Zemst en deservitor van 
Weerde, suppliant c. Guillaume Loerants, drossaard van 
Grimbergen, Zemst en Weerde, geïnsinueerden. Inzage van de 
drossaard in de rekeningen van de kerk en van de tafels van de 
Heilige Geest. 1685-1687.

1 pak

1013 De inwoners van Ekeren die schade hebben geleden door de 
brandstichting en plundering door Franse troepen op 15 april 1677,
supplianten c. de regeerders en inwoners van Ettenhoven, 
rescribenten. Verdeling van de vergoeding van de schade. 1685-
1688.

1 pak

1014 Jacques de Cauwere, inwoner van Bekkerzeel, suppliant c. de 
regeerders van Sint-Ulriks-Kapelle, gedaagde. Contributie voor 
Franse militairen. 1685-1688.

1 omslag

1015 De regeerders van Relegem, impetranten c. de regeerders en 
inwoners van Wemmel, gedaagden. terugbetaling van de 
belastingen die de impetranten voor de gedaagden zouden hebben
betaald in 1683-1684. 1685- 1690.

1 pak

1016 De regeerders van Grimbergen, supplianten c. (Guillaume) 
Loerants, drossaard van Grimbergen, rescribent. Afrekening. 1685-
1693.

1 pak

1017 Advocaat Henry Fierenschatz, suppliant c. de schepenen, 
regeerders en geïnteresseerden van Kerkrade, geïnsinueerden. 
Ereloon. 1686.

1 omslag

1018 De vertegenwoordigers van de schepenbanken van Charneux en 
Thimister, appelanten c. Laurens du Moulin en Thiery Le Jeune, 
geïntimeerden. Vergoeding voor leveringen aan militairen. 1686.
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1 omslag

1019 De regeerders van Wommelgem, supplianten c. de regeerders van 
de baronnie Vremde, gedaagden. Belastingen. 1686.

1 omslag

1020 Noel Bombay, schout van Kerkrade, impetrant c. de schepenen, 
regeerders en inwoner van Merkstein, gedaagden. Proceskosten 
van de zaak tussen de gemeente en de baron van Boymeer. 1686.

1021 De inwoners van Wommersom, appelanten c. de Moeder en de 
kloosterlingen van de annuntiaten in Tienen, geïnsinueerden. 
Rente. 1686.

1 omslag

1022 Lambrecht Goetseels (Goidseels), pachter in Wezembeek en 
Ophem, suppliant c. de regeerders van Wezembeek en Ophem, 
geïnsinueerden. Inbeslagname van paarden door Franse militairen 
wegens achterstallige oorlogsbelasting van de gemeente. 1686.

1 omslag

1023 Pierre-Jacques Gilsoux, pastoor van Incourt, suppliant c. de 
schepenen, bestuurders en belastingontvangers van Incourt, 
rescribenten. Privilege van vrijstelling van belastingen voor 
priesters die een inkomen hebben van minder dan 300 gulden per 
jaar. 1686.

1 omslag

1024 Pauwels Verbiest, koopman in Antwerpen, suppliant c. de 
drossaard, schepenen en regeerders van Schriek en Grootlo, 
rescribenten. Schulden van de gemeente. 1686.

1 pak

1025 Pedro De Thosse, heer van Itegem, suppliant c. de regeerders van 
Itegem. Privilege van vrijstelling van belastingen van de molenaar 
van de heerlijke windmolen. 1686.

1 stuk

1026 Andries Van der Veken, inwoner van Meisse, suppliant en 
gereconveniërden c. de meier, schepenen en regeerders van 
Meisse, rescribenten. Vergoeding voor de brandschatting van 
Franse soldaten. 1686.

1 pak

1027 De burggraaf van Bilstain, suppliant c. de meier en schepenen van 
Hombourg, rescribenten. Jurisdictie. 1686.

1 omslag
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1028 De regeerders en inwoners van Esneux, supplianten c. juffrouw De 
Sprimont, inwoner van Luik, weduwe van Wautier Lamets, baljuw 
van Auroy, rescribente. Rente. 1686.

1 omslag

1029 Maria Van Berchem, Vrouwe van Veltem en Korbeek, suppliante c. 
de drossaard, burgemeester en belastingontvangers van 
Wommelgem, de zaak aanvaardende voor Jan Schillemans, hun 
gewezen belastingontvanger. Inbeslagname van pachtgelden van 
de suppliante door Jan Schillemans, voor de betaling van de 
inkwartiering van militairen, terwijl zij niet in Wommelgem woont. 
1686.

1 pak

1030 Joos Jacobs en zijn schoonmoeder, de weduwe van Jan Seghers, 
supplianten c. de regeerders van Gooik, rescribenten. Vergoeding 
voor de brandschatting van Franse soldaten. 1686.

1 omslag

1031 François Baude, suppliant c. de regeerders en belastingontvangers 
van Noirmont, interveniërende voor Henry Denis en Nicolas 
Damseau, geïnsinueerden. Verkoop van de grond van de familie 
Baude in Noirmont wegens niet betaalde belastingen. 1686.

1 omslag

1032 De drossaard, schepenen en vertegenwoordigers van de baanderij 
Leefdaal en Vossem, supplianten c. de meier van Bertem, 
rescribent. Beschuldiging van fraude bij het innen van de 
belastingen. 1686.

1 omslag

1033 Simon Korckens (Corckens), gerechtsbode van Kerkrade, suppliant 
c. de schepenen van Kerkrade, rescribenten. Vergoeding voor de 
arrestatie van de suppliant in 's-Hertogenrade in het kader van zijn 
functie. 1686.

1 omslag

1034 De regeerders van Steenokkerzeel, supplianten c. de regeerders 
van Hummelgem, gedaagden. Belastingen. 1686.

1 pak

1035 Procureur Van de Sande, suppliant c. de inwoners van Kortenaken, 
rescribenten. Onbekend 1686.

1 omslag

1036 De inwoners van Hakendover, supplianten c. deurwaarder Van 
Santbergen, geïnsinueerden. Onregelmatigheden bij een 
inbeslagname van paarden in Hakendover. 1686.

1 pak
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1037 Peter Verbeeck en Jacques Calewaert, pachters in Wezembeek en 
Ophem, supplianten c. de meier, schepenen en regeerders van 
Wezembeek en Ophem, interveniërende voor hun 
belastingontvanger, rescribenten. Belasting van de supplianten 
met extra kosten, boven de gewone belastingen. 1686.

1 omslag

1038 Baron van Dongelberg, heer van Roux-Mirroir, suppliant c. de 
inwoners van Roux-Mirroir, geïnsinueerden. Banmolen. 1686.

1 omslag

1039 De schepenbank van Sprimont, supplianten c. de geestelijkheid en 
de ridderschap van Limburg, gedaagden. Repartitie van de 
belastingen. 1686.

1 pak

1040 Adrien Pede, meier van Petit Roeux bij 's-Gravenbrakel, suppliant c.
de schepenen en inwoners van Petit Roeux, rescribenten. 
Vergoeding van de uitgaven voor de suppliant voor de schepen 
Jean Varlet, toen deze gevangen was gezet omdat de gemeente 
geen haver en stro had geleverd aan militairen. 1686.

1 omslag

1041 Hendrik Spreutels, pachter in Overijse, suppliant c. de regeerders 
van Duisburg, geïnsinueerden. Vergoeding voor de brandschatting 
van Franse soldaten. 1686.

1 omslag

1042 Advocaat (Simon-Jan) Pontpierre, suppliant c. de schepenen van 
Neufchâteau in de Landen van Overmaas, rescribenten. Ereloon. 
1686.

1 omslag

1043 François Van der Eycken, pachter in Neerlinter, suppliant c. de 
wethouders en regeerders van Neerlinter, rescribenten. Vergoeding
van de inbeslagname van de paarden van de suppliant wegens 
achterstallige belastingen van de gemeente. 1686.

1 omslag

1044 Aert en Christaan-Willem-Jan-Cornelis Goris en Antonis Aerts, 
echtgenoot van Maria-Willem Goris, appelanten c. de heer, schout 
en het schepencollege van Brecht, gedaagden en Jacob Gerardi, 
geïntimeerde. Rente. 1686.

1 omslag

1045 François Van Brussel, drossaard van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 
suppliant c. de schepenen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 
geïnsinueerden. Assistentie van de geïnsinueerden bij de inspectie 
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van wegen en waterlopen (beleiden). 1686.
1 omslag

1046 De inwoners van Grand-Leez, supplianten c. Thomas De Battis, 
sergeant-majoor en heer van Sart-Pasteaux, excipiënt. Privilege 
van vrijstelling van inkwartiering van militairen. 1686.

1 omslag

1047 Melchior Van de Velde, rentmeester-generaal van de Staten van 
Brabant in het kwartier Brussel, de zaak aanvaardende voor de 
comptoirbode van Asse, suppliant c. de regeerders en inwoners 
van Blaasveld, rescribenten. Achterstallige belastingen. 1686.

1 pak

1048 De heer de Sprimont, kanunnik van de kathedraal van Luik, abt van
Chiny, suppliant c. de inwoners van Esneux, rescribenten. Rente. 
1686.

1 omslag

1049 Antonio Van Witvelt, luitenant van de hoofdmeier van Vilvoorde en 
gewezen meier van Wezembeek en Ophem, suppliant c. de 
regeerders en inwoners van Wezembeek en Ophem, rescribenten. 
Schuld van 4.093 gulden van de gemeente aan de suppliant uit de 
periode 1664-1678. 1686.

1 pak

1050 Procureur Van Sande, suppliant c. Carel Meys, interveniërende voor
de inwoners van Raatshoven (Racour), rescribenten. Afrekening 
tussen de suppliant en Joseph De Wanne, poging om geld dat de 
gemeente Raatshoven schuldig is aan De Wanne te laten 
uitbetalen aan de suppliant. 1686.

1 omslag

1051 Deurwaarder Coppens, impetrant c. de regeerders van de parochie 
van Weerde en Zemst, gedaagde. Ereloon in een zaak van 
verboden munten. 1686-1687.

1 pak

1052 Gilles Du Jon, inwoner van Mellet, suppliant c. de regeerders van 
Mellet, geïnsinueerden. Onbekend. 1686-1687.

1 omslag

1053 Josine Van Ophem, weduwe van Tielman Goddin, paardenkoopman 
uit Brussel, suppliante c. de drossaard, schepenen en regeerders 
van Kruikenburg, Wambeek, Lombeek en Ternat, geïnsinueerden, 
met hen gevoegd de pastoor, kerkmeesters en armenmeesters van
Ternat. Schadevergoeding voor het afbranden van een huis door 
Franse militairen, waarop de suppliante een rente bezit. 1686-
1687.
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1 omslag

1054 Peter Aerts, echtgenoot van Catharina Stuckens, suppliant c. de 
meier, schepenen, pachters en grondeigenaars van Haren, 
rescribenten. Inning van de belastingen. 1686-1687.

1 omslag

1055 Gilis Le Corbesier, chirurgijn in Lippelo, suppliant c. de wethouders 
van Malderen, Liezele en Lippelo, rescribenten. Partijdigheid van de
rescribenten in een rechtszaak voor de schepenbank van Malderen,
Liezele en Lippelo tussen de suppliant en de erfgenamen van 
Hendrik De Smet over een erfdienstbaarheid. 1686-1687.

1 pak

1056 De Vrouwe van Boechout, suppliante c. de grondeigenaars van 
Boechout, gedaagden. Reglement over de dorpsrekeningen. 1686-
1687.

1 pak

1057 De schepenen en inwoners van Wastines, supplianten c. de meier 
van Wastines, geïnsinueerde. Afleggen van rekenschap voor de 
geïnde belastingen. 1686-1687.

1 omslag

1058 Jean-Baptiste Gregoire, Mathieu Bucquoy, Philip d'Anaux, Jean 
Journel en Jan-Ignace Jacobeus, supplianten c. de 12 dorpen die 
afhangen van de meierij van Genappe, geïnsinueerden. Onbekend. 
1686-1687.

1 omslag

1059 De regeerders van Dormaal, supplianten c. de weduwe van 
Achelen, Vrouwe van Saintes, rescribente. Rente. 1686-1688.

1 omslag

1060 Theodorus Vermost, drossaard van Berlaar, reconvenient c. de 
schepenen en rentmeesters van Berlaar, gereconvenieerden. 
Modaliteiten van het afhoren van de dorpsrekeningen. 1686-1688.

1 pak

1061 De regeerders en inwoners van Hoogstraten, impetranten c. de 
regeerders en inwoners van Rijkevorsel, gedaagden. Verdeling van 
inkwartiering van en leveringen aan militairen. 1686-1688.

1 pak

1062 De voornaamste grondeigenaars van Duffel, supplianten c. Hendrik
Hellemans en Jan Theunis, gewezen burgemeesters van Duffel en 
de wethouders van Duffel, rescribenten. Opstellen van nieuw 
zetboek zonder octrooi van de vorst en zonder de toestemming van
de supplianten, afleggen van rekenschap bij het innen van de 
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belastingen. 1686-1688.
1 pak

1063 - 1064 De stadhouder, schepenen en gerechtsbode van Ubach, supplianten c. Charles-Ferdinand Santa Cruz, drossaard van 's Hertogenrade, gedaagde. Jurisdictieconflict. 1686-1689.

1063 - 1064 DE STADHOUDER, SCHEPENEN EN GERECHTSBODE 
VAN UBACH, SUPPLIANTEN C. CHARLES-FERDINAND SANTA CRUZ, 
DROSSAARD VAN 'S HERTOGENRADE, GEDAAGDE. 
JURISDICTIECONFLICT. 1686-1689.

1063 Deel 1.
1 pak

1064 Deel 2.
1 pak

1065 Simon Van den Brande, Jan Van Leemputte en consoorten, dekens 
en oudermans van de 17 neringen in Lier, supplianten c. de schout 
en de schepenen van de bijvang van Lier, rescribenten. 
Jurisdictieconflict over de inspectie van wegen en waterlopen 
(beleiden). 1686-1690.

1 pak

1066 Elisabeth Feytens, dochter van Eduard Feytens, suppliante c. de 
regeerders van Brussegem, geïnsinueerden. Schuld van de 
gemeente aan Eduard Feytens, als vergoeding voor zijn huis dat is 
afgebrand door militairen. 1686-1690.

1 pak

1067 Isabelle Hubin, weduwe van schepen Pierre De Bruges, suppliant c. 
de kerkelijke en adellijke leden van de hoogbank van Montzen, 
rescribenten. Terugbetaling van een som die in 1665 was 
voorgeschoten door Pierre de Bruges. 1686-1693.

1 pak

1068 Noel Bombay, schout van Kerkrade, suppliant c. de schout en 
schepenen van 's-Hertogenrade, rescribenten. jurisdictieconflict. 
1686-1698.

1 pak

1069 Frans Willem Spies tot Erensteyn, prelaat van Kloosterrade en 
Adam de Trips, supplianten c. de schout, schepenen en gezworenen
van Kerkrade, geïnsinueerden. Omhakken en verkopen van bomen.
1687.

1 pak

1070 Jacques Vloebergh, molenaar in Willebroek, suppliant c. de 
wethouders van Willebroek, rescribenten. Vergoeding voor het 
omhakken van bomen door Hollandse militairen. 1687.

1 pak
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1071 De inwoners van Terlanen, impetranten c. de regeerders en 
inwoners van Sint-Agatha-Rode, gedaagden. Onbekend. 1687.

1 stuk

1072 De drossaard, schepenen en inwoners van Stein (Limburg), 
supplianten c. Jan Wymers, wijnkoopman in Leuven, rescribent. 
Onbekend. 1687.

1 stuk

1073 Jaspar (Gaspar) Wouters en Gabriel Essers, schout en secretaris 
van Itegem, supplianten c. de schepenen en regeerders van 
Itegem, rescribenten. Salaris van de schout en de secretaris. 1687.

1 pak

1074 De heer Doumael, heer van La Rue en Lignet, oud-kapitein van de 
infanterie, suppliant c. de schepenen van Bunsbeek, rescribenten. 
Verkoop van een stuk bos van de suppliant door de rescribenten 
wegens niet betaalde bijdragen voor Franse militairen. 1687.

1 omslag

1075 De schepenen van Itegem, supplianten c. de schepenen van Bevel,
rescribenten. Belastingheffing door de rescribenten op de gronden 
van twee personen die niet in Bevel, maar in Itegem zouden liggen;
afpaling. 1687.

1 omslag

1076 De regeerders van Rijkevorsel, impetranten c. de regeerders van 
de vrijheid Hoogstraten, gedaagden. Proceskosten. 1687.

1 omslag

1077 De officieren van de meierijen van Rode, Gaasbeek en Asse, 
supplianten c. de hoofdofficieren van de meierijen Grimbergen, 
Kampenhout en Kapelle-op-den-Bos, gedaagden. Verdeling van de 
kosten van leveringen aan militairen. 1687.

1 omslag

1078 De regeerders en inwoners van Simpelveld, arrestanten c. de 
bezitters van de grote tienden, gearresteerden. Tienden. 1687.

1 omslag

1079 Advocaat (Gonzales) Van den Stock, suppliant c. de regeerders van 
de parochie Meisse, geïnsinueerden. Vergoeding voor de 
brandschatting van Franse soldaten. 1687.

1 pak

1080 De regeerders en inwoners van Vertrijk, aanleggeren en gedaagden
c. Dionys Wilmars, heer van Neervelp, impetrant van 'brieve van 
purge civiel' en verweerder. Aandeel van de verweerder in de 
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belastingen van Vertrijk. 1687.
1 omslag

1081 Karel Toelen, Reinier Ingelbosch, de weduwe Jan Ingelbosch, Jacob 
Putmans en Daniel Ingelbosch, supplianten, inwoners van Halle(-
Booienhoven) en eigenaars van gronden in Dormaal c. de 
regeerders en inwoners van Dormaal, rescribenten. Inning van 
personele lasten op de supplianten door de rescribenten. 1687.

1 omslag

1082 Daniel Roelant, Anna en Philips Verboomen, supplianten c. de 
schepenen en griffier van de baronnie van Meerbeek bij Everberg, 
geïnsinueerden. Rechtsgang voor de schepenbank van Meerbeek. 
1687.

1 omslag

1083 Deurwaarder Jan Willems, suppliant c. de regeerders van Pamel, 
geïnsinueerden. Ereloon. 1687.

1 omslag

1084 Jacobus Van Saveren, assistent comptoirbode van de Staten van 
Brabant, suppliant c. de baljuw, meier en regeerders van Pamel, 
geïnsinueerden. Ereloon. 1687.

1 omslag

1085 Procureur Landegem, suppliant c. de regeerders van Blaasveld, 
geïnsinueerden. Ereloon. 1687.

1 omslag

1086 Jan Beylmaekers (Bijlmaekers) en consoorten, inwoners van 
Lippelo, supplianten c. de regeerders van Lippelo, geïnsinueerden. 
Afsluiten en inspectie van de rekeningen van de belastinginning. 
1687.

1 omslag

1087 De regeerders van Budingen, supplianten c. Ambrosius Zoers, 
rentmeester van de tafels van de Heilige Geest in Diest, 
geïnsinueerde en excipiënt. Inbeslagname. 1687.

1 pak

1088 Guilliam Thielemans, inwoner van Grimbergen, suppliant c. de 
regeerders van Duffel, Perwijs(broek), Sint-Katelijne-Waver en 
Walem, rescribenten. Kosten van verblijf, eten en drinken van de 
rescribenten n.a.v. de vergadering van de leden van het Land van 
Grimbergen. 1687.

1 omslag

1089 Dieudonné-Charles Cyplet, suppliant c. Charles Berwaert, Henry 
Anceau en andere inwoners van Enines, geïnsinueerden. Rente. 
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1687.
1 omslag

1090 De voornaamste inwoners en grondeigenaars van Duffel (Peter en 
Cornelis Sels en Guilliam Sonen), supplianten c. Wouter Bals, 
schout van Duffel. Verdeling van de kosten van inkwartiering van 
militairen. 1687.

1 pak

1091 Claude Del Falize, griffier van Grez(-Doiceau) , suppliant c. Marc 
Thiry en Arnould l'Hoste, belastingontvangers van Grez(-Doiceau), 
geïnsinueerden. Betaling van deurwaarder. 1687.

1 omslag

1092 De regeerders van het markiezaat Westerlo, supplianten c. de 
regeerders en inwoners van Gelendel, Zoerle(-Parwijs) en Heultje, 
rescribenten. Modaliteiten van de belastingheffing. 1687.

1 omslag

1093 De schepenen van de hoofdbank van Ukkel, supplianten c. de 
baanderheer van Carloo, rescribent. Onbekend. 1687.

1 omslag

1094 De schepenen en regeerders van Tielen, impetranten c. de 
schepenen en regeerders van Kasterlee, gedaagden. Verdeling van 
de kosten van inkwartiering van en leveringen aan militairen. 1687-
1688.

1 pak

1095 Philippe Colinet, François d'Ay, Pierre Poulet, Jean Boudart, Olivier 
Laneau, Jacques Waitte, Martin Bronon en Bartholomé Moklet, 
inwoners van Arquennes, supplianten c. de meier en schepenen 
van Arquennes, rescribenten. Belastinginning, toegang tot de 
rekeningen. 1687-1688.

1 omslag

1096 De baron van Dongelberg, groot-baljuw van Nijvel en Waals-
Brabant, suppliant c. de schepenen van Oostkerk (Oisquercq), 
rescribenten. Verzet van de rescribenten tegen de arrestatie van de
verkoper van ketels Jacques Kerghe. 1687-1688.

1 pak

1097 De oud-schepenen van Tubeke en enkele grondeigenaars in 
Tubeke, supplianten c. de nieuwe schepenen in Tubeke, 
rescribenten. Kosten van een proces aangespannen door de 
rescribenten tegen kapitein de Moye. 1687-1688.

1098 De meier, schepenen en inwoners van Neerijse, supplianten c. 
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jonker Philip Hellemans, heer van Leefdaal en Vossem, met hem 
gevoegd (Jan Van Brouchoven), graaf van Bergyck, intendant van 
Brabant en de drossaard, schepenen en inwoners van Leefdaal, 
geïnsinueerden. Jurisdictieconflict over de inspectie van wegen en 
waterlopen (beleiden). 1687-1689.

1 omslag

1099 De weduwe Cathelijn Helsen, inwoner van Heultje, met haar 
gevoegd de regeerders van Heultje, supplianten c. de drossaard 
van het Land en markiezaat Westerlo, geïnsinueerde. 
Inbeslagname van een paard wegens achterstallige belastingen. 
1687-1689.

1 pak

1100 Guilliam De Leeuw, vertegenwoordiger van 'de kleine gemeente' 
van Strijthem, suppliant c. de schepenen van Strijthem, gedaagden
Modaliteiten van de belastingheffing in Strijthem. 1687-1690.

1 omslag

1101 Augustus De Messemaecker, schout van Herentals, impetrant c. de 
wethouders van Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik, 
opponenten. Onbekend. 1687-1689.

1 pak

1102 De inwoners van Wezembeek en Ophem, supplianten c. de 
crediteuren van Wezembeek en Ophem, gedaagden. Schulden van 
de gemeente. 1687-1691.

1103 De inwoners van Grand-Leez, supplianten c. Thomas de Battis, 
sergeant-majoor, geïnsinueerde. Poging van de geïnsinueerde om 
zich te onttrekken aan de betaling van de publieke lasten. 1687-
1691.

1 omslag

1104 Hendrik Vermeeren, secretaris van het markiezaat Westerlo, 
suppliant en gereconveniëerde c. de inwoners van Gelendel, 
Zoerle(-Parwijs) en Heultje, rescribenten en reconveniënten. 
Afrekening van de contributie aan Franse militairen. 1687-1692.

1 pak

1105 Robert Marneffe, oud belastingontvanger van Sint-Jans-Geest, 
suppliant c. de schepenbank van Sint-Jans-Geest, geïnsinueerden. 
Bedreiging door de geïnsinueerden om goederen van de suppliant 
in beslag te laten nemen omdat hij niet de volledige belastingen 
heeft kunnen innen van onwillige betalers uit het dorp. 1688.

1 omslag

1106 Jan Lambrechts, inwoner van Gempe, libelant c. de regeerders en 
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inwoners van Sint-Joris-Winge, contradicenten. Vergoeding voor de 
brandschatting van Franse soldaten. 1688.

1107 De regeerders van Morkhoven, supplianten c. de regeerders van 
Wickevoort, rescribenten. Afpaling en belastingen. 1688.

1 omslag

1108 Lambert Dochain, suppliant c. de meier, schepenen en 
belastingontvangers van Piétrain, geïnsinueerden. Inbeslagname 
van vier koeien van de suppliant door de geïnsinueerden. 1688.

1 omslag

1109 De heer van Sint-Martens-Peutie, supplianten c. de regeerders en 
inwoners van Melsbroek, rescribenten. Belastingvoet. 1688.

1110 De abdis van Kortenberg en de meier en schepenen van Everberg, 
supplianten c. de regeerders van Everberg, rescribenten. 
Belastingen. 1688.

1 omslag

1111 De Rijngravin als curatrice van de graaf van Hoogstraten, 
suppliante c. de schepenen en regeerders van Merksplas, 
rescribenten. Turf steken door de inwoners van Merksplas op de 
heide. 1688.

1 pak

1112 Peter Corbeels, gewezen pachter in Ophem, suppliant c. de 
regeerders en belastingontvangers van Wezembeek en Ophem, 
rescribenten. Sommatie van de suppliant voor belastingen terwijl 
hij geen pachter meer is in Ophem. 1688.

1 omslag

1113 De geestelijken en de adel uit de bank van Walhorn, supplianten c. 
Frederik Beyens, raad- en rekenmeester van de rekenkamer van 
Gelre, en later zijn kinderen, geïnsinueerde(n). Afpaling van bos, 
toe-eigening door de geïnsinueerde als zaakgelastigde van de stad 
Aken van 1200 morgen bos, in plaats van de 1000 morgen die door
de aartshertogen Albrecht en Isabella aan de stad Aken was 
geschonken. 1688.

1114 Guilliam Brielmans, Jan Laermans, Adriaan Kestens en andere 
inwoners van Kortrijk-Dutsel, supplianten c. Gisbert Thenaerts, 
proviador, rescribent. Aandeel van het dorp in belastingen. 1688.

1 pak

1115 De regeerders van Tildonk, supplianten c. gewezen proveador 
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Gisbert Thenaerts, rescribent. Afrekening. 1688.
1 pak

1116 De drossaard, schepenen en inwoners van Borgerhout, Berchem en
Wilrijk, impetranten c. de markgraaf van het Land van Rijen met 
hem gevoegd de regeerders en inwoners van Essen, Kalmthout, 
Wuustwezel, Schilde, Mortsel, Kontich, Wijnegem, Edegem, Hove, 
Boechout en Vremde, gedaagden. Aandeel van de impetranten in 
een bijzondere militaire belasting, privilege van de dorpen door 
hun akkoord met de stad Antwerpen uit 1516 en 1545. 1688.

1 pak

1117 De weduwe van Adriaan Valzolio (Valsolio), impetrante c. de 
bedenzetters en belastingontvangers van de baanderij Bierbeek, 
geïntimeerden. Onbekend. Vorige instantie: schepenbank van 
Bierbeek en Leuven. 1688.

1 omslag

1118 Henry Van Herzele, bode van de Staten van Brabant, suppliant c. 
de meier, schepenen en inwoners van Borgval, rescribenten. 
Salaris. 1688.

1119 Hendrik Taes, inwoner van Binkom, suppliant c. de burgemeesters 
en schepenen van de parochie van Binkom, geïnsinueerden. 
Beledigingen. 1688.

1 pak

1120 De regeerders en inwoners van Poppel, met hen gevoegd Marius 
Pauli, gemachtigde van Willem III, prins van Oranje, impetranten c. 
de erfgenamen van Bastiaan Herremans en Bartholomeus Van 
Fulder, rescribenten. Oprichting van een molen in Poppel. 1688.

1 omslag

1121 Juffrouw De Barich, suppliante c. de gezworenen, regeerders en 
inwoners van Gemenich, geïnsinueerden. Rente. 1688.

1 omslag

1122 De weduwen van Jean Van Lantwijck en Nicolaas Van Dionant, 
tijdens hun leven vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, 
supplianten c. de vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, 
geinsinueerden. Afrekening. 1688.

1 omslag

1123 Jacobus Van der Eycken, comptoirbode van de Staten van Brabant, 
suppliant c. de regeerders en inwoners van Pamel, geïnsinueerden. 
Ereloon. 1688.

1 omslag
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1124 De regeerders van Petit-Rechain, supplianten c. Bauduin Noel, 
commis van de lakenhal in Hodimont, rescribent. Organisatie van 
de lakenhandel. 1688.

1 omslag

1125 Jonker François-Maximilien Baltin, heer van Ter Heyden, suppliant c.
de regeerders van Hoeilaart, interveniërende voor de ontvanger 
van de nieuwe accijnzen in Hoeilaart, gedaagden. Inning van 
bieraccijns op het bier gebrouwen door de suppliant, inbeslagname
van bier. 1688.

1 pak

1126 Edmond-Godfried von Bocholtz, landcommandeur van Alden 
Biezen, gesommeerde en gedaagde c. de erfgenamen van 
drossaard Van der Stock, rescribenten en resumenten. Afrekening. 
1688.

1 omslag

1127 Hyancinthus De Cock, griffier van Merchtem, impetrant c. de 
wethouders en bedenzetters van Merchtem, gedaagden. 
Overgeven van rekeningen en kwittanties door de impetrant, 
absenties tijdens vergaderingen. 1688.

1 omslag

1128 Licentiaat Schutteput, secretaris van Blanden, cum suïs, 
supplianten c. de wethouders en inwoners van Blanden, 
geïnsinueerden. Bewaring van dorpsrekeningen en zetboeken. 
1688.

1 omslag

1129 Laurent de Sage, belastingontvanger, suppliant c. de meier, 
schepenen en inwoners van Moustier-en-Franquenies, rescribenten.
Afrekening van belastinginning. 1688.

1 omslag

1130 De regeerders van Merchtem, impetranten c. N. Van Borght en 
Judocus De Cock, gedaagden. Onbekend. 1688.

1 omslag

1131 Andries Maesmans, gewezen hoofdschout van Zandhoven, 
impetrant c. de drossaard, schepenen en regeerders van 's-
Gravenwezel, gedaagden. Afrekening van contributies voor Franse 
militairen. 1688.

1 omslag

1132 De burgemeesters, schepenen en regeerders van Webbekom, 
supplianten c. Lambrecht Hakendover. Belastingen. 1688.

1 omslag
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1133 Adriaan De Hertog, griffier van Ottenburg, suppliant c. de meier, 
schepenen en inwoners van Ottenburg, geïnsinueerden. Salaris en 
ambtsonkosten. 1688-1689.

1134 De meier, schepenen en bedenzetters van Holsbeek, supplianten c.
Jan Van Aerschot, Daniel Heydens, Peter Vranckx, Jan Theys cum 
suïs, inwoners van Holsbeek, rescribenten. Kosten voor het afkopen
van inkwartiering van militairen. 1688-1689.

1 pak

1135 De regeerders en inwoners van Gemenich, supplianten c. 
Guillaume (Willem) de Bertolf De Beluen, interveniërende voor 
Daniel Caille, geïnsinueerde. Inbeslagnames wegens het niet 
terugbetalen van een lening uit 1668 terwijl het dorp uitstel van 
betaling had verkregen. 1688-1689.

1 pak

1136 Andries Van Tricht, pachter van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, 
suppliant c. de regeerders van Onze-Lieve-Vrouw Lombeek, 
rescribenten. Weigering van de rescribenten om de suppliant te 
erkennen als belastingpachter, hoewel hij de hoogste bieder was 
bij de verpachting. 1688-1689.

1 omslag

1137 Johan Rutsevelt (Ratsevelt) en de kinderen van wijlen Thijs Arrets, 
schepenen van Kerkrade, supplianten c. de hoogschout en de 
schepenen van 's-Hertogenrade, rescribenten. Proceskosten. 1688-
1689.

1 pak

1138 Pauwel Wouwermans, pachter in Relegem, suppliant c. de 
regeerders en belastingontvangers van Relegem, rescribenten. 
Bijdrage in de belastingen. 1688-1689.

1 pak

1139 De regeerders van Putte in het Land van Mechelen, supplianten c. 
Alexander Della Faille, ridder, heer van Reet en markgraaf van 
Antwerpen, rescribent. Sommatie voor kosten bij de inning van de 
belastingen. 1688- 1689.

1 omslag

1140 De erfgenamen van Jan Van Brussel, secretaris van Berlaar, 
supplianten c. de schepenen en regeerders van Berlaar, 
rescribenten. Afrekening van de gemeente met Jan Van Brussel. 
1688-1689.

1 pak

1141 Guilliam Thielemans, inwoner van Grimbergen, suppliant c. de 
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regeerders van Grimbergen, gedaagden. Vergoeding voor 
inbeslagname van twee paarden door Franse militairen. 1688-1689.

1 omslag

1142 Advocaat (Arnoldus) De Glymes, suppliant c. de inwoners van 
Grand-Rosières, rescribenten. Transactie over gronden. 1688-1689.

1143 Guillaume Mertens, Aart Janssens, Jan Smaelen, Peter Valentijns, 
Hendrik Verhoven, Joris Goossens, Adriaan Van den Borne en 
Laureis Smits, supplianten c. de regeerders, schepenen en 
inwoners van Sint-Joris- Winge, rescribenten. Modaliteiten van de 
belastingheffing. 1688-1689.

1 omslag

1144 Isay Gerondal, inwoner van Perwez, suppliant c. de regeerders van 
Perwez, rescribenten. Inbeslagname en verkoop van twee paarden 
van de suppliant op bevel van de rescribenten. 1688-1689.

1 omslag

1145 De regeerders van Deurne, Borgerhout, Berchem en Vremde, 
impetranten c. de regeerders en ingezetenen van Essen, Kalmthout
en Wuustwezel, gedaagden. Verdeling van de kosten van 
inkwartiering van militairen uit 1667. 1688-1689.

1146 De drossaard en regeerders van Zemst, supplianten c. Mathijs 
Govaerts, gewezen belastingontvanger in Zemst, rescribent. 
Afrekening van de belastingen. 1688-1690.

1 pak

1147 Matthijs Van der Meulen, inwoner van Kersbeek c. de regeerders 
van Kersbeek, rescribenten. Inbeslagname van drie paarden van de
suppliant wegens niet betaalde belastingen door het dorp. 1688-
1690.

1 pak

1148 Nicolaas De Bergh, als procuratie hebbende van de baron van 
Pellenberch en enkele ingezetenen van Schelle, supplianten c. de 
regeerders van Schelle, gedaagden. Modaliteiten van de 
belastingheffing in Schelle, onregelmatigheden in de 
dorpsrekeningen. 1688-1691.

1 pak

1149 De regeerders en inwoners van Oplinter, supplianten c. Jonker Jan-
Jacques Schotti, meier van de stad en het kwartier Tienen, 
interveniërende voor Joseph De Wanne, die getrouwd was met 
Catharina Leunckens, weduwe van François Thenaerts, rentmeester
van het kwartier Tienen, rescribent. Afrekening van wagengeld en 
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belastingen. 1688-1691.
1 pak

1150 - 1151 De "zeleusen" van de schepenbank van Ubach, supplianten c. Antoon Wolter Cocx, schout van Ubach, rescribent. Procedure voor de benoeming van schout van Ubach, schriftvervalsing. 1688-1691.

1150 - 1151 DE "ZELEUSEN" VAN DE SCHEPENBANK VAN UBACH, 
SUPPLIANTEN C. ANTOON WOLTER COCX, SCHOUT VAN UBACH, 
RESCRIBENT. PROCEDURE VOOR DE BENOEMING VAN SCHOUT VAN
UBACH, SCHRIFTVERVALSING. 1688-1691.

1150 Deel 1.
1 pak

1151 Deel 2.
1 pak

1152 Jan Proost, heer van Vorselaar en Lichtaart, suppliant c. de 
wethouders van Vorselaar, rescribenten. Beplanting van de heide 
en vroenten in Vorselaar. 1688-1692.

1 omslag

1153 Peter Noyens (Noyes), suppliant c. de regeerders van Schilde, 
gedaagden. Wisselbrief voor betaling van contributies aan Franse 
militairen. Vorige instantie: schepenbank van Antwerpen. 1688-
1693.

1 pak

1154 De regeerders en inwoners van Walhorn, supplianten c. Hendrik 
Vignon, koopman uit Maastricht, rescribent. Terugbetaling van een 
lening van de rescribent uit 1658 om de contributies aan Franse 
militairen te betalen. 1688-1694.

1 pak

1155 Deurwaarder Jan Willems, suppliant en later zijn weduwe c. de 
regeerders van Merchtem, rescribenten. Afrekening. 1688-1696.

1 pak

1156 Jan Bauweleers (Bauwelaers, Bauwelers), inwoner van Haacht, 
aanlegger en gereconveniërde c. Abraham Golphus, meier van 
Haacht, gedaagde en reconveniënt. Onbekend. 1688-1698.

1 pak

1157 François Hussin, ontvanger van de belastingen in Enines in 1666, 
suppliant c. de meier en schepenen van Enines, geïnsinueerden. 
Afrekening van de geïnde belastingen in 1666, eis van de 
geïnsinueerden dat de suppliant een som niet door hem geïnde 
belastingen zelf zou betalen. 1689.

1 omslag

1158 De comptoirboden van Asse, impetranten c. de regeerders van 
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Pamel, gedaagden. Ereloon. 1689.
1 pak

1159 De baljuw, meier en regeerders van Pamel en Ledeberg, 
supplianten c. de regeerders van Stijthem, geïnsinueerden. 
Verdeling van de kosten van leveringen aan militairen. 1689.

1 omslag

1160 De drossaard van het Land en de vrijheid van Geel, suppliant c. 
Egidius Raymaeckers en de gezworenen en regeerders van 
Zammel, Varendonk, Blarendonk en Watereinde, gedaagden. 
Kosten van de reparatie van een houten brug over de Nete. 1689.

1 omslag

1161 De pastoor van Pamel, suppliant, met hem gevoegd de prelaat van 
het godshuis en de abdij van Sint-Cornelis en Cypriaan c. de 
bedenzetters van de parochie en heerlijkheid Meerbeke bij Ninove, 
rescribenten. Aandeel in belastingen. 1689.

1 omslag

1162 De deken en kanunnik van het kapittel van de kathedraal van 
Antwerpen, impetranten c. de gelanden van de polder van 
Wilmersdonk, gedaagden. Inning van tienden. 1689.

1 pak

1163 De inwoners van Eynatten, supplianten c. Gerard De Dieden 
Malatesta, heer van Walhorn en later zijn kinderen, rescribenten. 
Modaliteiten van de terugbetaling door de supplianten van geleend
kapitaal. 1689.

1 omslag

1164 Joos en Carel Van Kerckhoven, poorters van Brussel, met hen 
gevoegd de wethouders van Brussel, excipiënten en gevoegden c. 
de pachter van het brug- en weggeld in Eppegem en de officier van
Eppegem en voor hen interveniërende (Willem III), prins van 
Oranje, heer van Eppegem, rescribenten en geëxcipieerden. 
Privilege van vrijstelling van het brug- en weggeld in Eppegem. 
1689.

1 pak

1165 De erfgenamen van Jan Van Brussel, drossaard van Putte (bij 
Mechelen?), supplianten c. de wethouders en regeerders van de 
baanderij Putte, geïnsinueerden. Vergoeding voor ambtsonkosten 
van Jan Van Brussel. 1689.

1166 De weduwe Andries Mommaers, suppliante c. de meier, schepenen 
en inwoners van Huldenberg, rescribenten. Achterstallige 
belastingen. 1689.
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1 omslag

1167 Peter De Jonckhere, pachter en oud-belastingontvanger van 
Wezembeek, suppliant c. de regeerders van Wezembeek, 
rescribenten. Afsluiten van rekeningen van de belastingen. 1689.

1 omslag

1168 De resident van Luik, suppliant c. de meier, schepenen en inwoners
van Grand-Rechain, excipiënten. Belastingheffing door de 
excipiënten van inwoners van Esneux in het prinsbisdom Luik die 
grond bezitten in Esneux. 1689.

1 omslag

1169 De grondeigenaars en voornaamste pachters van Itterbeek, 
supplianten c. de meier, schepenen en regeerders van Itterbeek, 
geïnsinueerden. Financieel beheer van de gemeente. 1689.

1 omslag

1170 Jacques Van Steenwegen, inwoner van Berg, suppliant c. de 
regeerders van Kampenhout, rescribenten. Proceskosten. 1689.

1 omslag

1171 Enkele inwoners van Oostkerk en Tubeke die grond bezitten in Itter 
(Ittre), supplianten c. de meier, schepenen en belastingontvangers 
van Itter (Ittre), geïnsinueerden. Modaliteiten van de 
belastingheffing in Itter. 1689.

1 omslag

1172 De bedenzetters van Ukkel c. Sebastiaan Stockmans, hoogmeier 
van het Land van Rode. Kosten van transportdiensten voor 
militairen. 1689.

1 pak

1173 De weduwe van Niclaes Van Eyck, suppliante c. de meier, 
bedenzetters en regeerders van de parochie van Ukkel, 
rescribenten. Afrekening van een gedwongen verkoop van hooi en 
graan uit 1671 wegens achterstallige belastingen. 1689.

1 omslag

1174 De Tosse, heer van Itegem, aanlegger c. de regeerders van Nijlen, 
gedaagden. Onbekend. 1689.

1 stuk

1175 De inwoners van Neerhespen, supplianten c. Pierre De la Rue, heer 
van Hulplanche en Wange, geïnsinueerde. Betaling van 
belastingen. 1689.

1 omslag

1176 Peter Limpens, schepen van Schinnen, suppliant c. de schout en 
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schepenen van de heerlijkheid Schinnen, rescribenten. 
Beschuldiging van vervalsing van rekeningen en nachtelijke diefstal
van hennep van een akker. 1689.

1 omslag

1177 Bruno Ysenbaut, pastoor van Duffel, en Anthoni van Steven, 
supplianten c. P.F. Condé, drossaard van het Land van Duffel, 
geïnsinueerde. Onbekend. 1689.

1 pak

1178 Pauwel De Backer, suppliant c. de meier, schepenen en inwoners 
van Alsemberg, rescribenten. Rente 1689.

1 pak

1179 Frederik Reul, procureur van het Hof Van Limburg, suppliant c. de 
drossaard en schepenen van Hendrik-Kapelle, geïnsinueerden. 
Procedure in een proces over de dag waarop de schepenbank van 
Hendrik-Kapelle vergaderde. 1689.

1 omslag

1180 De meier, schepenen en inwoners van Haacht, supplianten c. de 
schepenen van Werchter, rescribenten. Herstelling van dijkbreuk. 
1689.

1 omslag

1181 Leonard Reul, suppliant c. de inwoners van Rabotrath, rescribenten.
Lasten van leveringen aan militairen. 1689.

1 omslag

1182 Peter De Joncker, pachter in Wezembeek, suppliant c. de 
regeerders van Wezembeek, rescribenten. Afrekening van de inning
van belastingen. 1689.

1 omslag

1183 De erfgenamen van Roch de Melin c. de inwoners van Ohain. 
Belastingen. 1689.

1 omslag

1184 De regeerders van Perwez, supplianten c. deurwaarder Van der 
Cammen, rescribent. Onbekend. 1689.

1 stuk

1185 Daniel Cattuyvels, inwoner van Budingen, suppliant c. de 
regeerders van Budingen, met hen gevoegd de heer van Budingen,
rescribenten. Aanstelling van de suppliant als belastingontvanger, 
terwijl deze slecht te been is. 1689.

1 omslag

1186 François Du Plessis, suppliant c. de regeerders van Braine-l'Aleud 
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(Eigenbrakel), rescribenten. Onbekend. 1689.
1 omslag

1187 Gilles de Saroleau, heer van Cheratte, supliant c. de 
vertegenwoordigers van de schepenbanken van Voeren, Aubel, 
Mheer, Noorbeek en Saint-Martin Belastingen 1689.

1 omslag

1188 De prelaat van Grimbergen, suppliant c. de schepenen van 
Merchtem, rescribenten. Inbeslagname van de oogst van een 
pachter van de abdij door de rescribenten. 1689.

1 omslag

1189 Antoine Sibille, zoon van Nicolas Sibille en voogd van Elisabeth 
Sibille, zijn halfzus, suppliant c. de gemeente Tubeke, 
geïnsinueerde. Rente. 1689.

1 omslag

1190 De regeerders van Meisse, supplianten c. deurwaarder Petrus 
Suininius Van Assche, gedaagde. Onbekend. 1689.

1 stuk

1191 De schepenen en inwoners van Sint-Martens-Tielt, impetranten c. 
Jacques De Hertoghe, licentiaat in de rechten en burgemeester van
Tienen, gedaagde. Rente. 1689-1690.

1 omslag

1192 Marcelis Thibours, suppliant c. de regeerders en inwoners van 
Nijlen, rescribenten. Belastingen. 1689-1690.

1 omslag

1193 Josephus-Willebrordus Vereycken, drossaard van Ekeren en Paulus 
Basseliers, secretaris van Ekeren, supplianten c. Leonardus De 
Landere, drossaard van Hoboken, rescribent. Verdeling van de 
levering van paarden en wagens aan militairen. 1689-1690.

1 omslag

1194 Deurwaarder Willems, suppliant c. de regeerders en inwoners van 
Wezembeek en Ophem, rescribenten. Ereloon. 1689-1691.

1 omslag

1195 De kinderen en erfgenamen van Judocus De Cock, griffier van 
Merchtem, supplianten c. de regeerders van Merchtem, 
rescribenten. Vergoeding voor ambtsonkosten van Judocus De 
Cock. 1689-1691.

1 pak

1196 Charles le Heurre, postmeester van Tubeke, suppliant c. de meier, 
schepenen en gemeente van Tubeke, geïnsinueerden. Privilege van
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vrijstelling van belastingen. 1689-1697.
1 pak

1197 De regeerders van Tiberchamps, supplianten c. de schepenen van 
Seneffe, met hen gevoegd de meierij van Nijvel, rescribenten en 
reconveniënten. Privilege van vrije gronden. 1690.

1 omslag

1198 De vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, supplianten c. 
Jonker Jan-Jacques Schotti, meier van de stad en het kwartier 
Tienen, rescribent. Inbeslagname van paarden door de rescribent, 
aandeel in militaire leveringen. 1690.

1 pak

1199 De regeerders van Mellet, supplianten c. de kapittels van Namen 
en Walcourt, geïnsinueerden. Inbeslagname in opdracht van de 
geïnsinueerden. 1690.

1 omslag

1200 Jan Van Overstraeten, ontvanger van Sint-Kwintens-Lennik, 
suppliant c. de meier, schepenen en bedenzetters van de 
hoofdbank van Sint-Kwintens-Lennik, geïnsinueerden. Sommatie 
van de suppliant als privé- persoon voor de betaling van een rente 
ten laste van de gemeente. 1690.

1 omslag

1201 De vertegenwoordigers van het kwartier Leuven, supplianten c. de 
hoofdmeier van de stad en het kwartier Leuven, geïnsinueerde. 
Onbekend. 1690.

1 omslag

1202 De kinderen en erfgenamen van procureur Gaspard Goubau, 
supplianten c. de vertegenwoordigers van de schepenbank van 
Ubach, geïnsinueerden. Onbekend. 1690.

1 omslag

1203 De inwoners van Rebecq, supplianten c. Jean Jernau, ontvanger van
Rebecq, rescribent. Afrekening en inbeslagname. 1690.

1 omslag

1204 Advocaat (François) Van Werckhoven, suppliant c. Adriaan De 
Wachter, belastinginner van Londerzeel en de regeerders van 
Londerzeel, gedaagden. Onbekend. 1690.

1 omslag

1205 Procureur Corbeels, suppliant c. de schepenen en regeerders van 
Merchtem, geïnsinueerden. Ambtsonkosten en salaris van Ignatius 
De Cock, gewezen griffier en procureur van Merchtem. 1690.

1 omslag
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1206 De regeerders van Wezembeek en Ophem, supplianten c. 
deurwaarder Renier Borremans, gedaagde. Modaliteiten van een 
rente uit 1664. 1690.

1 omslag

1207 Gillis Van Brussel, ingezetene van Merchtem, gedaagde c. de 
regeerders van Merchtem, excipiënten. Onbekend. 1690.

1 stuk

1208 Bartholomé le Reusseau c. de meier en schepenen van Sart-
Dames-Avelines en Til interveniënten voor ontvanger Guillaume 
Brigade, rescribent. Onbekend. 1690.

1 omslag

1209 De schepenen en regeerders van Herenthout, met hen gevoegd de 
douairière van de heer van Rijnegom, supplianten c. Eduard 
Augustijn Sandelin, heer van Herenthout, interveniërende voor 
Eduard Sandelin en Joris Van Tendeloo, schout van Herenthout, 
rescribenten. Jurisdictieconflict. 1690.

1 pak

1210 Anna-Maria Van Laethem, weduwe van Peter Van Linthout, griffier 
van Anderlecht en Sint-Agatha-Berchem, suppliante c. de 
regeerders van Anderlecht en Sint-Agatha-Berchem, rescribenten. 
Vergoeding van ambtsonkosten van Peter Van Linthout. 1690.

1 pak

1211 De erfgenamen van Sebastiaan Herremans en de erfgenamen van 
Bartholomeus Van Tulder, supplianten c. de regeerders en inwoners
van Poppel, geïnsinueerden. Octrooi van de geïnsinueerden om een
nieuwe molen op te richten, terwijl de supplianten respectievelijk 
een banale windmolen uitbaten in Weelde en een banale 
watermolen in Ranst. 1690.

1 omslag

1212 De erfgenamen van Anna Lucas, supplianten c. de schepenen en 
de griffier van Wolvertem, geïnsinueerde. Trage rechtsgang door de
schepenbank van Wolvertem in de rechtszaak van de supplianten 
tegen Philips Van Mol, vraag om de zaak te behandelen voor de 
Raad van Brabant. 1690.

1 omslag

1213 Procureur Van der Slachmolen, suppliant c. jonker Jan-Jacques 
Schotti, meier van de stad en het kwartier Tienen, geïnsinueerde. 
Modaliteiten van de betaling van het wagengeld voor militairen in 
het kwartier Tienen. 1690.

1 omslag
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1214 Martinus De Vleeshouwer, suppliant c. de regeerders en inwoners 
van Gaasbeek, rescribenten. Vergoeding voor de inbeslagname ten
nadele van de suppliant, omdat de gemeente haar belastingen niet
betaald heeft. 1690.

1215 De voornaamste inwoners van Grand-Halet, supplianten c. de 
meier, schepenen en griffier van Grand-Hallet, geïnsinueerden. 
Modaliteiten van de belastingheffing. 1690.

1 omslag

1216 Jan Van Rattenborch en Peter Timmermans, supplianten c. de 
schepenen en inwoners van Budingen, rescribenten. 1690.

1 omslag

1217 Peter Peeters, drossaard van Morkhoven, suppliant c. de schepenen
van Morkhoven, rescribenten. Inspecteren van wegen en 
waterlopen (beleiden). 1690.

1 pak

1218 Jan Van Daelem, suppliant c. de meier, regeerders en inwoners van
Kerbeek, geïnsinueerden. Belastingen. 1690.

1 omslag

1219 De regeerders van Ravels, supplianten c. de prelaat van de abdij 
van Tongerlo, rescribent. Aanstelling en betaling van een kapelaan.
1690.

1 pak

1220 Godefridus Gortsen, gewezen belastingontvanger van Kerkrade, 
suppliant c. de schepenen van Kerkrade, rescribenten. Afrekening. 
1690-1691.

1 omslag

1221 De inwoners van Neerheylissem, interveniërende voor Franciscus 
Deshayes, pastoor van Neerheylissem, supplianten c. Godtgaff 
Smets, meier van Neerheylissem en Frans Heusdens, inwoner van 
Neerheylissem. Vergoeding voor de pastoor van Neerheylissem 
voor zijn zending naar Maastricht in 1678 om te onderhandelen 
met het Franse garnizoen over de repressailles n.a.v. een overlijden
van een Frans soldaat in Neerheylissem. 1690-1691.

1 omslag

1222 De regeerders en inwoners van Wezembeek, supplianten c. 
advocaat (Jacobus) Maigret, gedaagde. Rente. 1690-1691.

1 omslag

1223 Maximilien Van Roy, assayeur van de munt in Brugge, suppliant c. 
de regeerders en inwoners van Watermaal, rescribenten. Schuld uit
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1661 van de gemeente aan François Van Roy, vader van de 
suppliant, en belastingontvanger van Watermaal. 1690-1691.

1 omslag

1224 (De Draeck), heer van Teuven met hem gevoegd de geestelijkheid 
en de ridderschap van Limburg, supplianten c. de regeerders en 
inwoners van Sint-Martens-Voeren, rescribenten. Fiscaal statuut 
van goederen van de heer van Teuven. 1690-1691.

1 pak

1225 De meier, schepenen, regeerders en inwoners van de heerlijkheid 
Haacht, supplianten c. de meier en schepenen van Boortmeerbeek,
rescribenten. Versmallen van de weg in het Nauwbroek, waardoor 
deze moeilijk toegankelijk werd voor wagens en karren. 1690-1691.

1 omslag

1226 Anna Verbrecht, weduwe van Jan Morren en Jan Mertens, 
echtgenoot van de weduwe van Jacob Van Tienen, brouwers en 
herbergiers in Willebroek, supplianten c. de regeerders van 
Willebroek, rescribenten. Kosten van de inkwartiering van 
militairen. 1690-1692.

1 omslag

1227 De inwoners van 'de thiente' van Kerkhoven, supplianten c. de 
inwoners van Ransbergen, geïnsinueerden. Repartitie van 
belastingen. 1690-1692.

1 omslag

1228 De schepenen en armenmeester van Lembeke, supplianten c. de 
schepenen en regeerders van Bogaarden en Joos Van der Meren, 
pachter in Bogaarden, geïnsinueerden. Beschuldiging om een 
pasgeboren kind te vondeling te hebben gelegd in Lembeke, 
onderhoudskosten. 1690-1693.

1 pak

1229 Jonker Jean-Jacques Schotti, hoogmeier van de stad en het kwartier
Tienen, suppliant c. de vertegenwoordigers van het kwartier 
Tienen, rescribenten. Repartitie van betalingen aan de intendant 
Canova. 1690-1694.

1 pak

1230 De regeerders en inwoners van Brecht en Loenhout, supplianten c. 
de regeerders van Meerle en Minderhout, geïnsinueerden. Kosten 
van het proces van de supplianten tegen de drossaard van 
Hoogstraten, waarbij de geïnsinueerden zich hebben gevoegd. 
1691.

1 omslag

1231 (Guillaume) Loerants, drossaard van Grimbergen, suppliant en 
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gereconvennieerde c. Louis Quellenbergh (Quellenborgh, Van 
Quellenborgh), meier van Buggenhout, Sint-Amands en Baasrode, 
rescribent en reconveniënt. Inkomsten van boeten en 
dodehandsgoederen. 1691.

1 pak

1232 Guilliam Van Mechelen, inwoner van Bouwel, echtgenoot van Anna 
De Ceulaer, suppliant c. de schepenen en regeerders van 
Herenthout, rescribenten. Registratie van de verkoop van een 
hoeve voor de schepenen van Herenthout. 1691.

1 omslag

1233 Peter Ausseloos, suppliant c. de regeerders van Neerlinter, 
rescribenten. Vergoeding van door de suppliant voorgeschoten som
voor een brandschatting opgelegd aan de gemeente door Franse 
militairen. 1691.

1 omslag

1234 Petrus Pellens, pastoor van de Sint-Pieterskerk in Herenthout, 
suppliant c. de schepenen en belastingontvangers van Herenthout, 
geïnsinueerden. Vrijstelling van de belastingen van de suppliant, 
omdat deze minder dan 300 gulden per jaar verdient. 1691.

1 omslag

1235 Deurwaarder Renier Borremans, suppliant c. de regeerders van 
Hoeilaart, rescribenten. Verzet tegen inbeslagname. 1691.

1 omslag

1236 Jan De Mayer cum suïs, inwoners van Hoeilaart, supplianten c. de 
regeerders van Hoeilaart, rescribenten. Verhouding tussen de 
accijnzen en de grondbelasting in de belastingen. 1691.

1 omslag

1237 Hendrik Schoonjans, inwoner van Ternat, suppliant c. de regeerders
van Sint-Agatha-Berchem, geïnsinueerden. Betaling van hout aan 
militairen. 1691.

1 omslag

1238 Pierre Coureur, pachter van de tienden in Baulers, suppliant c. de 
meier, schepenen en inwoners van Baulers, rescribenten. 
Modaliteiten van de inning van de tienden. 1691.

1 omslag

1239 De inwoners van Piétremaux, supplianten c. de regeerders van 
Piétrain, rescribenten. Verdeling van de kosten van inkwartiering 
van militairen. 1691.

1240 Abraham Van Panhuysen (Van den Panhuyzen), meier van de 
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baanderij Rotselaar, suppliant c. de schepenen en regeerders van 
de baanderij Rotselaar, rescribenten. Ambtsonkosten en -uitgaven. 
1691.

1241 De regeerders van Gaasbeek, supplianten c. deurwaarder Van der 
Cammen, rescribent. Rente. 1691.

1 omslag

1242 De opperjager en warandemeester van Brabant, supplianten c. de 
de heer, schepenen en meier van Hakendover, rescribenten. 
Procedure van de schepenbank van Hakendover tegen Guilliam 
Davids, officier van de warandemeester van Brabant in Tienen 
wegens jagen. 1691.

1 omslag

1243 De erfgenamen van de Vrouwe van Busleyden, supplianten c. de 
regeerders van Wolvertem, (rescribenten). Rente. 1691.

1 omslag

1244 Matheus De Haeze en Gillis Hannaert, inwoners van Rode, 
supplianten c. de regeerders van het dorp Rode, rescribenten. 
Vergoeding voor de gevangenschap van de supplianten door 
Franse militairen. 1691.

1 omslag

1245 Theodore Walraf, baron van Schellaert, heer van Schinnen, en de 
burgemeesters, schepenen en voornaamste inwoners van 
Schinnen, supplianten c. Frederik Haghens, gewezen 
belastingontvanger en schepen van Schinnen, geïnsinueerden. 
Afleggen van rekenschap van de belastinginning. 1691.

1 pak

1246 Advocaat Christiaans, suppliant c. de regeerders en inwoners van 
Binkom, rescribenten. Schulden van het dorp aan de suppliant, 
acte van aterminatie of respijt. 1691.

1 omslag

1247 Louis de Brabant, meier van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, suppliant 
c. de schepenen en regeerders van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, 
geïnsinueerden. Onbekend. 1691.

1 omslag

1248 De regeerders en inwoners van de baanderij Heverlee, suppliant c. 
Gisbertus Van Schutteput, secretaris van de baanderij Heverlee, 
geïnsinueerde. Onbekend. 1691.

1 omslag

1249 Antoon Sleebier, Peter Lauwers en andere grondeigenaars en 
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inwoners van Lippelo, supplianten c. de schepenen van Lippelo, 
rescribenten. Verdeling van de kosten van inkwartiering van 
militairen. 1691.

1 omslag

1250 Vrouwe Florentia Virginia de Landas, weduwe van Philips de 
Rijcquaert, douairière van Huldenberg en Smeysberg, met haar 
gevoegd de voornaamste grondeigenaars van Huldenberg, 
supplianten c. de meier, schepenen en inwoners van Loonbeek, 
rescribenten. Verdeling van de kosten van militaire contributies 
voor het Franse leger. 1691.

1 pak

1251 De pastoor van Pamel c. de regeerders van Pamel. Tienden. 1691.
1 omslag

1252 Bartholomeus Ceulemans, procureur, suppliant c. de regeerders 
van Rumst, rescribenten. Ereloon. 1691.

1 omslag

1253 Nicolas Marsille Flacheau, inwoner van Rebecq, suppliant c. de 
schepenen van Rebecq, rescribenten. Opsluiting van de suppliant 
en inbeslagname van zijn graan in opdracht van de meier van 
Rebecq. 1691.

1 omslag

1254 Deurwaarder Reinier Borremans, suppliant c. de regeerders van 
Haeren, rescribenten. Onbekend. 1691.

1 omslag

1255 De hoofdmeier en drossaard van Vilvoorde, Kampenhout, Rode, 
Kapellen-op-den-bos, Grimbergen en Asse c. de hoofdofficieren van
Merchtem en Gaasbeek. Verdeling van de kosten van leveringen 
van wagens, stro en hout voor militairen. 1691.

1 omslag

1256 Charles Raynet, pastoor van Steenhuffel, suppliant c. de schepenen
van Steenhuffel, rescribenten. Belastingen. 1691.

1 omslag

1257 Dirick Van den Bosch, smid uit Waanrode, suppliant c. de 
regeerders van Waanrode, rescribenten. Vergoeding voor levering 
van graan aan militairen, vrijstelling van belasting. 1691.

1 omslag

1258 De meier, burgemeester, schepenen en inwoners van Tervuren en 
Duisburg, supplianten c. de hoofdmeier en de officieren van 
Vilvoorde, rescribenten. Sommatie door de rescribenten van de 
supplianten voor de levering van hooi en haver aan militairen, in 
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weerwil van een privilege ter vrijstelling van militaire lasten. 1691.
1 pak

1259 De regeerders en inwoners van Wuustwezel, supplianten c. de 
markgraaf van het Land van Rijen en met hem gevoegd de 
inwoners van Kontich, Mortsel, Edegem en Boechout. Verdeling van
militaire lasten. 1691.

1 pak

1260 De abdis van Terkameren in Elsene, suppliante c. de regeerders 
van Hoeilaart, gedaagden. Aandeel in militaire contributies. 1691.

1 omslag

1261 Deurwaarder Renier Borremans, suppliant c. de regeerders van 
Haren, rescribenten. Schuld van de gemeente Haren aan 
deurwaarder Bernardus Donckeravondt, bij cessie doorgegeven 
aan de suppliant. 1691.

1 omslag

1262 Andries Michiels, meier van Westmeerbeek, suppliant c. de 
schepenen en regeerders van Westmeerbeek, rescribenten. 
Afrekening van de contributie voor Franse militairen. 1691.

1 omslag

1263 De ingezetenen van Raatshoven (kwartier van Tienen), supplianten
c. advocaat (Gerard) De Herkenrode, interveniërende voor 
executeur Jacques Carnonckel, rescribent. Inbeslagname van 
paarden door de rescribent wegens schulden, in weerwil van de 
acte van aterminatie die de gemeente had gekregen wegens 
oorlogsschade. 1691.

1 omslag

1264 Gisbertus Thenaerts, drossaard van Holsbeek en proveador, 
suppliant, c. de regeerders van Geel, rescribenten. Afrekening van 
belastingen. 1691-1692.

1 omslag

1265 François Le Roy, inwoner van Grez(-Doiceau), suppliant en obtinent 
c. de regeerders van Grez(-Doiceau), rescribenten en 
veroordeelden. Vergoeding voor de gevangenschap van de 
suppliant, die als gijzelaar gevangen was gezet in Maubeuge door 
Franse troepen om de betaling van contributies af te dwingen. 
1691-1692.

1 omslag

1266 De schepenen en regeerders van Wezembeek, supplianten c. de 
erfgenamen van Henricus de Grez, drossaard van Gaasbeek, 
rescribenten. Schuld van de gemeente aan Henricus De Grez. 
1691-1693.
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1 omslag

1267 Philippe Bernard, baljuw van Walhain, suppliant c. de regeerders 
van Thorembais, geïnsinueerden. Vergoeding voor de 
gevangenschap van de zoon van de suppliant, die als gijzelaar 
gevangen was gezet in Maubeuge door Franse troepen om de 
betaling van contributies af te dwingen. 1691-1693.

1 pak

1268 De erfgenamen van François Van den Hove, pensionaris van Diest, 
supplianten c. de regeerders van Bekkevoort, rescribenten. Rente. 
1691-1693.

1 pak

1269 De erfgenamen van Judocus De Cock, griffier in Merchtem, 
supplianten c. de regeerders van Merchtem, rescribenten. 
Afrekening. 1691-1693.

1 omslag

1270 Nicolas-François (François-Nicolas) Steynier, erfgenaam van Marie 
Burlen, Nicolas Baude, François Gilbert, Guilaume l'Escuyer, 
inwoners van Gosselies en eigenaars van gronden in Jumet, met 
hen gevoegd de prelaat van Liessies (Nord-pas de Calais), 
supplianten c. de burgemeesters, schepenen en inwoners van 
Jumet, geïnsinueerden. Inbeslagname ten nadele van de 
supplianten voor de betaling van de belastingen. 1691-1695.

1271 Merten Elsen, Jacques Dillemans cum suïs, impetranten en 
aanleggeren c. de schepenen en regeerders van Wilsele 
beschrevenen en opponenten. Kwestie of een rente ten laste van 
de gemeente is aangegaan, dan wel voor privé-personen. 1691-
1699.

1 omslag

1272 De regeerders en inwoners van Bunsbeek, supplianten c. de heer, 
regeerders en inwoners van Neerlinter, rescribenten. Afpaling, 
jurisdictie. 1692.

1273 Jan Van Elsen, Jan Patrys en François Buyens cum suïs, inwoners 
van Broechem, supplianten c. de regeerders en inwoners van 
Emblem, rescribenten. Betaling van belastingen voor goederen die 
de supplianten pachten in Emblem. 1692.

1 omslag

1274 De regeerders van Ruisbroek, impetranten c. Michiel De Vadder, 
geïntimeerde. Kosten van het onderhoud van een weg. 1692.

1 omslag



156 Raad van Brabant. Processen van gemeenten.

1275 Riga Hannoset, suppliant c. de regeerders van Kerkom, 
rescribenten. Levering van wagens voor militairen. 1692.

1 omslag

1276 Jan-Baptist Brumont, impetrant c. de meier, schepenen en 
regeerders van Ottenburg, geïntimeerden. Onbekend. 1692.

1 omslag

1277 De inwoners van Hannuit die grond bezitten in Grand-Hallet, 
supplianten c. de regeerders van Grand-Hallet, gedaagden. 
Onbekend. 1692.

1 stuk

1278 De schepenen en regeerders van Steenhuffel, supplianten c. de 
burgemeesters, schepenen en inwoners van Merchtem, 
interveniërende voor Pauwel Verbraecken, belastingontvanger, 
rescribenten. Sommatie voor aandeel in leveringen aan militairen. 
1692.

1 pak

1279 Adriaan Vervloessem, pachter in Putte, suppliant c. de schepenen, 
regeerders en bedenzetters van Keerbergen, gedaagden. Betaling 
van belastingen in Keerbergen door personen die er grond 
bewerken maar er niet wonen. 1692.

1 pak

1280 De schepenen van Bierges, supplianten c. Pierre-Ferdinand de 
Thienpont, hoofdmeier van Mont-Saint-Guibert, rescribent. Aandeel
van de gemeente in militaire contributies. 1692.

1 omslag

1281 De regeerders, bedenzetters en belastingontvangers van 
Ottenburg, executanten c. Jan-Baptist Jemon, opponent. Inning van 
belastingen. 1692.

1 omslag

1282 Daniel De Laet, Jan Bijsman, Merten Van Beneden en consoorten, 
inwoners van Laken en poorters van Brussel, supplianten c. de 
belastingontvangers van Overheembeek, gedaagden. Bijdrage van 
de supplianten voor betalingen aan militairen omdat zij grond 
bezitten in Overheembeek. 1692.

1 omslag

1283 De regeerders en inwoners van Westmeerbeek, supplianten c. de 
regeerders en inwoners van Heist(-op-den-Berg), excipiënten. 
Kwestie of het proces tussen beide gemeenten tot de jurisdictie 
van de Raad van Brabant, dan wel tot die van de Grote Raad van 
de Nederlanden te Mechelen behoort. 1692.
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1 omslag

1284 De regeerders van Ohain, supplianten c. Jean-François Desquenne, 
luitenant van de opperjager van Brabant en griffier van Terhulpen, 
rescribent. Vergoeding voor de zes maanden en half dat de 
rescribent als gijzelaar gevangen werd genomen door Franse 
militairen in Mons omdat de gemeente Terhulpen de militaire 
contributies niet had betaald. 1692.

1 pak

1285 Jean-Jacques de Hainnau, baljuw van Gosselies, suppliant c. de 
schepenen van Gosselies, rescribenten. Toegang tot de archieven 
van de griffie van Gosselies. 1692.

1 omslag

1286 Jan Simpernels, appelant c. de dorpsmeesters van Zepperen, 
geïntimeerden. Erfeniskwestie. 1692.

1 omslag

1287 De regeerders van Hoegaarden, impetranten c. Guillaume Pollet en
de andere erfgenamen van Guillaume Davids, geïntimeerden. 
Onbekend. 1692.

1 omslag

1288 De erfgenamen van Bastiaan Hermans, supplianten c. de 
regeerders van Poppel, (rescribenten). Onbekend. 1692.

1 stuk

1289 De regeerders van Berlaar, supplianten c. de regeerders van Nijlen,
Kessel, Emblem en de gehuchten van de bijvang van Lier, 
gedaagden. Verdeling van de kosten van inkwartiering van 
militairen. 1692.

1 omslag

1290 De regeerders van Ottenburg, supplianten c. Jan-Baptista Jumont, 
rescribent. Schulden 1692.

1 omslag

1291 Lambert Conart, pastoor van Roux-Miroir, suppliant c. de inwoners 
van Roux-Miroir, geïnsinueerden. Bouw van een nieuwe pastorij na 
de brand van 1690, veroorzaakte door vijandige troepen. 1692.

1 omslag

1292 Reinier Nauts, deurwaarder van de Raad van Brabant, suppliant c. 
de regeerders van Pamel, rescribenten. Ereloon. 1692.

1 omslag

1293 De inwoners van Perwez-le-Mont, supplianten c. de inwoners van 
Perwez-le-Marche, gedaagden. Proceskosten. 1692.
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1 omslag

1294 Gisbertus Thenaerts, gewezen proveador, suppliant c. de 
wethouders en inwoners van Goetsenhoven, geïnsinueerden. 
Betaling van wagendiensten. 1692.

1 omslag

1295 De regeerders van Mazenzele interveniërende voor Zeger t' Stas en
Peter Van Damme, supplianten, c. de burgemeesters, regeerders 
en bedenzetters van Merchtem, rescribenten. Belastingen. 1692.

1 omslag

1296 De regeerders van Bonheiden, supplianten c. Philippus-Alfonsus 
Van Wemmel, inwoner van Mechelen, rescribent. Belasting op een 
stuk grond, eigendom van de rescribent. 1692.

1 omslag

1297 De baljuw, burgemeesters en regeerders van Meerbeke bij Ninove, 
supplianten c. deurwaarder Joannes-Franciscus de Pottere, 
geïnsinueerde. Ereloon en kosten. 1692.

1 omslag

1298 Michiel Vanden Putte, pachter in Meldert, suppliant c. de 
regeerders van Meldert, rescribenten. Inbeslagname n.a.v. de 
verdeling van de kosten van ikwartiering van militairen. 1692.

1 omslag

1299 Goossen Van der Borght, ingezetene van Wemmel, suppliant c. de 
regeerders van Wemmel, rescribenten. Afrekening tussen Peter Van
der Borght, belastingontvanger in Wemmel en de gemeente. 1692.

1 omslag

1300 François De Pauw, suppliant c. de vertegenwoordigers van het Land
en de meierij van Gaasbeek, rescribenten. Repartitie van 
transportdiensten voor militairen. 1692.

1 omslag

1301 De weduwe van Seger 't Sas, inwoner van Mazenzele, met haar 
gevoegd de regeerders van Mazenzele, supplianten c. de 
burgemeester, schepenen, regeerders en inwoners van Merchtem, 
de zaak aannemende voor hun belastingontvanger Pauwel 
Verbraecken, rescribenten. Aandeel van de weduwe voor 
wagendiensten en andere leveringen aan militairen. 1692.

1 omslag

1302 Hendrik Hagelstein, suppliant c. de regeerders en inwoners van 
Sint-Martens-Voeren, rescribenten. Statuut van het leengoed van 
de suppliant. 1692.

1 omslag
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1303 De regeerders van Merchtem, supplianten, c. de hoofdofficieren 
van Gaasbeek, Asse en Rode, executanten en gedaagden. 
Inbeslagname wegens niet betaalde belastingen, repartitie. 1692.

1 omslag

1304 Josephus-Willebrordus Vereycken, drossaard van Ekeren, suppliant 
c. Antoon De Moor, Peter Verhoeven, Embrecht Van Dingenen, 
schepenen van Ekeren; Cornelis Schoensetter, schepen van 
Kapellen en Cornelis Aerts, schepen van Hoevenen, met hen 
gevoegd enkele heren van deze dorpen, rescribenten. Verdeling 
van de levering van paarden en wagens aan militairen. 1692.

1 pak

1305 De regeerders en inwoners van Mazenzele, interveniërende voor 
Peter Van Damme, Jan Van Zeebroeck, Peter Meert, Guilliam Gillis, 
supplianten c. de regeerders en bedenzetters van Asse, met hun 
belastingontvanger Jan-Baptist Van Pede, geïnsinueerden. 
Inbeslagname wegen niet betaalde belastingen. 1692.

1 omslag

1306 Peter Ausseloos, inwoner van Oplinter, suppliant c. de regeerders 
van Oplinter, rescribenten. Verpachting van een beemd, 
gebruiksrechten. 1692.

1 omslag

1307 Maria-Alexandrina Van Bocholt, kanunnikes van de rijksabdij 
Munsterbilzen, suppliante c. de burgemeesters en regeerders van 
Dessel, geïnsinueerden. Inning van tienden. 1692.

1 omslag

1308 De priorin van het klooster van Barberendaal bij Tienen, Joannes 
Immens en Hendrik Goossens, supplianten c. de regeerders van 
Neerlinter, rescribenten. Sommatie van de pachters van de 
supplianten voor militaire contributies, verdeling van de 
belastingdruk in Neerlinter. 1692.

1 omslag

1309 Jan Curens, suppliant c. de regeerders van Groot-Bijgaarden, 
rescribenten. Afrekening. 1692.

1 omslag

1310 Peter Noyts, suppliant c. de regeerders en inwoners van Dilbeek, 
geïnsinueerden. Onbekend. 1692.

1 stuk

1311 Jan Coomans, met hem gevoegd (Joannes-Ferdinandus Van 
Beughem) bisschop van Antwerpen, supplianten c. Dionisius Van 
der Vorst, penningmeester van de dijk van Ruisbroek, Willebroek, 
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Puurs en Tisselt, rescribent. Betaling voor het onderhoud van de 
dijk. 1692.

1312 De schepenen en regeerders van Huldenberg en Smeyersberg, 
supplianten c. de baron van Loonbeek, interveniërende voor de 
schepenen en regeerders van Loonbeek, (rescribent). Belastingen, 
jurisdictie. 1692.

1 omslag

1313 Nicolaas Verhaegen, waard in de Gulden Leeuw aan de 
Walembrugge in Rumst, suppliant c. de regeerders van Rumst, 
geïnsinueerden. Vergoeding voor het stallen van 20 
artilleriepaarden in 1691-1692. 1692.

1 omslag

1314 Guillaume Loicq, schepen van Lasne en tiendenpachter voor het 
kapittel van Nijvel, suppliant c. de regeerders van Lasne, 
(rescribenten). Vergoeding voor de gevangenschap van de 
suppliant, die als gijzelaar gevangen was gezet in Mons door 
Franse troepen om de betaling van contributies af te dwingen. 
1692.

1 omslag

1315 De regeerders en inwoners van Hombourg, supplianten c. de 
regeerders en inwoners van Montzen, rescribenten. Repartitie van 
belastingen. 1692.

1 stuk

1316 Niceus De Hertoge, impetrant c. de regeerders van Sterrebeek, 
gedaagden. Onbekend. 1692.

1 stuk

1317 Jean Cyplet, griffier van Bierges, suppliant c. de meier, schepenen 
en inwoners van Bierges, geïnsinueerden. Afrekening. 1692.

1 stuk

1318 Henricus Van Herbosch, meier van Merchtem, suppliant c. de 
regeerders van Merchtem, rescribenten. Onbekend. 1692.

1 omslag

1779 De procureur Fransicus Egidius Catz, suppliant c. de "zeleusen" van
de schepenbank van Ubach, gedaagden. Onbekend. 1692.

1 omslag

1319 De schout, Jan Lauwers en Peter Verreycke, schepenen van Schelle,
supplianten c. Nicolaas De Bergh (De Berghe), Peter Lauwers en 
Peter Polfliet, inwoners van Schelle, rescribenten. Inbeslagname in 
het kader van een aanpassing van de dorpsrekeningen van Schelle,
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na een vonnis van de Raad van Brabant. 1692-1693.
1 omslag

1320 Gillis Van Ginderachter, pachter van Mollem, suppliant c. de 
burgemeesters, schepenen, belastingontvanger en inwoners van 
Merchtem, rescribenten. Inning van personele lasten op de 
suppliant, terwijl hij niet in Merchtem woont. 1692-1693.

1 pak

1321 Anna Polspoel, suppliante c. de schepenen en regeerders van Sint-
Martens-Lennik, interveniërende voor Peter Wijnants, 
belastingontvanger in Sint-Martens-Lennik, rescribent. Belastingen.
1692-1693.

1 omslag

1322 Jan Van Campenhout cum suïs, inwoners van Hamme, supplianten 
c. de regeerders van Kobbegem, gedaagden. Verhouding tussen 
reële en personele lasten zoals voorzien in de octrooien van 7 juni 
1691 en 25 januari 1692 over de inning van belastingen op 
transportdiensten, schipvrachten en pioniers. 1692-1693.

1 omslag

1323 De regeerders van de baanderij Rotselaar, supplianten c. de meier, 
schepenen en regeerders van Haacht, rescribenten. Verdeling van 
de kosten van de levering van wagens aan militairen. 1692-1693.

1 pak

1324 De drossaard van Steenhuffel en de griffier van Oppuurs, 
supplianten c. de hoofdofficieren van het kwartier Brussel, 
rescribenten. Verdeling van de kosten van leveringen van wagens 
aan militairen. 1692-1693.

1325 Maria-Theresia Wain, weduwe van jonker François Tribolet, 
suppliante c. de schepenen en regeerders van Sint-Martens-Lennik,
interveniërende voor Nicolaas De Rauw en Peter Wijnants, 
belastingontvangers in Sint-Martens-Lennik, rescribenten. Eis dat 
de suppliante de belastingen zou betalen van één van haar 
pachters, die de gemeente verlaten heeft. 1692-1693.

1 pak

1326 De weduwe van Pierre Pigeolet, inwoonster van Mellet, suppliante 
c. de inwoners van Mellet, rescribenten. Vergoeding voor zes 
paarden van de suppliante die in beslag zijn genomen door Franse 
militairen. 1692-1693.

1 omslag

1327 Willem Rouckaerts, impetrant c. de regeerders en inwoners van 
Oplinter, gedaagden. Rente. 1692-1693.
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1 pak

1328 Thiry Ramet, griffier van Walhain, suppliant c. de regeerders van 
Walhain, rescribenten. Vergoeding voor de inbeslagname van vee 
en meubels en voor de gevangenschap van de suppliant, die als 
gijzelaar gevangen was gezet in Maubeuge door Franse troepen om
de betaling van contributies af te dwingen. 1692-1693.

1 pak

1329 Cornelis Van Aerschot, substituut van de meier in Zichem, suppliant
en gereconvenieerde c. de schepenen en vertegenwoordigers van 
het Land van Zichem, geïnsinueerden en reconveniënten. Ereloon. 
1692-1693.

1 pak

1330 De schepenen en regeerders van Tielt, supplianten c. Cornelis Van 
Aerschot, substituut van de meier in Zichem, rescribent. 
Inbeslagname gevorderd door de rescribent voor de betaling van 
pioniers die moesten werken aan de versterkingen van Zoutleeuw. 
1692-1693.

1331 Joannes Vanden Velde en Karel Van Herzele, pachters in Mollem 
met hen gevoegd Gillis Van Ginderachter, pachter in Mollem, 
supplianten c. de regeerders van Merchtem, interveniërende voor 
hun belastingontvangers, rescribenten. Betaling van militaire 
contributies voor Franse militairen op gronden die de supplianten in
Merchtem bewerken. 1692-1696.

1 omslag

1332 De vertegenwoordigers van Pamel, Sint-Kwintens-Lennik, Sint-
Martens-Lennik en Gaasbeek, supplianten c. Maximiliaan Herincx, 
drossaard van het Land van Gaasbeek, interveniërende voor Zeger 
Goris, rescribent. Aandeel van de gemeenten in de betalingen aan 
militairen. 1692-1697.

1 pak

1333 Gillis Van Seghbroeck, Philips Van der Elst en consoorten, inwoners 
van de vrijheid de Borcht bij Vilvoorde, supplianten c. de meier, 
schepenen en regeerders van Grimbergen, de zaak aanvaardende 
voor Guilliam Thielemans, belastingontvanger. Inbeslagname 
wegens niet betaalde belastingen voor leveringen aan militairen 
door Grimbergen, terwijl de supplianten geen inwoners zijn van 
deze gemeente. 1693.

1 pak

1334 Guilliam De Keyser, inwoner van Sint-Agatha-Rode, suppliant c. de 
regeerders van Sint-Agatha-Rode, rescribenten. Schuld van de 
gemeente aan de suppliant. 1693.



Raad van Brabant. Processen van gemeenten. 163

1 omslag

1335 Michel Desquenne (Desquesnes), meier van Terhulpen en Tubeke, 
suppliant c. de heer Ketelbuter, meier van Halle, rescribent en 
Albert Hannicq, geïnsinueerde. Uitdrijving van de suppliant uit zijn 
woning. 1693.

1omslag

1336 De regeerders van Berlaar, (supplianten) c. de regeerders van 
Duffel en Putte, (rescribenten). Verdeling van de kosten van 
geleverde wagens voor militairen. 1693.

1 omslag

1337 Peter Maes, echtgenoot van de weduwe van Elias Meeus, suppliant 
c. de regeerders en inwoners van Neerlinter, geïnsinueerden. 
Afrekening. 1693.

1 omslag

1338 De regeerders van Hagenbroek c. de regeerders van Vremde. 
Repartitie van belastingen. 1693.

1 omslag

1339 Jan Wambach, burger van Mechelen, suppliant c. de meier en 
schepenen van Merchtem, met hen gevoegd Jan Van Meulder, 
rentmeester van de kerk en van de armenzorg. Schulden van de 
kerk aan wijlen Egidius Wambach, onderpastoor van Merchtem 
tussen 1687 en 1691. 1693.

1 omslag

1340 De inwoners van Willebroek die ten westen van de vaart wonen, 
supplianten c. Marcus Vloeberghs, vertegenwoordiger van de 
inwoners die ten oosten van de vaart wonen, rescribenten. 
Verdeling van de kosten van inkwartiering van militairen. 1693.

1 omslag

1341 Everard Van Wayenberch, procureur van de hoofdbank van Ukkel, 
suppliant c. de regeerders van Ukkel, interveniërende voor hun 
belastingontvangers, rescribenten. Afrekening. 1693.

1 omslag

1342 Andre Du Monceau, baljuw van het woud van het kapittel van 
Nijvel, suppliant c. de pastoor, meier en enkele schepenen van 
Baulers, geïnsinueerden. Verzet tegen een inbeslagname door de 
suppliant ten nadele van een inwoner van Baulers. 1693.

1 omslag

1343 Guilliam Stubbelaer, suppliant c. de schepenen en regeerders van 
Bekkevoort, rescribenten. Onbekend. 1693.

1 omslag
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1344 Gisbertus Thenaerts, drossaard van Holsbeek, suppliant c. de 
inwoners van Zuurbemden, rescribenten. Schulden van de 
gemeente aan thesaurier Van Assche, die de suppliant heeft 
overgenomen. 1693.

1 omslag

1345 De drossaard, schepenen, bedenzetters, regeerders en inwoners 
van Kruikenburg, Wambeek, Lombeek en Ternat, supplianten c. 
Hendrik De Cuyper, rescribent. Afbetaling van een lening van de 
gemeente, waarvoor de rescribent zich garant had gesteld. 1693.

1 omslag

1346 Mathijs Taes, Lambrecht Lemmens, Jan Janssens en Hendrik Taes, 
supplianten c. de meier en schepenen van Binkom, geïnsinueerden.
Modaliteiten van de belastingheffing in Binkom. 1693.

1 pak

1347 De drossaard, schepenen en regeerders van de baronnie Leefdaal, 
supplianten en gereconveniërden c. Aert Hendrikx, pachter van 
Korbeek-Dijle, rescribent en reconveniënt. Betaling van personele 
lasten. 1693.

1 omslag

1348 De abdis van de cisterciënzerinnenabdij van Zwijveke, Judocus 
Calendries, Adriaan Van Hoeck, Joris Godron, Hubertus Sannen, Jan 
Gooman en F. Van der Hoenen, inwoners van Dendermonde, 
supplianten c. de regeerders van Buggenhout, gedaagden. Betaling
van militaire lasten door personen die grond bezitten of bewerken 
in Buggenhout maar er niet wonen. 1693.

1 omslag

1349 Pauwel Vandepoel, de zaak aanvaardende voor Peter Van der 
Cammen, deurwaarder, supplianten interveniënt c. N. d'Aulphin 
(Dauphin), dorpsmeester van Kersbeek met hem gevoegd de 
schepenen van Kersbeek, (rescribenten). Inbeslagname en verkoop
van vier paarden. 1693.

1 omslag

1350 Procureur Van der Moesen, suppliant c. de regeerders van Sint-
Kwintens-Lennik, rescribenten. Belasting met een reële voet van 
Cornelis Segers, pachter van de suppliant, voor de betaling van 
transportdiensten en pioniers. 1693.

1 pak

1351 De regeerders van Duffel, Perwijs(broek), Sint-Katelijne-Waver en 
Walem, supplianten c. Guillaume Loerants, drossaard van 
Grimbergen, rescribent. Weigering van de supplianten om de 
'tantième' te betalen (een vergoeding van 3,3 % op de belastingen)
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aan de drossaard als vergoeding voor zijn werk. 1693.
1 omslag

1352 Advocaat Joannes de Keyser, belastingontvanger in 1670, suppliant
c. de regeerders van Overijse, geïnsinueerden. Afrekening van 
belastingen uit 1670. 1693.

1 pak

1353 De dorpen Waver, Rixensart en Court-Saint-Etienne, supplianten c. 
de inwoners van Mosty, Limelette en Ottignies, rescribenten. 
Belastingen. 1693.

1 pak

1354 De dorpen Waver, Rixensart, Court-Saint-Etienne, Chaustre, 
Walhain, Saint-Paul en andere gehuchten afhankelijk van Mont-
Saint-Guibert, supplianten c. de inwoners van Dion-le-Mont, 
geïnsinueerden. Belastingen. 1693.

1 omslag

1355 Deurwaarder Joannes De Causeneer, bestuurder van de allodiale 
cijnsgoederen nagelaten door Jacques Quarre, suppliant c. de 
regeerders van Pamel en Ledeberg, rescribenten. Afhandeling van 
de schulden van Catharina De Clerck, weduwe van Paulus Mathijs, 
die een hoeve van Quarre pachtte maar het dorp heeft verlaten. 
1693.

1 pak

1356 Jan-Baptist de Bovyn, rentmeester van de Domeinen van de vorst 
van Tervuren, Vilvoorde, Terhulpen, Hoeilaart, aanlegger c. de 
pastoor en armenmeesters van Hoeilaart, gecalengieerden en 
gedaagden. Kappen van hout voor de armen van Hoeilaart van een
betwist stuk grond, kwestie of deze zaak voor de Tolkamer, dan wel
voor het woudgerecht van Brabant mag worden gebracht. 1693.

1 omslag

1357 De heren en eigenaars van de bossen van Hez en Bossus, 
supplianten c. de meier, schepenen en inwoners van Baisy, 
rescribenten. Belastingheffing op de bossen door de rescribenten. 
1693.

1 omslag

1358 De hoofdmeier van Vilvoorde, Merchtem, Grimbergen, Kapelle-op-
den-bos, Asse en Kampenhout, supplianten c. de hoofdmeier van 
Gaasbeek en Rode, gedaagden. Onbekend. 1693.

1 omslag

1359 Peter Mourenhout, suppliant c. de regeerders van Niel, excipiënten.
Rente. 1693.

1 omslag
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1360 De regeerders van Winksele, supplianten c. de hoogmeier van het 
kwartier van Leuven, rescribenten. Inbeslagname van een paard 
van een inwoner van Winksele in Mechelen wegens niet geleverde 
transportdiensten aan militairen door het kwartier Leuven. 1693.

1 omslag

1361 De schepenen van Lubbeek, supplianten c. Laurentius Pauli, 
hoofdmeier van Lubbeek, rescribent. Modaliteiten van een 
openbare verkoop van vee en gronden. 1693.

1 omslag

1362 De regeerders en inwoners van Neerlinter, supplianten c. Peter 
Stiers, echtgenoot van Elisabeth Lenaerts, weduwe van Joris Meys, 
geïnsinueerde. Schuld van wijlen Joris Meys aan de gemeente. 
1693.

1 omslag

1363 Aert De Schoenmaecker, pachter en inwoner in Kraainem, suppliant
c. de regeerders van Kraainem, rescribenten. Inbeslagname 
wegens niet betaalde belastingen. 1693.

1 omslag

1364 Elisabeth Lenaerts, weduwe van Joris Meys, als erfgenaam van Joris
Lenaerts, suppliante c. de regeerders en inwoners van (Sint-
Margriete-)Houtem, geïnsinueerden. Afrekening tussen de 
gemeente en Joris Lenaerts als rentmeester van het kwartier van 
Tienen. 1693.

1 omslag

1365 De regeerders en inwoners van Sint-Agatha-Berchem en van het 
Land van Rode, supplianten c. de regeerders en inwoners van 
Ternat, Wambeek, Lombeek, Meerbeke, Sint-Ulriks-Kapelle, 
(Groot-)Bijgaarden en Ruisbroek, rescribenten. Verdeling van de 
kosten van inkwartiering van militairen. 1693.

1 omslag

1366 Nicolaas Van den Brande, meier van Mortsel, Edegem, Luithagen 
en Cantecroy, suppliant c. Jean-Joseph De Bruyne, drossaard van 
Mortsel, Edegem, Luithagen en Cantecroy, geïnsinueerde. 
Inbeslagname, machtsmisbruik. 1693.

1 omslag

1367 De pastoor van Nil-Saint-Martin, suppliant c. de regeerders van Nil-
Saint-Martin, gedaagden. Toepassing van het decreet van 27 
september 1691 dat vrijstelling van belastingen verleent aan 
pastoors die minder dan 300 gulden per jaar verdienen. 1693.

1 omslag
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1368 De kinderen en erfgenamen van Reynerius De Geloos en Juffrouw 
van Daelhem, supplianten c. de meier, schepenen, bedenzetters en
inwoners van Lontzen, geïnsinueerden. Rente. 1693.

1 omslag

1369 Oswaldus-Fredericus Crabbeels, licentiaat in de rechten, kanunnik 
en voorzitter van het Savoie college in Leuven en de douairière van
pensionaris De Vroye, supplianten c. de regeerders, bedenzetters 
en belastingontvangers van Betekom, rescribenten. Betaling van 
belastingen door grondeigenaars die niet in Betekom wonen. 1693.

1 omslag

1370 Jan Auwelaerts (Auwlaerts, Auwlaers), schepen van het Hof van 
Befferen en pachter in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, suppliant c. de 
burgemeester en schepenen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 
rescribenten. Onregelmatigheden in de verpachting van de 
belastingheffing van Onze-Lieve-Vrouw Waver. 1693.

1 omslag

1371 Philippus-Maximus Del Cor, meier van Groot-Bijgaarden, suppliant 
c. de hoogmeier van het Land van Rode, rescribent. Teruggave van 
twee pistolen. 1693.

1 omslag

1372 Peter Smeyers, inwoner van Kersbeek, suppliant c. de schepenen 
en regeerders van Kersbeek, geïntimeerde. Inbeslagname wegens 
niet betaalde belastingen. 1693.

1 omslag

1373 Kapitein Ferdinand-Emmanuel De Liedermans van het regiment van
de graaf van Grobbendonk, suppliant c. de burgemeester en 
schepenen van Bekkevoort, geïnsinueerden. Diefstal ten nadele 
van de suppliant tijdens zijn inkwartiering in Bekkevoort. 1693.

1 omslag

1374 Jan Van Ermen, pachter in Overijsse en oud-schepen van Loonbeek,
suppliant c. de meier, schepenen, regeerders en eigenaars van 
Loonbeek, geïnsinueerden. Ambtsonkosten. 1693.

1 omslag

1375 Nicolaas De Wandeer, echtgenoot van de weduwe van Gillis Van 
den Berghe, inwoner van Neerijse, suppliant c. de regeerders van 
Neerijsse, rescribenten. Schulden van de gemeente aan wijlen Gillis
Van den Berghe. 1693.

1 omslag

1376 De regeerders van Overijse en de abdis van Ter Kameren in Elsene, 
impetranten c. de abdis en kloosterlingen van Hertoginnendal, 
gedaagden. Onbekend. 1693.
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1 stuk

1377 De regeerders van Sint-Pieters-Rode en de erfgenamen van Richard
Janssens, executanten c. de erfgenamen van Nicolas Croiseaux, 
opponenten. Afrekening. 1693.

1 omslag

1378 De regeerders en inwoners van Sint-Agatha-Berchem c. enkele 
andere gemeenten uit de meierij van Rode, rescribenten. 
Onbekend. 1693.

1 stuk

1379 Joannes Van den Putte, secretaris van Zoutleeuw, suppliant c. de 
regeerders van Rotselaar, rescribenten. Betaling van pioniers die 
moesten werken aan de versterkingen van Zoutleeuw. 1693-1694.

1 omslag

1380 Joos Meert, pachter van Sint-Kwintens-Lennik, suppliant c. de 
meier, schepenen en inwoners van Sint-Kwintens-Lennik. 
Vergoeding voor acht paarden die in beslag waren genomen door 
Franse militairen. 1693-1694.

1 omslag

1381 De curator van de verlaten boedel van jonker Charles-FrançoisVan 
Spoelbergh, hoofdmeier van Leuven, suppliant c. de regeerders 
van Linden, rescribenten. Afrekening. 1693-1694.

1 omslag.

1382 Joris Sansterre, koster in Willebroek, suppliant, c. Joan Helman, 
baron van Willebroek, en de meier, schepenen en regeerders van 
Willebroek, rescribenten. Ambt van koster en schoolmeester in 
Willebroek. 1693- 1694.

1 omslag

1383 De regeerders van Sint-Pieters-Rode en de erfgenamen van Richard
Janssens, supplianten c. de erfgenamen van proveador Thenaerts, 
rescribenten. Afrekening van beden en openbare verkoop. 1693-
1695.

1 omslag

1384 Niclaas Van Mechelen, libellant c. de regeerders van Onze-Lieve-
Vrouw-Lombeek, gecondemneerden. Vergoeding voor 
transportdiensten voor militairen. 1693-1697.

1 pak

1385 Peter Noyens, suppliant c. de schepenen van Loenhout, 
geïnsinueerden. Afrekening van voorgeschoten betalingen aan 
militairen. 1693-1697.

1 pak



Raad van Brabant. Processen van gemeenten. 169

1386 - 1387 Bartholomeus Godtschalck en Gommaar Huygen, grondeigenaars en inwoners van Tongerlo, supplianten c. de schout, schepenen en bedenzetters van Tongerlo, rescribenten. Belasting op neringen, financieel beleid van de gemeente. 1693-1699.

1386 - 1387 BARTHOLOMEUS GODTSCHALCK EN GOMMAAR 
HUYGEN, GRONDEIGENAARS EN INWONERS VAN TONGERLO, 
SUPPLIANTEN C. DE SCHOUT, SCHEPENEN EN BEDENZETTERS VAN 
TONGERLO, RESCRIBENTEN. BELASTING OP NERINGEN, FINANCIEEL
BELEID VAN DE GEMEENTE. 1693-1699.

1386 Deel 1.

1387 Deel 2.
1 pak

1388 Pieter Segers en consoorten, inwoners van Willebroek, supplianten 
c. burgemeester, schepenen en regeerders van Willebroek, 
rescribenten. Inkwartiering van militairen. 1694.

1 omslag

1389 De prelaat van de abdij van Sint-Cornelis en Cypriaan bij Ninove, 
met zijn tiendenpachters Jan de Vleminck en Hendrik Sibels, 
supplianten c. de regeerders en belastingontvanger van Meisse, 
geïnsinueerden. Belasting van de tiendenheffers door de 
geïnsinueerden. 1694.

1 pak

1390 Antoinette Moortgat, weduwe van Jan Van der Hoeven (Van Hoven),
suppliante c. de regeerders van Buggenhout, rescribenten. Bijdrage
in lasten 1694.

1 pak

1391 De drossaard, schepenen en regeerders van de baanderij Putte, 
supplianten c. de markgraaf van Rijen en andere hoofdofficieren 
van het kwartier Antwerpen. Afrekening militaire vrachten 1694.

1392 Cornelis Coppens, schepen en pachter in Zellik, suppliant c. de 
meier, schepenen en gemeente Zellik, rescribenten. Vergoeding 
voor leveringen aan militairen. 1694.

1 pak

1393 Peter Verbiest, inwoner van Oppuurs, suppliant c. de schepenen 
van Oppuurs, geïnsinueerden. Huiszoeking 1694.

1 omslag

1394 Laureis en Isacq Lijnen, kopermeesters uit Staalberg, supplianten c.
de gezworen regleurs en de inwoners van Kelmis, rescribenten. 
Belasting op grond en een watermolen in Kelmis. 1694.

1 omslag
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1395 Antoon Derden, inwoner van Nieuwerkapellen (Nieuwerkerken) in 
het kwartier Tienen c. de inwoners van Nieuwerkapellen 
(Nieuwerkerken) in het kwartier Tienen, geïnsinueerden. 
Afrekening. 1694.

1 omslag

1396 De regeerders en inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe, 
supplianten c. Honoré-François Willemaerts, geïntimeerde. Bijdrage
in de beden. 1694.

1 omslag

1397 De meier van Willebroek, suppliant c. de officieren van Gaasbeek, 
interveniërende voor de drossaard van Gaasbeek, rescribenten. 
Repartitie lasten 1694.

1 omslag

1398 Catharina en Marie Ariens, supplianten c. de regeerders van 
Bekkevoort, geïnsinueerden en excipiënten. Rente. 1694.

1 omslag

1399 Baron de Trips, heer van Neerlinter en Eys, suppliant c. enkele 
inwoners van Neerlinter, rescribenten. Weigering om karweien uit 
te voeren. 1694.

1 pak

1400 De officieren en schepenen van Noorbeek, supplianten c. de 
inwoners van Noorbeek, geïnsinueerden. Verkoop van de 
heerlijkheid Noorbeek. 1694.

1 omslag

1401 De inwoners en grondeigenaars van Lachenen bij Lier en de 
vertegenwoordigers van de 17 neringen van Lier, supplianten c. 
Jan-François-Xaverius Berckmans en Jan-Georghe Tacquet, heer van
Lachenen, geïnsinueerden. Recht van inspectie van wegen en 
waterlopen (beleiden). 1694.

1 pak

1402 De pachters van de hoeve de Pontailles, met hen gevoegd Pierre-
Ferdinand Roose, baron van Bouckhout en heer van Loupoigne, 
Baisy en Houtain-le-Val, rescribenten c. de inwoners en regeerders 
van Houtain-le- Val, rescribenten. Inning van personele lasten. 
1694.

1 pak

1403 Advocaat De Goer, heer van Rechain, interveniërende voor Renier 
Pollet, met hem gevoegd de regeerders van Petit-Rechain, 
supplianten c. Jean Winandi, forestier van Petit-Rechain en de 
vertegenwoordigers van het Hof van Limburg, geïnsinueerden. 
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Jurisdictieconflict. 1694.
1 omslag

1404 De schepenen en regeerders van Wezembeek en Ophem, 
supplianten c. Martinus Werriers, koster in Wezembeek en Ophem, 
gedaagde. Afrekening van de vergoeding van de koster en de door 
hem verschuldigde belastingen. 1694.

1 pak

1405 De schepenen en regeerders van Haacht, supplianten, c. de 
regeerders en inwoners van Nijlen, Kessel en Bevel, rescribenten. 
Verdeling van transportdiensten voor militairen. 1694.

1 pak

1406 De regeerders, belastingontvangers en ingezetenen van Hendrik-
Kapelle, supplianten c. de regeerders en ingezetenen van Baelen(-
sur-Vesdre) en Eupen, rescribenten. Kwestie of belastingen moeten 
betaald worden in de woonplaats van een grondeigenaar of in de 
plaats waar hij grond bezit. 1694.

1 pak

1407 Philippe Quedricq, gezworen landmeter in Genappe, suppliant c. de
vertegenwoordigers van de meierij van Genappe, rescribenten. 
Vergoeding voor de gevangenschap van de suppliant, die als 
gijzelaar gevangen was gezet in Maubeuge door Franse troepen om
de betaling van contributies af te dwingen. 1694.

1 omslag

1408 Jan Minne, griffier van Drogenbos, suppliant c. de hoofdmeier van 
Merchtem, rescribent. Afrekening van transportdiensten voor 
militairen. 1694.

1409 Jean-Theodore Mourmal, suppliant c. de meier, schepenen en 
inwoners van Villers-Perwin, geïnsinueerden. Arrestatie van een 
burger uit Villers-Perwin door de suppliant in Brussel wegens 
schulden van de gemeente. 1694.

1 omslag

1410 De abdis van Maagdendal bij Oplinter, suppliante c. de regeerders 
en inwoners van Oplinter, rescribenten. Betaling van contributie 
voor Franse militairen. 1694.

1 omslag

1411 Jan Minne, griffier van Drogenbos, suppliant c. de hoofdofficieren 
van Grimbergen, Rode, Asse, Kampenhout en Kapelle-op-den-Bos, 
geïnsinueerden. Procedurekwestie. 1694.

1 pak
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1412 De regeerders van Wambeek, Lombeek en Ternat, supplianten c. 
deurwaarder (Reinier) Borremans en Van Eede, met hem gevoegd 
'de executeur' Willems, geïnsinueerden. Inbeslagname van 
paarden. 1694.

1 omslag

1413 Jan Oliviers, meier van Nieuwerkapellen, suppliant c. de schepenen 
en regeerders van Nieuwerkapellen (Nieuwerkerken), 
geïnsinueerden. Modaliteiten van het voorleggen van de 
rekeningen door de suppliant. 1694.

1 omslag

1414 De inwoners van Sint-Brixius-Rode en Nieuwenrode, gehuchten van
Meisse, supplianten c. de regeerders van Meisse met hen gevoegd 
enkele inwoners van de gehuchten Hasselt, Limbos en Eversem, 
geïnsinueerden. Verdeling van de kosten van inkwartiering van 
militairen. 1694.

1 omslag

1415 Jan Van den Bossche, vertegenwoordiger van de erfgenamen van 
Joos Van den Bossche, belastingontvanger van Steenhuffel, 
suppliant c. de drossaard, regeerders en inwoners van Steenhuffel, 
geïnsinueerden. Afrekening van belastingen. 1694.

1 omslag

1416 Cornelis Van der Heyden, pastoor van Roosbeek, suppliant c. de 
regeerders en inwoners van Binkom, rescribenten. Uitvoering van 
een vonnis van de Raad van Brabant over inbeslagname van 
paarden en koeien. 1694.

1 omslag

1417 De meier, schepenen, regeerders en belastingontvangers van 
Huldenberg, supplianten c. Jan-Bapitsta Van Meldaert en Niclaes De
Coster, rescribenten. Achterstallige belastingen van het sterfhuis 
van Adriaan Van den Abbeelen, poging van de rescribenten om de 
zaak te laten beslissen door de schepenbank van Leuven. 1694.

1 omslag

1418 Mathijs Putcuyps, ruiter in dienst van de vorst en man en voogd 
van Christina-Cornelia Hendricx, suppliant c. de regeerders van 
Brecht, geïnsinueerden. Schulden van de gemeente aan wijlen 
Cornelis Hendrickx, oud-burgemeester van Brecht en vader van de 
echtgenote van de suppliant. 1694.

1 omslag

1419 Abraham Golfus, meier van Haacht, suppliant c. de regeerders van 
Haacht, rescribenten. Derving van inkomsten van de suppliant 
omdat hij een huis niet kan verhuren, dat door de rescribenten 
werd aangeduid voor inkwartiering van militairen. 1694.
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1 omslag

1420 Dominicus Van Moeckenborgh, suppliant c. de schepenen van 
Miskom, geïnsinueerden. Uitvoering van een vonnis voor de 
schepenbank van Tienen tegen een inwoner van Miskom 
betreffende de betaling van een rente. 1694.

1 omslag

1421 De inwoners van de heerlijkheid Nuth (Limburg) in het Land van 
Valkenburg c. De erfgenamen van Hendrik Vroemen, 
belastingontvanger. Afrekening. 1694.

1 omslag

1422 De hoofdofficieren van het kwartier van Brussel, (supplianten) c. de
inwoners van Oistel (Oosterlo) en Zammel, gehuchten onder Geel, 
geïnsinueerden. Kosten van inkwartiering. 1694.

1 omslag

1423 De hoofdmeier van Kampenhout, suppliant c. de drossaard van 
Gaasbeek, rescribent. Verdeling van de kosten van wagens, hout 
en pallisaden voor militairen. 1694.

1 pak

1424 Gisbertus Thenaerts, gewezen proveador, drossaard van Holsbeek, 
suppliant c. de schepenen, regeerders en inwoners van Sint-
Pieters-Rode, geïnsinueerden. Achterstallige belastingen. 1694.

1 omslag

1425 De vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, supplianten c. 
Jonker Jan-Jacques Schotti, meier van de stad en het kwartier 
Tienen, rescribent. Proceskosten. 1694.

1 omslag

1426 De meier en regeerders van Londerzeel, supplianten c. de 
erfgenamen van (Guillaume) Loerants, drossaard (van 
Grimbergen), (rescribenten). Sommatie door de rescribenten voor 
een boete omwille van het niet doorgeven van een lijst van granen 
en molens. 1694.

1 omslag

1427 Philippe Wartel en Peter Van Geertruyen, pachters en inwoners van 
Roosbeek, supplianten c. de regeerders en inwoners van Roosbeek,
rescribenten. Vergoeding voor de inbeslagname van paarden in 
beslag genomen door Franse militairen. 1694.

1 omslag

1428 Gerard van Oyenbrugge de Duras, baron van Roost, suppliant c. de 
schepenen en regeerders van Haacht, rescribenten. Kwestie of een 
huis onder de jurisdictie van Roost, dan wel van Haacht viel, 
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belastingen en inkwartiering. 1694.
1 pak

1429 Marc-Antoine Tison, Louis Meuree, Jean-François Le Lievre, Jean 
Lanneau en Michiel Del Fosse, supplianten c. de meier van Celles, 
geïnsinueerden en rescribenten. Beheer of verkoop van gemene 
gronden. 1694.

1 omslag

1430 Peter Michiels, suppliant c. de regeerders en inwoners van Sint-
Mertens en Sint-Peeters in Vissenaken, rescribenten. Vergoeding 
voor de gevangenschap van de suppliant, die als gijzelaar 
gevangen was gezet in Namen door Franse troepen om de betaling 
van contributies af te dwingen. 1694.

1 omslag

1431 Petrus Van den Broeck, secretaris van Brecht, suppliant c. Antonius 
De Haze, schout van Brecht, geïnsinueerde. Organisatie van de 
vergaderingen van de schepenbank in Brecht. 1694.

1 omslag

1432 Peter Cools, secretaris van de vrijheid Hoogstraten, suppliant c. 
Peter Keysers, voogd van de minderjarige kinderen van Cornelis-
Wouter Stoops, rescribent. Organiseren van verkoop van de 
goederen van de wezen zonder inventaris en zonder de regels uit 
de costuimen te respecteren. 1694.

1 omslag

1433 De regeerders van Ottenburg, supplianten c. deurwaarder Hullet, 
rescribent. Inbeslagname en verkoop van een paard en vier koeien.
1694.

1 omslag

1434 De regeerders van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, supplianten c. de 
regeerders en inwoners van Sint-Katelijne-Waver, rescribenten. 
Verdeling van kosten van inkwartiering van militairen. 1694-1695.

1 pak

1435 De schepenen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, supplianten c. de 
schepenen en regeerders van Bonheiden, geïnsinueerden. 
Verdeling van kosten van inkwartiering van militairen. 1694-1695.

1 omslag

1436 De regeerders van de bijvang van Lier, supplianten c. de 
regeerders van Sint-Katelijne-Waver en Putte, rescribenten. 
Verdeling van de kosten van inkwartiering van militairen. 1694-
1695.

1 pak



Raad van Brabant. Processen van gemeenten. 175

1437 Hendrik Veris, inwoner van Bauwel en grondeigenaar in 
Herenthout, suppliant c. de schepenen van Herenthout, 
rescribenten. Modaliteiten van de inning van de belastingen, recht 
van inbeslagname. 1694-1695.

1 pak

1438 De hoofdoficieren en vertegenwoordigers van de kwartieren 
Herentals, Geel, Turnhout en Hoogstraten, supplianten c. de 
hoofdofficieren en vertegenwoordigers van de kwartieren van 
Rijen, Zandhoven en Arkel, gedaagden. Belastingen. 1694-1695.

1 omslag

1439 François (Francis) De Keuster, pachter in Huldenberg, suppliant c. 
de meier, schepenen en griffier van Huldenberg, geïnsinueerden. 
Inbeslagname. 1694-1695.

1 omslag

1440 De heer de Fourneau, agent-generaal van de Orde van Malta, 
suppliant c. de regeerders van Thy, rescribenten. Privilege van 
vrijstelling van de Franse contributie van de pachters van de Orde 
van Malta. 1694-1696.

1 omslag

1441 De inwoners van Kerkrade, supplianten c. Marie-Isabelle De 
Plenevaux, Vrouwe van Grimonster, weduwe Hemonde, gedaagde. 
Rente. 1694-1697.

1 omslag

1442 De schepenen en regeerders van Brussegem, supplianten c. de 
regeerders van Merchtem, geïnsinueerden. Poging om de eigenaars
van gronden in Merchtem die in Brussegem wonen te belasten met
personele lasten. 1694-1697.

1 omslag

1443 De regeerders van de heerlijkheid Ekeren ten hoge, supplianten c. 
de vertegenwoordigers van het kwartier Hoogstraten, rescribenten.
Repartitie van lasten. 1694-1697.

1 pak

1444 (Katharina-Anna Lambrechts), weduwe van (André) del Marmol, 
voorzitter (van de Grote Raad van de Nederlanden te Mechelen), 
suppliante en gereconveniërde c. Gerard Stroobants, zowel in de 
hoedanigheid van particulier als van belastingontvanger in 
Kampenhout, met hem gevoegd de meier en schepenen van 
Kampenhout, rescribenten en reconveniënten. Weigering door 
Stroobants om de volledige prijs te betalen bij een koop van hout 
uit het bos van de suppliante omdat zij nog belastingschulden 
heeft aan de gemeente. 1694-1697.

1 pak
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1445 Jan Proost, heer van Vorselaar, suppliant, c. de regeerders van 
Vorselaar, gedaagden. Belastingen. 1694-1698.

1 omslag

1446 Procureur Dors, impetrant c. de regeerders van Kruikenburg, 
gedaagden. Ereloon. 1695.

1 pak

1447 De weduwe van de heer Van Bousskercke en jonker Henricus De 
Morez, impetranten c. de vertegenwoordigers van het kwartier 
Tienen, gedaagden. Achterstallige belastingen. 1695.

1448 Joris Van Tendeloo, schout van Herenthout, suppliant en 
gereconvenieerde c. de schepenen en regeerders van Herenthout, 
met hen gevoegd de weduwe van Cornelis Van Reynegom, Vrouwe 
van Herenthout, geïnsinueerden en reconveniënten. Taakverdeling 
tussen de schout en de schepenen. 1695.

1 omslag

1449 De hoofdofficieren van de meierij Brussel, supplianten c. de 
regeerders van Oosterwijk, rescribenten. Levering van wagens voor
militairen. 1695.

1 omslag

1450 De schepenen van Hoensbroek en Roel Meyers, inwoner van 
Hoensbroek, supplianten c. Petrus Aloffs, pastoor in Hoensbroek en 
de officier van het Land van Valkenburg, geïnsinueerden. Pachtsom
van twee stukken land die Aloffs pachtte van Meyers. 1695.

1 omslag

1451 De officieren en vertegenwoordigers van de derde Stand in 
Limburg, supplianten c. Steffen Mees, geïnsinueerde. Contributie 
voor Franse militairen. 1695.

1 omslag

1452 Guillaume Pierrart, inwoner van Corroy-le-château, suppliant c. de 
vertegenwoordigers van Corroy-le-château, geïnsinueerden. 
Vergoeding voor de gevangenschap van de suppliant, die als 
gijzelaar gevangen was gezet in Maubeuge door Franse troepen om
de betaling van contributies af te dwingen. 1695.

1 omslag

1453 De hoogdrossaard van Limburg, acteur c. de meier van Limburg, 
interveniërende voor Pierre Poucken, gedaagde. Jurisdictieconflict. 
1695.

1 omslag
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1454 De regeerders van Kerpen, supplianten c. Anna-Maria Weyerstraet, 
weduwe van Adolf Schreybers, als voogd van de schout van 
Kerpen, rescribente. Privilege van vrijstelling van inkwartiering van 
militairen van de schout van Kerpen. 1695.

1 pak

1455 Bartholomé Brouwers, suppliant c. de regeerders van Grand-
Rechain, geïnsinueerden. Rente. 1695.

1 omslag

1456 De regeerders en 'neringdoenders' van Willebroek, supplianten c. 
de pachters in Willebroek, rescribenten. Belastingtarieven. 1695.

1 pak

1457 De regeerders van Meerhout en Vorst, supplianten c. de 
vertegenwoordigers van het kwartier Leuven, rescribenten. 
Sommatie door de meier van Leuven van de supplianten voor de 
betaling van pioniers en transportdiensten. 1695.

1 omslag

1458 De inwoners van het Land van Valkenburg en Overmaas, 
supplianten c. Juliana-Salome Van Trips, Vrouwe van Nuth (Limburg)
en haar zoon, heer van Nuth, rescribenten. Diverse rechten en 
plichten tussen dorp en heer. 1695.

1 omslag

1459 De voornaamse inwoners van Monstreux, supplianten c. Guillaume 
Delwarde (Delewarde), meier van Monstreux, geïnsinueerde. 
Residentieplicht van de meier in Monstreux, terwijl deze in Nijvel 
woonde. 1695.

1 omslag

1460 Gillis Van Houtem, inwoner van Watermaal, suppliant c. de 
regeerders van Watermaal, geïnsinueerden. Inbeslagname van een 
koe van de suppliant wegens achterstallige belastingen, terwijl 
deze zelf vergoed moet worden voor geleverde wagendiensten aan
militairen. 1695.

1 omslag

1461 De crediteurs van het sterfhuis van het sterfhuis van Pierre Hagon, 
supplianten c. Mathieu Nohart, meier van Rèves, interveniërende 
voor de regeerders van Rèves en Ignace Jacobeus, baljuw van 
Rèves en curator van het sterfhuis van Pierre Hagon, 
geïnsinueerden. Opbrengst van de verkoop van het sterfhuis. 1695.

1 omslag

1462 De kinderen en erfgenamen van advocaat Du Chesne, supplianten 
c. de meier en schepenen van Grand-Leez, rescribenten. Ereloon. 
1695.
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1 omslag

1463 De schepenen en regeerders van Merchtem, executanten c. Gillis 
Van Nuffel, inwoner van Merchtem, gedaagde. Bijdrage in 
belastingen. 1695.

1 omslag

1464 De hoofdofficieren van het kwartier Brussel, supplianten c. de 
regeerders van Tildonk, geïnsinueerden. Levering van wagens aan 
militairen. 1695.

1 omslag

1465 Joannes-Bartholomeus Hollanders, suppliant c. de regeerders van 
Binkom, rescribenten. Rente. 1695.

1 omslag

1466 De regeerders van Westmalle en Zoersel, supplianten c. de 
hoofdschout van het kwartier Zandhoven, rescribent. Repartitie van
lasten. 1695.

1 omslag

1467 De regeerders van Merchtem, supplianten c. Jan de Hertoghe en 
Laureis De Boeck (De Bock), cum suïs, inwoners van Steenhuffel, 
en de regeerders van Wolvertem, Impde, Rossem en Meusegem, 
geïnsinueerden. Procedure bij het innen van leveringen aan 
militairen. 1695.

1 pak

1468 Kanunnik Moreno, suppliant c. de meier, schepenen en griffier van 
Meisse, geïnsinueerden. Afrekening. 1695.

1 omslag

1469 Eduard Feytens, kapitein in Merchtem, impetrant c. de regeerders 
van Merchtem, gedaagden. Leveringen aan militairen. 1695.

1 omslag

1470 Anthony Fouquet, notaris en procureur postulerende voor de Raad 
van Brabant, cesionaris voor de erfgenamen van Gisbertus 
Thenaerts, suppliant c. de regeerders van (Kortrijk-)Dutsel, 
rescribenten. Schuld van de gemeente aan proveador-generaal 
Gisbert Thenaerts, die aan de suppliant is doorgegeven als 
vergoeding voor zijn diensten aan de proveador-generaal. 1695.

1 pak

1471 Charles Marsille, luitenant-meier van Rebecq, suppliant c. de 
schepenen van Rebecq, rescribenten. Weigering van toegang tot 
de schepenbank van de suppliant door de rescribenten. 1695.

1 pak
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1472 Jacques, Jenne, Marie en Jean-François Moreau, inwoners van 
Herve, supplianten c. de meier en schepenen van Voeren, 
rescribenten. Kosten en onregelmatigheden van de rechtsgang 
voor de schepenbank van Voeren. 1695.

1 omslag

1473 De regeerders van Clermont, supplianten c. Thomas de Molin en 
consoorten, rescribenten. Belastingen. 1695.

1 omslag

1474 Michel, Louis en Jacques Boudin; Pierre Guilmin en consoorten, 
supplianten c. de meier en griffier van Villers-Perwin, rescribenten. 
Afleggen van rekeningen. 1695.

1 omslag

1475 De regeerders van Berlaar, supplianten c. de regeerders van Putte, 
rescribenten. Afpaling, jurisdictie over twee velden. 1695.

1 omslag

1476 Nicolas Warocquet, voogd van de armen van Bornival, suppliant c. 
de meier en schepenen van Bornival, rescribenten. Rente. 1695.

1 pak

1477 De gelanden en grondeigenaars van Ekeren, supplianten c. de 
regeerders van Ekeren, geïnsinueerden. Afleggen van rekenschap, 
octrooi voor heffing van een speciale belasting. 1695.

1 pak

1478 De regeerders van Ruisbroek, supplianten c. de dijkgraaf, 
penningmeester, vertegenwoordigers en gezworenen van de dijk 
van Ruisbroek, rescribenten. Onbekend. 1695.

1 stuk

1479 Libert Vleminckx, suppliant c. de meier en schepenen van Saint-
Remy-Geest (Sint-Remigius-Geest), geïnsinueerden. Inbeslagname 
van haver van Anne Collart, weduwe van Bartholomeus Vleminckx 
en schoonmoeder van de suppliant wegens niet betaalde 
belastingen. 1695.

1 pak

1480 Enkele schepenen van Rebecq, supplianten c. Charles Marsille, 
luitenant-meier van Rebecq, rescribent. Modaliteiten van een 
akkoord tussen de partijen in een ander proces. 1695.

1 omslag

1481 Philips Willems, Adriaan Schoonjans en consoorten, inwoners van 
Dilbeek, supplianten c. de schepenen van Groot-Bijgaarden, 
rescribenten. Verhouding tussen personele en gemengde 
belastingen voor de eigenaars van gronden in Groot-Bijgaarden die 
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er niet wonen. 1695.
1 pak

1482 De regeerders van Willebroek, supplianten c. Judocus Sansterre, 
gewezen koster van Willebroek, rescribent. Proceskosten. 1695.

1 omslag

1483 De kinderen van wijlen de kapitein de Villers, supplianten c. de 
meier en schepenen van Ways en Ruart, interveniërende voor Jean 
Biougre, belastingontvanger, rescribenten. Bijdrage in de militaire 
contributie. 1695

1484 Joannes-Bartholomeus Hollanders, suppliant c. de inwoners van 
Kumtich, geïnsinueerde. Rente. 1695.

1 omslag

1485 De hoofdofficieren van Vilvoorde, Grimbergen, Kampenhout, 
Merchtem en Kapelle-op-den-Bos, supplianten c. de regeerders van
Kaggevinne-Kempens, en Kaggevinne-Lovens, geïnsinueerden. 
Repartitie van leveringen aan militairen. 1695.

1 omslag

1486 Martin Sohet, inwoner van Lasne, suppliant c. de meier en 
schepenen van Lasne, rescribenten. Vergoeding voor de 
gevangenschap van de suppliant, die als gijzelaar gevangen was 
gezet in Mons door Franse troepen om de betaling van contributies 
af te dwingen. 1695.

1 omslag

1487 Lambertus Lamberts, koopman in Aken, suppliant c. de inwoners 
van Nieuwdorp, rescribenten. Privilege van vrijstelling van 
belastingen van de hoeve 'die heide' van de suppliant, omdat het 
om leengoederen gaat. 1695.

1 omslag

1488 Kolonel De Marteau, Albert Colignon en Jean Fabri, directeur en 
'policians' van Esneux, supplianten c. de schepenen van Esneux, 
met uitzondering van de griffier, rescribenten. Doorgeven van het 
archief van de gemeente. 1695.

1489 De regeerders van Brussegem, supplianten c. drossaard 
(Guillaume) Loerants, rescribent. Inbeslagname op bevel van de 
rescribent voor betaling van ambtsonkosten. 1695.

1 omslag

1490 Advocaat (Franciscus-Josphus) Stucker, suppliant c. de 
vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, geïnsinueerden. 
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Ereloon. 1695.
1 omslag

1491 Noel Bombay, schout van Kerkrade, suppliant c. de heer Van den 
Hecke, hoogdrossaard van het Land van 's-Hertogenrade, 
rescribent. Weigering om de suppliant uitnodigingen te sturen voor 
de vergaderingen van de Staten. 1695-1696.

1 omslag

1492 (Humbertus-Wilhelmus de Precipiano), aartsbisschop van Mechelen
en de provoost en religieuzen van de abdij van Affligem, 
supplianten c. de regeerders en inwoners van Vieux-Genappe, 
interveniërende voor Joseph Allard, belastingontvanger. Privilege 
van vrijstelling van belastingen van gronden van de abdij, 
sommatie van een pachter van de abdij. 1695-1696.

1 pak

1493 Antoon-Charles Colins, kapitein van de cavalerie, heer van Ter 
Meeren, suppliant c. de regeerders van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 
geïnsinueerden. Betaling van transportdiensten, pioniers en 
inkwartiering van militairen. 1695-1696.

1 omslag

1494 De schepenen en regeerders van Neerheylissem, supplianten c. 
Christiaan Van Meldert, rescribent. Afrekening voor de levering van 
wagens en paarden aan militairen. 1695-1696.

1 omslag

1495 Dieudonné-Charles de Cyplet, suppliant en reconvenient, c. de 
regeerders van Meldert, Pierre Stiers, meier en Hendrik De Nauwe, 
voormalige inwoners van Meldert, rescribenten. Onbekend. 1695-
1696.

1 omslag

1496 Peter Gijsels, inwoner van Oostmalle, suppliant c. Peter Janssens en
Antony Heufkens, schepenen van Westmalle en Zoersel, 
rescribenten. Rechtsgang in het proces van de suppliant tegen 
Cornelia der Muyden voor de schepenbank van Westmalle en 
Zoersel. 1695-1696.

1 pak

1497 Jan Beylmaekers met hem gevoegd Gillis Corbisier (Corbesier), 
supplianten c. de meier, schepenen, regeerders en inwoners van 
Lippelo, rescribenten. Vergoeding van kosten en schade geleden 
door inkwartiering van militairen. 1695-1696.

1 pak

1498 De officieren van Borgerhout, arrestanten en aanleggeren c. André 
Michaels, reclamant en verweerder. Smokkel van 25 stukken 
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damast uit Frankfurt. 1695-1696.

1499 Jacques Havet (Van Havet), inwoner van Clabecq, suppliant c. de 
meier en schepenen van Clabecq, rescribenten. Belastingen. 1695-
1696.

1 pak

1500 Jonker Guillaume Van Rijnegom, heer van Esscheloo en oud 
voorschepen van Mechelen, suppliant c. de regeerders van 
Rijmenam, rescribenten. Inkwartiering van militairen. 1695-1696.

1 omslag

1501 Aert Van Bael, Peter Van den Zanden, Hendrik Wouters en Gillis Van
Winsel, inwoners van Keerbergen, supplianten c. de meier, 
schepenen, burgemeesters en inwoners van Schriek en Grootlo, 
rescribenten. Modaliteiten van de belastingheffing - aanpassing 
van de zetboeken. 1695-1696.

1 omslag

1502 Jean-Baptist Hannicq, pachter in Tubeke, suppliant c. de meier en 
schepenen van Tubeke, rescribenten. Belastingen. 1695-1696.

1 omslag

1503 Jan Van Grootven, oud-schepen van Lippelo, suppliant c. de 
schepenen en belastingontvangers van Lippelo, rescribenten. 
Afrekening. 1695-1696.

1 pak

1504 Antoon Feytens, suppliant c. de regeerders van Merchtem, 
geïnsinueerden. Vergoeding voor kosten van inkwartiering van 
militairen. 1695-1697.

1 pak

1505 Jan Perpet, schepen van Sint-Pieters-Leeuw, suppliant c. de 
hoofddrossaard van het Land van Gaasbeek, rescribent. 
Inbeslagname van de persoonlijke goederen van de suppliant 
wegens belastingschulden van de gemeente. 1695-1697.

1 pak

1506 Jacques-Antoine d'Ittre Van Castere, heer van Bonheiden, suppliant 
c. de regeerders van Rijmenam, gedaagden. Belastingschuld. 1695-
1697.

1 pak

1507 Joannes Van den Houwen, pastoor van Morkhoven, suppliant c. de 
regeerders van Morkhoven, gedaagden. Belastingtarief en tienden. 
1695-1697.

1 pak
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1508 Jan Raspoet, inwoner van Sint-Ulriks-Kapelle en later Peter Gijsels, 
echtgenoot van de weduwe van Jan Raspoet, suppliant c. de 
regeerders van Groot-Bijgaarden, rescribenten. Sommatie voor 
belastingen die Raspoet al heeft betaald. 1695-1699.

1 pak

1509 Joanna Stockmans, weduwe van Willem Roeckaerts, suppliante c. 
de regeerders en ingezetenen van Oplinter, rescribenten. Eis van 
vereffening van een schuld van Willem Roeckaerts, terwijl de 
suppliante diens erfenis heeft geweigerd. 1696.

1 omslag

1510 Jan Gobben, impetrant c. de meier, burgemeester en ingezetenen 
van Geetbets, gedaagden. Betwisting van schulden aan de 
gemeente. 1696.

1 omslag

1511 De regeerders van Lubbeek, supplianten c. de prins van Rubempré,
interveniërende voor Egidius de Wambresy, secretaris van 
Lubbeek, geïnsinueerde. Residentieplicht van de secretaris. 1696.

1 omslag

1512 De schepenen van Gemenich, supplianten c. de heer Van 
Heisterman, heer van Laar, voor zichzelf en voor de douairière Van 
Dockum, rescribenten. Belastingheffing op twee hoeven van de 
rescribenten die leengoederen zijn. 1696.

1 omslag

1513 De weduwe van Gerard Piret, belastingontvanger in Tubeke, 
suppliante c. de regeerders en inwoners van Tubeke, rescribenten. 
Afrekening van de belastingen. 1696.

1 omslag

1514 De hoofdofficieren van Vilvoorde, Grimbergen, Kampenhout, 
Merchtem en Kapelle-op-den-Bos, supplianten c. de regeerders van
Vorst en Meerhout, geïnsinueerden. Bijdragen in leveringen voor 
militairen. 1696.

1 omslag

1515 Gerard van Nieuwenhove, inwoner en oud-schepen van Merchtem, 
suppliant c. de schepenen van Merchtem, geïnsinueerden. 
Afrekening. 1696.

1 omslag

1516 Anna Hiel, weduwe van Philips van Linthout, inwoner van 
Merchtem, suppliante c. de regeerders van Merchtem, gedaagden. 
Belastingen. 1696.

1 omslag
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1517 Jacquemin Collard, suppliant c. de regeerders van Hombourg, 
rescribenten. Belasting van 'riddersgoederen'. 1696.

1 omslag

1518 De wethouders en regeerders van Boom, impetranten c. de 
wethouders en regeerders van Hoboken, gedaagden. Bijdrage in de
belastingen. 1696.

1 pak

1519 Guilliam Van den Branden, burger van Leuven, suppliant c. de 
regeerders van Korbeek. Betaling van bijdrage voor Franse 
militairen, om de vrijlating te bekomen van Nicolaas Van den 
Branden, die in 1694 als gijzelaar was gevangen genomen door het
Franse leger om de betaling af te dwingen. 1696.

1 omslag

1520 Servais Herbran, inwoner van Mont de Jauche, suppliant, c. de 
regeerders van Jauche, geïnsinueerden. Vergoeding voor de 
gevangenschap van de suppliant, die als gijzelaar gevangen was 
gezet in Mons door Franse troepen om de betaling van contributies 
af te dwingen. 1696.

1 omslag

1521 Jean Wilmart, Henry Dupont, Henry Collin en de weduwe van Paul 
Du Chesne, inwoners van Mont de Jauche, supplianten, c. de 
regeerders en inwoners van Jauche, rescribenten. Aandeel in 
contributies voor Franse troepen. 1696.

1 omslag

1522 Mathias Thielemans, doctor in de medicijnen in Brussel met hem 
gevoegd de priorin van Muizen en de paters Cellieten, supplianten 
c. de meier, schepenen en bedenzetters van Berg bij Kampenhout, 
rescribenten. Belastingheffing op bossen. 1696.

1 pak

1523 De regeerders van Mol, impetranten c. graaf (Georges-Frederik) De 
Renesse en jonkvrouw Lambertine de Renesse, gedaagden. 
Afrekening van een rente en interest van het dorp schuldig aan de 
gedaagden en van belastingen en tienden die de graaf schuldig is 
aan de impetranten. 1696.

1 pak

1524 De vertegenwoordigers van de meierij Vilvoorde, supplianten c. de 
weduwe van Peter Stockmans, hoofdmeier van Vilvoorde, 
geïnsinueerde. Inbeslagname wegens niet betaalde rente. 1696.

1 omslag

1525 Jacques-François Pirart, molenaar in Ottignies, supplianten c. de 
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meier, schepenen en bewoners van Ottignies, geïnsinueerden. 
Vergoeding voor de gevangenschap van de suppliant, die als 
gijzelaar gevangen was gezet door Franse troepen om de betaling 
van contributies af te dwingen. 1696.

1 omslag

1526 Hendrik Grootjans, inwoner van Wezeren, suppliant c. de 
regeerders en inwoners van Neerlinter, geïnsinueerden. 
Proceskosten. 1696.

1 omslag

1527 Ambrosina De Booms, suppliante c. Joannes Bogaerts, drossaard 
van Rumst en de schepenen van Rumst, rescribenten. Onbekend. 
1696.

1 omslag

1528 De hoofdmeier van de baanderij Gaasbeek, suppliant c. de 
hoofdmeier van Kampenhout en Vilvoorde, gedaagden. 
Inbeslagname voor de aandeel van de betaling van wagens en 
pioniers. 1696.

1 omslag

1529 Hendrik Roberts, Anna Diricx en Thomas Lokermans, inwoners van 
Turnhout en eigenaars van gronden in Tielen, supplianten c. de 
wethouders en regeerders van Tielen, rescribenten. Modaliteiten 
van de belastingheffing op gronden in Tielen. 1696.

1 pak

1530 Eduard Feytens, inwoner en belastingontvanger in Merchtem, 
impetrant c. de regeerders van Merchtem, gedaagden. Afrekening 
van belastingen. 1696.

1 omslag

1531 De meier, schepenen en regeerders van Tisselt, supplianten c. de 
vertegenwoordigers van de Staten van Brabant, geïnsinueerden. 
Repartitie van de belastingen. 1696.

1 omslag

1532 Fransiscus De Coninck, inwoner van Neigem, suppliant c. de 
regeerders van Wambeek, rescribenten. Betaling van het werk van 
de suppliant als pionier. 1696.

1 omslag

1533 Katlijn Van der Gucht, weduwe van Jan Vermeren (Vermeiren) 
suppliant c de regeerders van Steenhuffel, rescribenten. Kosten 
van inkwartiering van een militair. 1696.

1 omslag

1534 Adriaan Van Rompaye, suppliant c. de regeerders van Keerbergen, 
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geïnsinueerden. Afrekening van belastingen. 1696.
1 omslag

1535 De regeerders van Berlaar, supplianten c. (Jean-Michel Locquet), 
burggraaf van Hombeek, schout van Mechelen, geïnsinueerde. 
Rente. 1696.

1omslag

1536 Hubrecht Van Rijmenam, oud schepen van Putte, suppliant c. de 
drossaard, schepenen en regeerders en inwoners van Putte, 
geïnsinueerden. Vergoeding voor de inkwartiering van militairen. 
1696.

1 omslag

1537 Bernard Braeckelman, suppliant c. de regeerders van Wolvertem, 
rescribenten. Afrekening van voorgeschoten geld voor de 
contributie aan Franse militairen. 1696.

1 omslag

1538 De regeerders van Malderen, Lisele en Lippelo, supplianten c. de 
regeerders van Londerzeel, geïnsinueerden. Kwestie of een rente 
door de supplianten dan wel door de geïnsinueerden moest worden
betaald. 1696.

1 omslag

1539 De regeerders van Steenhuffel, supplianten c. de hoofdmeier van 
Merchtem, geïnsinueerde. Repartitie van belastingen. 1696.

1540 Amandus Abrahams, suppliant c. de regeerders van Sint-Agatha-
Rode, geïnsinueerden. Onbekend. 1696.

1 omslag

1541 De regeerders van Kampenhout, supplianten c. (Katharina-Anna 
Lambrechts), weduwe van (André) del Marmol, voorzitter (van de 
Grote Raad van de Nederlanden te Mechelen), rescribente. 
Belasting op bossen in Kampenhout. 1696.

1542 Michiel Van Gerwen, koster in Merchtem, suppliant c. de regeerders
van Merchtem, geïnsinueerden. Afrekening, kwestie of de 
gemeente al dan niet uitgaven van de kerk moet vergoeden. 1696.

1 pak

1543 De meier en schepenen van Merchtem, supplianten c. de 
erfgenamen van Anna Van Cotthem, weduwe van Jan Aerts, 
rescribenten. Inbeslagname wegens niet betaalde rente. 1696.

1 omslag
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1544 Etienne Soesmans, burgemeester van Grez(-Doiceau), suppliant c. 
de regeerders van Grez(-Doiceau), geïnsinueerden. Vergoeding 
voor de gevangenschap van de suppliant, die als gijzelaar 
gevangen was gezet in Mons door Franse troepen om de betaling 
van contributies af te dwingen. 1696.

1 omslag

1545 De schepenen en regeerders van Neerheylissem, supplianten c. 
deurwaarder Van der Cammen, rescribent. Inbeslagname van een 
paard, betwisting of een rente al dan niet betaald is. 1696.

1 omslag

1546 De voornaamste grondeigenaars van Lincent (Lijsem), supplianten 
c. Gerard Posson, geïnsinueerde. Niet betaalde belastingen op 
gronden van de geïnsinueerde in Lincent. 1696.

1 omslag

1547 Wouter Michiels en Jacques Preuveneers, inwoners van Tienen, 
supplianten c. de schepenen en regeerders van Wommersom, 
rescribenten. Modaliteiten van de inning van militaire contributies. 
1696.

1 omslag

1548 De regeerders van Merchtem c. Laurentius De Cock. Weigering van 
De Cock om belastingen te betalen op gronden in Merchtem omdat
deze leengoederen zouden zijn. 1696.

1 omslag

1549 De meier, burgemeester, schepenen en regeerders van Overijsse, 
supplianten c. Philippe Stoefs, inwoner van Brussel, geïnsinueerde. 
Belastingen. 1696.

1 omslag

1550 De erfgenamen van Joos Lenaerts (Lenarts), (rentmeester van het 
kwartier Tienen), supplianten c. de vertegenwoordigers van het 
kwartier Aarschot, rescribenten. Afrekening van leveringen aan 
militairen. 1696.

1 omslag

1551 De vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, suppliant c. Jonker
Zeger François Dorigon, kapitein van de cavalerie, rescribent. 
Inbeslagname voor betaling van een rente. 1696.

1 omslag

1552 De gemeente Clabecq c. de gemeente Tubeke. Kosten voor het 
herstel van een brug over de rivier. 1696.

1 omslag

1553 Pierre Du Chesne, hoofdmeier van de meierij van Genappe, 
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suppliant c. de vertegenwoordigers van de meierij van Genappe, 
geïnsinueerden. Afrekening van contributies voor Franse militairen. 
1696.

1 omslag

1554 De schepenen van Baelen(-sur-Vesdre), supplianten c. de 
burgemeesters of bedenzetters van Baelen(-sur-Vesdre), 
rescribenten. Bevoegdheden van schepenen, burgemeesters en 
bedenzetters. 1696.

1 omslag

1555 De inwoners van het burggraafschap Brussel c. de regeerders van 
Watermaal. Betaling van personele lasten door personen die vallen 
onder de jurisdictie van de burggraaf van Brussel. 1696.

1 omslag

1556 De erfgenamen van Cornelis Stuyck, supplianten c. de regeerders 
van Rumst, rescribenten. Vergoeding voor de schade aan de 
weiden waarop de paarden van proveador Machado Perera hebben 
gegrazen. 1696.

1 pak

1557 De regeerders van Sint-Ulriks-Kapelle c. de weduwe Hannoset. 
Betalingen. 1696.

1558 De regeerders en inwoners van Berlaar, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 
Beersel, Schriek, Keerbergen, Itegem, Rijmenam, Bonheiden en 
Rumst c. de andere gemeenten uit de zeven kwartieren in 
Antwerpen, rescribenten. Repartitie van de inkwartiering van 
militairen. 1696.

1 pak

1559 Maximilien De Mol, inwoner van Bierges, suppliant c. de regeerders
van Bierges, geïnsinueerden. Belastingen. 1696-1697.

1 omslag

1560 De burgemeester, schepenen en inwoners van Kerpen en 
Lommersom, supplianten c. baron de Bock, representant en 
bezitter van het adellijk huis van Kinzweiler, rescribent. Privilege 
van vrijstelling van inkwartiering van militairen. 1696-1697.

1 pak

1561 De schout, schepenen en gezworenen van Merkstein, supplianten 
c. Antonio Vanden Hecke, hoogdrossaard van het Land van 's-
Hertogenrade, geïnsinueerde. Schade door het jagen op de 
bezaaide velden van Merkstein door de geïnsinueerde. 1696-1697.

1 omslag
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1562 Hendrik Verhasselt, bedenzetter van Puurs, suppliant c. de 
regeerders van Ruisbroek, interveniërende voor hun 
belastingontvanger Philips Apers, rescribenten. Modaliteiten van de
belastingheffing. 1696-1697

1 pak

1563 Joos De Clerck en Joos Van Linthout, cum suïs, supplianten c. de 
regeerders van Merchtem, rescribenten. Belastingen. 1696-1697.

1 pak

1564 De schepenen en regeerders van Steenhuffel, supplianten c. 
(Martina Kieckens), weduwe van Everard Tassot, drossaard van 
Seenhuffel, gedaagde. Afrekening van de gemeente met Tassot. 
1696-1697.

1565 Jacques Crockaert, pachter van het pachthof Vitsroel onder Sint-
Pieters-Leeuw, suppliant c. de regeerders van Sint-Pieters-Leeuw, 
geïnsinueerden. Vergoeding voor afpanding van paarden voor de 
militaire contributie van Sint-Pieters-Leeuw, belastingen. 1696-
1697.

1 pak

1566 De grondeigenaars van Kontich, supplianten c. Francisco Franco y 
Feo, heer van Kontich, rescribent. Eis dat de rescribent belastingen 
betaalt op 9 bunders en 289 roeden grond in Kontich. 1696-1697.

1567 Jan Mommaerts, inwoner van Oplinter, suppliant c. de wethouders 
en inwoners van Oplinter, geïnsinueerden. Afrekening van 
transportdiensten voor militairen. 1696-1698.

1 omslag

1568 Kolonel De Marteau en andere regeerders van Esneux, supplianten 
c. Alexander de Visscher, belastingontvanger van Esneux, 
geïnsinueerde. Afsluiten van de rekening. 1696-1698.

1 pak

1569 Agnes Van Zeune, suppliante c. de regeerders van Puurs, 
rescribenten. Rente. 1696-1698.

1 pak

1570 Alexander Van Zinnicq (Van Sinnicq, Van Zinnick), heer van Halle 
en Koekelberg, Peter-Floris Van Hooghwant, Dierick Struelens en 
Judocus Strijckwant als erfgenaam van Guilliam De Raedt, 
supplianten c. de regeerders, bedenzetters en inwoners van Sint-
Agatha-Berchem, rescribenten. Vergoeding van de contributie van 
Franse militairen, voorgeschoten door de supplianten om 
brandschatting te voorkomen. 1696-1701.
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1 pak

1571 Cornelis De Wolf, inwoner van Schilde, suppliant c. de regeerders 
van Borsbeek, geïnsinueerden. Betaling van personele lasten door 
de suppliant, die grond bezit in Borsbeek. 1696-1705.

1 pak

1572 De pastoor, meier en schepenen van Bossuit, supplianten c. jonker 
François d'Amenzaga en advocaat Schoubroeck voor de fundatie 
van Mouzet, rescribenten. Rente. 1697.

1 omslag

1573 De regeerders van Neervelp, supplianten c. Don Henriques de Haro
y Cardona, kapitein van de cavalerie, echtgenoot van Isabella 
d'Enghien, rescribent. Achterstallige belastingen op de hoeve 
'Mingerloo'. 1697.

1 omslag

1574 De regeerders van Ukkel, supplianten c. de meier, regeerders of 
bedezeters van Boondaal, geïnsinueerden. Opstellen van een 
zetboek voor de belastinginning. 1697.

1 omslag

1575 De schepenen en regeerders van Vossem, supplianten c. de 
regeerders van Sterrebeek, rescribenten. Verdeling van de kosten 
van inkwartiering van militairen. 1697.

1 omslag

1576 De burgemeester en inwoners van Mol, supplianten, c. de schout, 
schepenen en secretaris van Mol, geïnsinueerden. Salaris van de 
secretaris en de schout van Mol. 1697.

1577 De weduwe van Joos Pasteels, suppliante c. de regeerders van 
Watermaal en Oudergem, rescribenten. Betaling van personele 
lasten. 1697.

1 omslag

1578 Ambrosius Zoers, rentmeester van de tafel van de Heilige Geest in 
Diest, suppliant c. de regeerders van Kaggevinne-Kempens, 
rescribenten. Inning van gemengde belastingen op gronden in 
Kaggevinne-Kempens. 1697.

1 pak

1579 Jan Aerts als voogd van de minderjarige kinderen van Hendrik 
Aerts, schepen van Wemmel, suppliant c. de regeerders van het 
markiezaat van Wemmel, geïnsinueerden. Rente. 1697.

1 omslag
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1580 Advocaat (Hendrik) Anthony, suppliant c. Jan Eyskens en Abraham 
Bosch, gewezen burgemeesters en belastingontvangers van Gierle,
met hen gevoegd de wethouders van Gierle, rescribenten. 
Afrekening. 1697.

1 pak

1581 Jonker Guillaume Van Rijnegom, suppliant c. de schepenen en 
regeerders van de baanderij Putte, rescribenten. Belastingen op 
gronden. 1697.

1 omslag

1582 Laurent Noel, meier van Mortier, suppliant c. de regeerders van 
Bolland, rescribenten. Weigering van de rescribenten om een 
akkoord na te leven uit 1652 tussen de vader van de suppliant en 
de baljuw van Bolland betreffende belastingheffing op grond in 
Bolland. 1697.

1 omslag

1583 Charles Waterkyn, brouwer in de brouwerij het Negenmanneke in 
Sint-Pieters-Leeuw, suppliant c. de regeerders van Sint-Pieters-
Leeuw, geïnsinueerden. Vergoeding voor de inbeslagname van drie
paarden en een koe door Franse militairen. 1697.

1 omslag

1584 Guillaume Du Chesne, oudbelastingontvanger van Waver, suppliant
c. de baljuw en regeerders van Waver, rescribenten. Inbeslagname 
in opdracht van de rescribenten in het kader van de afrekening van
de belastingen. 1697.

1 omslag

1585 De regeerders en bedenzetters van Zandhoven, supplianten c. 
Jonker Floris t' Seraets (Tseraets), excipiënt en geïnsinueerden. 
Privilege van vrijstelling van belastingen omdat zijn gronden 
leengoederen zijn. 1697.

1 omslag

1586 Jean-François Raspe, meier van Grandbais, obtinent c. de 
schepenen van Grandbais, diminuenten. Ereloon. 1697.

1 omslag

1587 De drossaard van Gaasbeek, suppliant c. de majoors van Mechelen,
(rescribenten). Afrekening van transportdiensten voor militairen. 
1697.

1 pak

1588 De overste en de religieuzen van het klooster Danebroek in Tienen,
supplianten c. de schepenen en regeerders van Neerlinter, 
geïnsinueerden. Inzage in de dorpsrekeningen. 1697.

1 omslag
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1589 Humbertus-Wilhelmus de Precipiano, aartsbisschop van Mechelen 
en de provoost en religieuzen van de abdij van Affligem, 
supplianten c. de regeerders van Kruikenburg, Wambeek, Lombeek 
en Ternat, rescribenten. Privilege van vrijstelling van belastingen. 
1697.

1 pak

1590 De regeerders van Pamel, suppliant c. de regeerders van Sint-
Martens-Bodegem, rescribenten. Repartitie van transportdiensten 
voor militairen. 1697.

1 pak

1591 De schepenen en regeerders van Bonheiden, supplianten c. 
Jacques-Antoine d'Ittre, heer van Bonheiden, rescribent. Aanstelling
van een drossaard in Bonheiden boven de meier, terwijl er 
voordien geen drossaard bestond. 1697.

1592 De inwoners van Archennes, supplianten c. de markgraaf van 
Antwerpen, heer van Bossut en Archennes (rescribent). Rente. 
1697.

1 omslag

1593 Ingel Van Kilsdonck, Guilliam Stas en Jan Huybrechts, meier, 
schepen en kastelein van Loonbeek, met hen gevoegd (Van der 
Vorst), baron van Loonbeek c. de hoofdmeier van de stad en het 
kwartier van Leuven, geïnsinueerde. Verdeling van de kosten van 
leveringen aan militairen 1697.

1 omslag

1594 Jan Van Camp, cum suïs, supplianten c. de regeerders van Puurs en
Oppuurs, geïnsinueerden. Vergoeding voor inkwartiering en 
transportdiensten voor militairen. 1697.

1 omslag

1595 De wethouders en regeerders van Hoboken, interveniërende voor 
Laureis Van de Wouweren, belastingontvanger, supplianten en 
impetranten c. Susanna-Catharina de Winter en de wethouders van
Antwerpen, gedaagden. Belastingen. 1697.

1 pak

1596 De inwoners van Moresnet, impetranten c. Etienne (Steven) Francq,
belastingontvanger van Kelmis, gedaagde. Erfdienstbaarheid, recht
op doorgang. 1697.

1 omslag

1597 Jan-Baptist(-François) de Fierlants, hoofdmeier van Kampenhout, 
suppliant c. de hoofmeier van Vilvoorde, (rescribent). Repartitie, 
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afrekening. 1697.
1 omslag

1598 Jan Segers, inwoner van Schepdaal, suppliant c. de schepenen en 
regeerders van Sint-Martens-Lennik, interveniërende voor hun 
belastingontvanger, geïnsinueerden en interveniënten. 
Belastingen. 1697.

1 omslag

1599 Judocus Van Horsick, suppliant c. de schepenen van Kumtich, 
geïnsinueerden. Betaling lasten 1697.

1 omslag

1600 De erfgenamen van Christiaan Rensens, supplianten c. de 
regeerders van Zaventem, rescribenten. Rente. 1697.

1 omslag

1601 Guilliam Loosen, suppliant c. de regeerders en inwoners van 
Neerlinter, rescribenten. Afrekening. 1697.

1 omslag

1602 Gillis Michiels, suppliant c. de schepenen van Oppuurs, 
rescribenten. Afrekening 1697.

1 omslag

1603 De inwoners van Montzen, supplianten c. baron de la Margelle, 
hoogdrossaard van het hertogdom Limburg, geïnsinueerde. 
Belasting op bedrijven. 1697.

1 omslag

1604 De vertegenwoordigers van Gaasbeek, impetranten c. de drossaard
van Gaasbeek, gedaagde. Repartitie van de beden. 1697.

1 omslag

1605 De drossaard van het Land van Asse, suppliant c. de drossaard van 
het Land van Gaasbeek, geïnsinueerde. Repartitie van 
transportdiensten voor militairen. 1697.

1 omslag

1606 François d'Amenzaga (d'Amensaga), suppliant c. de regeerders van
Bierges, rescribenten. Betalingen aan Franse militairen. 1697.

1 omslag

1607 Andre Sonnet, inwoner van Grez(-Doiceau), suppliant c. de 
regeerders van Grez(-Doiceau), geïnsinueerden. Vergoeding voor 
de gevangenschap van de suppliant, die als gijzelaar gevangen 
was gezet in Maubeuge door Franse troepen om de betaling van 
contributies af te dwingen. 1697.

1 omslag
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1608 Jan en Peter Vanden Bosch, inwoner van Hoboken, suppliant c. de 
meier en schepenen van Hoboken, rescribenten. Borgstelling. 
1697-1698.

1 omslag

1609 Bernardo Caraffa, inwoner van Brussel, suppliant c. de schepenen, 
bedenzetters en regeerders van Itterbeek, interveniërende voor 
belastingontvanger Jan Lombaerts, rescribenten. Aandeel in de 
beden. 1697-1698.

1 pak

1610 Zegerus (Bernardus) Elsevers, kapitein van de cavalerie, in naam 
van zijn vrouw en de weduwe Tibours, erfgenamen van Joannes 
Tibours, drossaard van Berlaar, supplianten c. de regeerders van 
Berlaar, rescribenten. Afrekening tussen de gemeente Berlaar en 
Joannes Tibours. 1697-1698.

1611 De burgemeesters van Scherpenheuvel, aanleggers c. Cornelis Van 
Aerschot, gedaagde. Afrekening van de kosten van inkwartiering 
van militairen. 1697-1698.

1612 Martin Ballant, Paul Dassonville en Gabriel Polliart, nieuwe pachters
in Arquennes, supplianten c. de meier en schepenen van 
Arquennes, rescribenten. Sommatie om de supplianten te laten 
betalen voor de schulden van de gemeente, aangegaan vóór dat zij
er kwamen wonen. 1697-1698.

1 omslag

1613 Nicolaas De Bergh en enkele inwoners van Schelle, supplianten c. 
de regeerders van Schelle, rescribenten. Proceskosten. 1697-1698.

1 pak

1614 De vertegenwoordigers van het kwartier Leuven, supplianten, c. de
vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, geïnsinueerden. 
Repartitie van de levering van wagens en paarden aan militairen. 
1697-1698.

1 omslag

1615 Procureur Van Asbroeck, suppliant c. de regeerders van Lippelo, 
Lisele en Malderen, rescribenten. Procedure ter uitvoering van de 
vonnissen van de hoofdbank van Ukkel betreffende de 
gevangenschap van de suppliant; geld ontvangen door de 
suppliant van Don Andreas d'Alvarado y Bracamonte voor de 
gemeente. 1697-1698.

1 pak
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1616 Joannes Van Oyen, pastoor van Oplinter, suppliant, c. de 
vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, geïnsinueerden en 
rescribenten. Kosten van inkwartiering van militairen. 1697-1698.

1 omslag

1617 Toussaint en Ernest Renson en Georges Mareschal, supplianten c. 
de gemeente van Orp-le-Grand, Orp-le-Petit en Maret, rescribenten.
Vergoeding voor inbeslagname van paarden door Franse troepen 
wegens niet betaling van contributies. 1697-1698.

1 pak

1618 Fastre Fleutin, landbouwer in Ottenburg, suppliant c. de meier, 
schepenen en inwoners van Ottenburg, rescribenten. Vergoeding 
voor diefstal van paarden door Franse militairen. 1697-1698.

1 omslag

1619 De vertegenwoordigers van de dorpen van de meierij Gaasbeek, 
supplianten c. de drossaard van de meierij Gaasbeek, gedaagde. 
Repartitie van transportdiensten voor militairen. 1697-1699.

1 omslag

1620 Cornelis Luytens, meier van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, suppliant c. 
de regeerders en schepenen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 
rescribenten. Afrekening. 1697-1699.

1 pak

1621 Zegerus Bernardus Elsevers, kapitein van de cavalerie, suppliant c. 
de regeerders en burgemeesters van de bijvang van Lier, 
rescribenten. Opstellen van zetboeken voor de inning van de 
belastingen, vermenging door de rescribenten van personele en 
reële belastingen. 1697-1699.

1 omslag

1622 De wethouders en regeerders van het Aartselaar, supplianten c. de
regeerders, gelanden en inwoners van Edegem, gedaagden. 
Verdeling van de kosten van inkwartiering van militairen. 1697-
1699.

1 omslag

1623 Philip Wilhelm, graaf van Hoensbroek, echtgenoot van Anne-
Bernardine, gravin van Limburg, suppliant c. de regeerders van 
Oirsbeek, rescribenten. Betaling van de achterstallen van een rente
opgenomen in 1661 door de gemeente bij graaf Van den Berg. 
1697-1700.

1 pak

1624 De voornaamste grondeigenaars van het Abdissenbos in Ubach, 
impetranten c. Minus Weerden en consoorten, inwoners van 
Waubach. Kappen en wegvoeren van hout uit het Abdissenbos. 
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1697-1701.

1625 Adriaan De Bie, advocaat uit 's-Gravenhage, suppliant, c. de 
regeerders van Beersel, interveniërende voor Adriaan Van Hove, 
rescribenten. Belasting op bossen in Beersel, eigendom van de 
suppliant. 1697-1701.

1 pak

1626 François d'Aix, Joseph Dubois, Jean Maricque en consoorten, 
inwoners van Grez (-Doiceau)) , supplianten c. de 
vertegenwoordigers van de baljuwschap Grez(-Doiceau), 
geïnsinueerden. Kosten voor gevangenschap van de supplianten, 
gevangen genomen door Franse troepen om de betaling van 
contributies af te dwingen. 1698.

1 omslag

1627 Advocaat (Petrus) Van den Broeck, suppliant c. de inwoners van 
Dormaal, geïnsinueerden. Ereloon. 1698.

1628 Jan Van Langendonck, suppliant c. de schepenen en regeerders van
Haacht, rescribent. Vergoeding voor de inkwartiering van militairen.
1698.

1 omslag

1629 De meier, schepenen en inwoners van Opvelp, supplianten c. de 
vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, geïnsinueerden. 
Verdeling van de kosten van inkwartiering van militairen. 1698.

1 omslag

1630 De regeerders van Westmalle, supplianten en gereconvenïerden c. 
Jan-Carel Van Brecht, schout van Westmalle, Zoersel en Pulderbos, 
rescribent en reconveniënt. Recht van de regeerders om te mogen 
vergaderen in afwezigheid van de schout. 1698.

1 omslag

1631 Jacobus Jacobs, suppliant en gereconvenieerde, c. de regeerders 
van Asse, geïnsinueerden en reconveniënten. Repartitie van de 
levering van haver aan militairen. 1698.

1 omslag

1632 Frederik Snyders, oud-belastingontvanger van Spaubeek (Beek, 
Nederland) in het Land van Valkenburg, suppliant c. de 
burgemeesters en inwoners van Spaubeek, rescribenten. 
Ambtsonkosten. 1698.

1 pak

1633 De regeerders van Meerhout, supplianten c. de vertegenwoordigers
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van het kwartier Tienen, rescribenten. Repartitie van leveringen 
van hout, kaarsen en stro aan militairen voor hun wintergarnizoen 
in het kasteel van Bautersom. 1698.

1 omslag

1634 De weduwe van Antoine Bertrand, oud belastingontvanger, 
suppliante c. de meier en schepen van Court-Saint-Etienne, 
geïnsinueerden. Afsluiten van de rekening van Antoine Bernard. 
1698.

1635 De regeerders van Arendonk, supplianten c. de hoofdschout van 
Turnhout, rescribenten. Repartitie van leveringen van wagens aan 
militairen. 1698.

1 omslag

1636 Jean Quivat, meier van Sart, suppliant c. de meier en schepenen 
van Itter (Ittre), rescribenten. Vergoeding voor geld voorgeschoten 
door de suppliant voor een sauvegarde voor de Franse troepen in 
1691. 1698.

1 pak

1637 Maria-Jacoba Minne en consoorten, supplianten c. de regeerders 
van Overijse, rescribenten. Kosten van transportdiensten voor 
militairen. 1698.

1 omslag

1638 De kinderen van François-Jacques de Huberlant, supplianten c. de 
regeerders van Mellet, geïnsinueerden. Heerlijke rechten. 1698.

1 omslag

1639 Martin Zelis, sergeant van Waals-Brabant, suppliant c. de 
regeerders van Thorembais en Perwez, rescribenten. Ereloon. 1698.

1 omslag

1640 Paul-Jean-François Du Mont, heer van Franquenies, suppliant c. de 
schepenen en inwoners van Mosty, rescribenten. Heffing van 
extraordinaire belastingen in Mosty. 1698.

1 omslag

1641 De regeerders van Berlaar, supplianten, c. notaris Cornelis Jacobs, 
curator van het sterfhuis van de Vrouwe van Laethem, 
geïnsinueerden. Onbekend. 1698.

1 omslag

1642 (Hendrik Schenck von Nideggen), commandeur van Bekkevoort, de
zaak aanvaardende voor zijn pachter Nicolaas Pieck, suppliant c. de
regeerders van Testelt, geïnsinueerden. Achterstallige belastingen. 
1698.
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1 omslag

1643 Joos Motoulle, deurwaarder, suppliant c. de meier en schepenen 
van Bertem, rescribenten. Ereloon. 1698.

1 omslag

1644 De weduwe van Jan Willems, deurwaarder, executant c. de meier, 
burgemeester, schepenen en regeerders van Merchtem, 
rescribenten. Uitvoering van het vonnis van de Raad van Brabant 
van 28 juni 1695 dat de rescribenten veroordeelde om een schuld 
te betalen aan Jan Willems. 1698.

1 omslag

1645 Jan Van Lier, François Van Acoleyen en consoorten, supplianten c. 
de regeerders van Londerzeel, rescribenten. Bevoordeling van de 
grote pachters bij de belastingheffing door de rescribenten. 1698.

1 omslag

1646 Catharina De Belt, begijn in Aarschot, suppliante c. de 
dorpsmeesters van Wezemaal, geïnsinueerde. Onbekend. 1698.

1 omslag

1647 De inwoners van Gemenich, supplianten c. de weduwe van "maitre 
de camp" Godefroid Fitz uit Venlo, rescribente. Rente. 1698.

1 omslag

1648 Martin Zelis, suppliant c. de regeerders van Linsmeel, 
geïnsinueerden. Ereloon. 1698.

1 omslag

1649 De regeerders van Schelle, supplianten, Cornelis Somers, 
belastingontvanger van Schelle, gedaagde Afrekening. 1698.

1 omslag

1650 Peter Ceuppens, inwoner van Brussegem, suppliant c. de meier, 
schepenen en regeerders van Brussegem, rescribent. 
Schadevergoeding voor de inbeslagname door Franse militairen 
van tien koeien. 1698.

1 pak

1651 De hoofdofficieren van de kwartieren Herentals, Turnhout en Geel, 
supplianten c. de markgraaf van het Land van Rijen, geïnsinueerde.
Repartitie van transportdiensten voor militairen. 1698.

1 pak

1652 De regeerders van Sint-Joris-Winge, supplianten c. Paulus 
Everaerts, rentmeester van het kwartier van Tienen. Sommatie. 
1698.

1 omslag
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1653 François De Smet, burger van Leuven, suppliant c. de regeerders 
van Sint-Joris-Winge, rescribenten. Rente. 1698.

1 omslag

1654 Merten Vertommen, cum suïs, supplianten c. de regeerders van 
Poederlee, rescribenten. Belastingen. 1698.

1 pak

1655 De erfgenamen van Joos Pasteels, gewezen pachter en brouwer in 
Bosvoorde, suppliant c. de schepenen en regeerders van 
Watermaal, Oudergem en Bosvoorde, rescribenten. Vergoeding 
voor door Pasteels voorgeschoten contributie aan Franse militairen 
in 1678. 1698.

1 omslag

1656 De regeerders van Neerlinter, supplianten c. Paulus Everaerts, 
rentmeester van het kwartier van Tienen, gedaagde. Afrekening 
van belastingen en en inbeslagname van paarden. 1698.

1 pak

1657 De inwoners en regeerders van Walhorn, impetranten c. de 
vertegenwoordigers van het Waals kwartier in het hertogdom 
Limburg, gedaagden. Repartitie van de belastingen. 1698.

1 pak

1658 Peter Goethuys en Adriaan Jooris, schepenen van Tielt, supplianten 
c. de regeerders van Bekkevoort, geïnsinueerden. Inbeslagname. 
1698.

1 omslag

1659 Simon Verhoogen, graankoopman uit Mechelen, suppliant c. de 
regeerders van Putte, rescribenten. Betaling van haver en hooi 
geleverd aan militairen voor de rescribenten. 1698-1699.

1 omslag

1660 Jan Curens, inwoner van Itterbeek, suppliant c. de regeerders van 
Itterbeek, rescribenten. Sommatie voor achterstallige bijdrage in 
de contributie voor Franse militairen. 1698-1699.

1 pak

1661 Bartholomeus Petit, pastoor van Simpelveld, suppliant en 
gereconvenieerde c. de schout, schepenen en vertegenwoordigers 
van Simpelveld, interveniërende voor Michael Cocx, schepen en 
substituut-secretaris in Simpelveld, rescribenten en 
reconveniënten. Bevoegdheidsconflict over het aanstellen van 
kerkmeesters, de inspectie van de tafels van de Heilige Geest, de 
verdeling van graan aan de armen en het recht om testamenten op
te stellen. 1698-1699.
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1 pak

1662 Peter Aerts, pachter in Nossegem, suppliant c. de schepenen en 
regeerders van Nossegem, rescribenten. Modaliteiten van de 
belastingheffing in Nossegem. 1698-1699.

1 omslag

1663 Egidius Wambresy, secretaris van Lubbeek, suppliant c. de 
regeerders van Lubbeek, rescribenten. Schulden van de gemeente 
aan de suppliant. 1698-1699.

1 omslag

1664 De drossaard, schepenen en regeerders van Steenhuffel, 
supplianten c. Egidius Lodewijcx, echtgenoot van Martina Kieckens,
weduwe van Everard Tassot, drossaard van Steenhuffel, gedaagde. 
Afrekening van de gemeente met Tassot. 1698-1699.

1 pak

1665 De gezworenen, voornaamste grondeigenaren en inwoners van 
Stabroek, supplianten, c. de heer en sommige schepenen van 
Stabroek, rescribenten. Aanstelling van een minderjarige, uit een 
'onwettig bed' geboren Hollander tot schout van Stabroek, 
wanbeheer door de schout. 1698-1699.

1 pak

1666 Louise De Vadder, eigenaar van gronden in Tubeke, suppliante c. 
de meier en schepenen van Tubeke, interveniërende voor hun 
belastingontvanger, rescribenten. Inning van personele lasten op 
de suppliante, terwijl ze niet in Tubeke woonde. 1698-1699.

1 omslag

1667 Nicolaas De Bergh, procuratie hebbende van Alexander De Bay, 
heer van Laar en enkele van de voornaamste grondeigenaars van 
Schelle, suppliant c. de regeerders van Schelle, geïnsinueerden. 
Publicatie van nieuwe belastingen, afrekening van en inzage in de 
dorpsrekeningen. 1698-1700.

1 omslag

1668 De meier en regeerders van Loonbeek, supplianten c. Jan Brenart 
(Brenaert), comptoirbode van de Staten van Brabant, 
geïnsinueerde. Sommatie wegens achterstallige belastingen. 1699.

1 omslag

1669 Frederickx, pastoor in Antwerpen c. de regeerders van Onze-Lieve-
Vrouw-Lombeek. Belastingen op gronden van Frederickx. 1699.

1 lias

1670 De regeerders van Gooik, supplianten c. Jan Van Vreckum, 
herbergier in Brussel, rescribent. Inbeslagname in opdracht van de 
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rescribent wegens niet betaalde rente, in weerwil van de acte van 
aterminatie van de gemeente. 1699.

1 omslag

1671 Ridder Charles Blereau, heer van Oosterwijk, suppliant c. de 
schepenen van Geel, (rescribenten). Weigering van inzage in de 
dorpsrekeningen en beledigingen. 1699.

1 omslag

1672 Marie-Bernardine d'Olmen, erfgenaam van ridder Melchior-François 
Vanden Cruyce, suppliant c. de regeerders van Hekelgem, 
(rescribenten). Rente. 1699.

1 omslag

1673 Nicolas Higuet, meier van de baronnie Boulez, suppliant c. de 
schepenen en inwoners van Boulez, geïnsinueerden. 
Belastingtarieven. 1699.

1 omslag

1674 Michel Malser en Joseph Engelbert, schepenen van Gentinnes, 
supplianten c. de baljuws van het woud van Nijvel, Hazoy, Hez en 
Bossu, rescribenten. Jurisdictieconflict n.a.v. inbeslagname van 
koeien in Gentinnes. 1699.

1 pak

1675 De gelanden en inwoners van Lillo, Stabroek, Zandvliet en 
Berendrecht, supplianten c. de hoofdofficieren van Brussel en 
Antwerpen, rescribenten. Privilege van vrijstelling van inkwartiering
van militairen. 1699.

1 pak

1676 De regeerders, grondeigenaars en inwoners van Wilrijk, Berchem 
en Borgerhout, supplianten c. de hoofdofficieren van Brussel en 
Antwerpen, rescribenten. Privilege van vrijstelling van inkwartiering
van militairen. 1699.

1 omslag

1677 De regeerders, grondeigenaars en inwoners van Merksem en 
Dambrugge, supplianten c. de hoofdofficieren van Brussel en 
Antwerpen, geïnsinueerden. Privilege van vrijstelling van 
inkwartiering van militairen. 1699.

1 omslag

1678 Daniel Germes, pachter in Groot-Bijgaarden, suppliant c. de 
schepenen en regeerders van Groot-Bijgaarden, rescribenten. 
Vergoeding voor de kosten van inkwartiering van militairen. 1699.

1 omslag

1679 De regeerders van Gaasbeek, Wezembeek, Audenaken, Elingen en 
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(Sint-Agatha-) Berchem, supplianten c. de drossaard van het Land 
van Gaasbeek, geïnsinueerde. Repartitie van de beden. 1699.

1 omslag

1680 De drossaard van het Land van Gaasbeek, suppliant c. de 
vertegenwoordigers van het Land van Gaasbeek en de baljuw, 
schepenen en regeerders van Sint-Kwintens-Lennik, rescribenten. 
Modaliteiten van het afleggen van rekenschap, 
belangenvermenging. 1699.

1 omslag

1681 François Dieudonné, pachter op de hoeve van de graaf (Jan-Philips-
Eugene) van Merode in Goetsenhoven, suppliant c. de regeerders 
van Goetsenhoven, geïnsinueerden. Belasting van de suppliant 
voor een periode dat hij niet in Goetsenhoven woonde en renten 
geheven zonder octrooi. 1699.

1 pak

1682 De schepenen, regeerders en inwoners van Houwaart, supplianten 
c. ridder Joan-Herman Voeller, geïnsinueerde. Rente. 1699.

1 omslag

1683 De inwoners en regeerders van Lens-Saint-Remy en Villers, 
supplianten c. Jacques de Nis, baljuw van Hannuit, rescribent. 
Repartitie van belastingen. 1699.

1 pak

1684 De pastoor, baljuw, meier en schepenen en regeerders van Pamel, 
aanleggers en gereconvenieerden c. de erfgenamen van Gillis Van 
Waesbergen, metselaar uit Aalst, gedaagden en reconveniënten. 
betaling van Waesbergen voor zijn werk aan de bouw van de kerk 
van Pamel. 1699.

1 pak

1685 Abraham Golfus, meier van Haacht, suppliant c. de schepenen van 
Haacht, geïnsinueerden. Partijdigheid van de schepenen van 
Haacht in een rechtszaak tussen de suppliant en Theodore Van 
Cruyninghen, drossaard van Aarschot. 1699.

1 omslag

1686 De weduwe van Martinus Van der Slachmolen en procureur Joannes
Van der Slachmolen, supplianten c. de regeerders en inwoners van 
Gemenich, rescribenten. Rente. 1699.

1 omslag

1687 Jan Moors, schepen van Ubach, suppliant c. Antoon Wolter Cocx, 
schout van Ubach, rescribent Poging van de rescribent om de 
suppliant te ontzetten uit zijn ambt van schepen. 1699.

1 omslag
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1688 Marie-Françoise Lefebvre, dochter van kolonel Lefebvre, suppliante 
c. de inwoners en regeerders van Mosty-sur-Thil, rescribenten. 
Uitvoering van een vonnis; betaling van een rente. 1699.

1 omslag

1689 Nicolas Higuet, meier en belastingontvanger van Boulez, suppliant 
c. François d'Aix, meier van Grez(-Doiceau), Joseph Dubois, Nicolas 
Bonnier, Jean Maricq, Louis André, Antoine Coesman, François 
Gillot, Abraham Boujau en Antoine Ferou, rescribenten. 
Inbeslagname van vee bij de suppliant om de vergoeding te 
betalen voor de rescribenten die gevangen waren genomen als 
gijzelaar door het Franse leger om de betaling van contributies af 
te dwingen. 1699.

1 omslag

1690 De hoofdofficieren en vertegenwoordigers van de achterkwartieren 
van Antwerpen, supplianten c. de vertegenwoordigers van de 
Staten van Brabant, rescribenten. Repartitie van belastingen. 1699.

1 pak

1691 Jenne Vrancken, weduwe van Ernen Pontis en Antoon Rouveroy, 
suppliante c. de schepenen van de Rijksheerlijkheid Sint-Pieters-
Voeren, geïnsinueerden. Inbeslagname ten nadele van de 
suppliante wegens niet betaalde belasting. 1699.

1 omslag

1692 De weduwe van Guilliam Foulon, arrestante en aanlegger c. De 
regeerders van Linkebeek, interveniërende voor Jacques Heymans, 
gearresteerde en gedaagde. Inbeslagname, afrekening in het kader
van contributie voor Franse militairen. 1699.

1 pak

1693 Jan-Baptist de Fierlants, hoofdmeier van Kampenhout, suppliant c. 
David Teniers, hoofdmeier van Rode, rescribent. Repartitie van 
transportdiensten voor militairen. 1699.

1 pak

1694 Joos Veldekens, gewezen drossaard van het graafschap van Sint-
Pieters-Jette, met hem gevoegd de graaf van Sint-Pieters-Jette, 
baanderheer van Rivieren, supplianten c. de schepenen en 
regeerders van Zellik en Kobbegem, rescribenten. Repartitie van de
levering van pioniers en wagens. 1699.

1 pak

1695 De meier, schepenen en vertegenwoordigers van Bierges, 
supplianten c. de regeerders van de meierij Mont-Saint-Hubert, 
rescribenten. Aandeel in militaire contributie. 1699.

1 omslag
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1696 Urbanus Swarts, secretaris van Oplinter, suppliant c. de regeerders 
en inwoners van Oplinter, rescribenten. Ambtsonkosten. 1699.

1 pak

1697 Guilliam Thenots, pachter in Loonbeek, suppliant c. de meier, 
schepenen en inwoners van Loonbeek, rescribenten. Afrekening 
van kosten voor de levering van een paard aan militairen en de 
betaling van de beden. 1699.

1 pak

1698 Cornelis Van der Borcht, griffier van Lippelo, Liezele en Malderen en
de andere erfgenamen van Steven van Herbosch, suppliant c. de 
pastoor en de regeerders van Merchtem als bestuurders van het 
Sint-Katelijne godshuis, geïnsinueerden. Terugbetaling van een som
die door Steven van Herbosch was voorgeschoten aan het 
godshuis. 1699.

1 pak

1699 De regeerders en bedenzetters van Zandhoven, supplianten c. 
jonker Van Halmale de Liere, echtgenoot van Maria Josephe t' 
Seraets, dochter van Floris 't Seraerts, rescribent. Privilege van 
vrijheid van belastingen. 1699.

1 pak

1700 Paul-Jean-François Du Mont, heer van Franquenies, Mosty en Buret, 
suppliant c. Pierre-Ferdinand De Thienpont, meier van Mont-Saint-
Guibert, geïnsinueerde. Vergoeding voor gijzelneming van de 
suppliant door Franse troepen. 1699.

1 omslag

1701 De regeerders en ingezetenen van Kumtich, supplianten c. Hendrik 
Nauwen (Van Nauwen) en Hendrik Tritsmans, pachters van de abdij
van Sint Cornelismunster, rescribenten. Betaling van renten. 1699.

1 omslag

1702 De drossaard en regeerders van Heindonk, supplianten c. de 
drossaard van Heindonk, geïnsinueerden. Belastingen. 1699.

1 omslag

1703 Jacques Gal en Nicolas Molckeman (Mulkeman), burgers van Luik, 
supplianten c. de schepenen van Herstal, rescribenten. 
Jurisdictieconflict. 1699.

1 pak

1704 Bernardo Caraffa, burger van Brussel, suppliant en geëxcipieerde c.
de meier van Dilbeek, geïnsinueerde en excipient. Modaliteiten van
de inspectie van de weg bij de gronden van de suppliant in Dilbeek 
(beleiden). 1699.
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1 omslag

1705 Willem Wils, inwoner van Zichem en gevangene in Diest, suppliant 
c. de schepenen van Houwaart, (rescribenten). Aanstelling van 
juridische adviseurs in een zaak waarin de suppliant beschuldigd 
werd van de diefstal van enkele paarden en een ploeg van 
soldaten. 1699.

1 omslag

1706 Hendrik Bos, pachter in Sint-Agatha-Rode, suppliant c. de 
regeerders van Sint-Agatha-Rode, rescribenten. Taxatie van de 
suppliant in de bedenboeken van Sint-Agatha-Rode. 1699.

1 omslag

1707 Hendrik Goossens, suppliant en gereconvenieerde c. de regeerders 
van Neerlinter, rescribenten en reconveniënten. Rente. 1699.

1 pak

1708 Jacques (Jacobus) Van Gaveren, drossaard van Zaventem, 
Nossegem en Sterre, suppliant, c. de regeerders van Zaventem, 
geïnsinueerden. Afrekening. 1699.

1 omslag

1709 Jacques Mertens, pachter in Steenhuffel, suppliant c. de drossaard, 
schepenen en regeerders van Steenhuffel, rescribenten. 
Proceskosten. 1699.

1 omslag

1710 De regeerders van Korbeek-Dijle en Neerijse, supplianten, c. de 
vertegenwoordigers van Leuven, rescribenten. Repartitie van 
transportdiensten voor militairen. 1699.

1 pak

1711 Jan Somers, inwoner van Gooik, suppliant c. de baljuw en 
schepenen van Meerbeke bij Ninove, rescribenten. Dagvaarding 
van de suppliant wegens verwaarlozing van zijn taak als voogd. 
1699.

1 omslag

1712 Cornelis Philippi, pastoor, met hem gevoegd procureur Philippi, 
supplianten c. de regeerders van Gooik, rescribenten. Betaling van 
85 gulden die de supplianten zouden hebben uitgegeven om uitstel
van betaling (brief van aterminatie) te bekomen voor de gemeente.
1699.

1 omslag

1713 Olivier De Tiege, drossaard van Hendrik-Kapelle, suppliant c. de 
drossaard van Montzen, geïnsinueerde. Inspectie van een weg 
(beleiden). 1699.
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1 omslag

1714 Jan Francken, suppliant c. de schout en schepenen van Wels en 
Roerdorp in het Land van 's-Hertogenrade, geïnsinueerden. 
Onbekend. 1699.

1 omslag

1715 (Maximiliaan) Herincx, drossaard van het Land van Gaasbeek, 
suppliant c. de regeerders van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, 
rescribenten. Repartitie van de belastingen. 1699.

1 omslag

1716 Merten Eegen en Jacques Dillemans cum suïs, impetranten c. de 
schepenen en regeerders van Wilsele, opponenten. Onbekend. 
1699.

1 omslag

1717 Martinus Roscams, inwoner van Lubbeek, suppliant c. de 
schepenen van Boutersem, rescribenten. Vraag van de suppliant 
om een pro deo rechtsgang of één onder notitie in zijn rechtszaak 
voor de schepenbank van Boutersem tegen de baron van 
Boutersem. 1699.

1 omslag

1718 De drossaard, wethouders, regeerders en belastingontvangers van 
Steenhuffel, supplianten c. de weduwe Jan Vermeiren, Thomas De 
Preter, Gaspard Vuyttenolie, Adriaan Van der Zypen cum suïs, 
inwoners van Steenhuffel, gedaagden. Modaliteiten van de 
belastingheffing in Steenhuffel. 1699.

1 pak

1719 Louis Van Pede, inwoner van Ottenburg, suppliant c. de inwoners 
van Ottenburg, rescribenten. Schuld van de gemeente aan Jan 
Stevens, overleden schoonvader van de suppliant. 1699.

1 omslag

1720 De schepenen van Lippelo, supplianten c. advocaat (Franciscus-
Josephus) Stucker, rescribent. Ereloon. 1699.

1 omslag

1721 Peter Weyndrechts, molenaar in Stabroek c. de pastoor, 
kerkmeesters en armenmeesters van Stabroek, geïnsinueerden. 
Hoge pachtsom van de molen terwijl vele inwoners van Stabroek 
hun graan elders lieten malen. 1699.

1722 De weduwe van advocaat (Josephus-Geldoplphus-Fransiscus?) 
Corselius, suppliante c. de regeerders van Overijse, rescribenten. 
Inning van personele lasten voor militairen op gronden van de zoon
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van de suppliante in Overijse. 1699.
1 pak

1723 De regeerders van Mosty, supplianten c. de heer Plasse, 
vertegenwoordiger van kolonel Lefebvre, geïnsinueerde. Onbekend.
1699.

1 omslag

1724 De gravin van Hoogstraten, suppliante c. de vertegenwoordigers 
van de dijk van Ekeren, Oorderen en Wilmersdonk, rescribenten. 
Eigendom van tien bunders land dat heringedijkt en verkocht is in 
1683 wegens niet betaalde bijdragen voor de dijk. 1699.

1 omslag

1725 Jan Michiel Couberghs (Cauberghs), inwoner van Diest en 
tiendenpachter van de prelaat van Tongerlo, suppliant c. de 
regeerders van Kaggevinne, rescribenten. Tiendenheffing op 
boekweit, procedure voor de schepenen van Schaffen. 1699.

1 pak

1726 Joos Van Linthout, suppliant c. de regeerders van Merchtem, 
gedaagden. Afrekening van belastingen en kosten voor leveringen 
en inkwartiering van militairen. 1699.

1727 Henri Lorge, pachter van het kasteel van Grand-Leez, suppliant c. 
de vertegenwoordigers van de meierij Mont-Saint-Guibert. 
Vergoeding voor de gevangenschap van de suppliant, die als 
gijzelaar gevangen was gezet in Maubeuge door Franse troepen om
de betaling van contributies af te dwingen. 1699.

1 omslag

1728 Guilliam Reynackx, comptoirbode van de Staten van Brabant c. de 
regeerders van Gooik. Belastingen. 1699-1700.

1 pak

1729 - 1730 De regeerders en inwoners van Baelen(-sur-Vesdre), Eupen en Montzen, supplianten c. het Waals kwartier (van het hertogdom Limburg), rescribenten. Repartitie van belastingen. 1699-1700.

1729 - 1730 DE REGEERDERS EN INWONERS VAN BAELEN(-SUR-
VESDRE), EUPEN EN MONTZEN, SUPPLIANTEN C. HET WAALS 
KWARTIER (VAN HET HERTOGDOM LIMBURG), RESCRIBENTEN. 
REPARTITIE VAN BELASTINGEN. 1699-1700.

1729 Deel 1.

1730 Deel 2.
1 pak

1731 De prelaat van de abdij van Park (in Heverlee), interveniërende 
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voor Andries Stuckens, pachter in Huldenberg, suppliant c. de 
regeerders van Huldenberg, rescribenten. Belastingen. 1699-1700.

1 pak

1732 George Gilisquet, meier van Rosieres, suppliant c. de schepenen 
van Linsmeel, geïnsinueerden. Vertraging in het vrijmaken van een 
som van 12 patacons, geconsigneerd voor de schepenbank van 
Linsmeel. 1699- 1700.

1 omslag

1733 Guilliam Jeunincx, inwoner van Antwerpen, suppliant c. de 
regeerders van Berchem, rescribenten. Bechuldiging van 
onregelmatigheden bij de verkoop van het huis "het Kalf" in 
Berchem, eigendom van de vader van de suppliant. 1699-1700.

1 omslag

1734 Jan Lauwers, koster en schoolmeester in Wijnegem, suppliant c. de 
schepenen en regeerders van Wijnegem, rescribenten. Poging van 
de rescribenten om de suppliant uit zijn ambt te ontzetten. 1699-
1700.

1 omslag

1735 Jacobus Van Someren, comptoirbode van de Staten van Brabant in 
het kwartier Brussel, suppliant c. de regeerders van Sint-Martens-
Bodegem, (rescribenten). Afrekening van ereloon. 1699-1700.

1 omslag

1736 Silvestre d'Henricourt, suppliant c. de regeerders en inwoners van 
Walhorn, rescribenten. Afrekening. 1699-1700.

1737 Jacques De Both, inwoner van Sint-Agatha-Rode, suppliant c. de 
regeerders van Sint-Agatha-Rode, rescribenten. Vergoeding van de 
suppliant voor de afpanding van een paard voor de schulden van 
het dorp. 1699- 1700.

1 omslag

1738 Marie Van Steenwegen, weduwe van procureur Jan Corbeels, 
suppliante c. de regeerders van Merchtem, rescribenten. Ereloon 
en uitgaven voor het dorp. 1699-1700.

1 stuk

1739 Martinus Draylandt, pachter en oud schepen in Sint-Pieters-Jette, 
suppliant c. de regeerders van Sint-Pieters-Jette, interveniërende 
voor Bartholomeus Boulangier, belastingontvanger. Voorschieten 
door de suppliant van proceskosten voor de gemeente en 
vergoeding voor de afpanding van zes paarden door Franse 
militairen. 1699-1700.
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1740 Joannes Schoreels, cum suïs, bloedverwanten van Marie Tricque, 
supplianten c. de regeerders van Scherpenheuvel als 
superintendanten van de Tafel van de Heilige Geest van 
Scherpenheuvel en N. Van der Aa, secretaris van de Tafel van de 
Heilige Geest. Testament van Marie Tricque en haar man 
Bartolomeus Beckers, burgemeester van Scherpenheuvel ten 
voordele van de Tafel van de Heilige Geest. 1699-1700.

1 omslag

1741 Jean-Pierre de Sprimont, kanunnik van de kathedraal van Luik, abt 
van Chiny, lid van de Geheime Raad van het prinsbisdom Luik, 
suppliant c. kolonel Du Marteau, 'directeur' van Esneux, rescribent. 
Rente. 1700.

1 omslag

1742 Denis Hullet, inwoner van Ottignies, suppliant c. de baljuw, meier 
en schepenen van Ottignies, rescribenten. Poging van de 
rescribenten om de suppliant te verplichten om belastingontvanger
te worden, terwijl hij slechtziend en slechthorend is. 1700.

1 omslag

1743 Jan Roelants, meier van Walem c. de regeerders van Walem, 
rescribenten en reconveniënten. Vergoeding voor de inkwartiering 
van militairen. 1700.

1 omslag

1744 Lambrecht De Muyser, inwoner van Vaalbeek, echtgenoot van de 
weduwe van Guilliam de Ridder, suppliant en gereconvenieerde c. 
de schepenen en regeerders van Sint-Joris-Weert, geïnsinueerde en
reconveniënten. Afrekening. 1700.

1 omslag

1745 De regeerders van Bekkevoort, supplianten c. deurwaarder Peter 
Van der Cammen, geïnsinueerde. Afrekening, sommatie ter 
uitvoering van een akkoord uit 1696. 1700.

1 omslag

1746 De regeerders van Kruikenburg, Wambeek, Lombeek en Ternat, 
supplianten c. de weduwe van Jan Willems, deurwaarder, 
rescribente. Inbeslagname, afrekening. 1700.

1 omslag

1747 Guilliam Daneel (Daniel), inwoner van Rode, vader en voogd van 
zijn minderjarige kinderen Gille en Jan, gevangenen in de 
Treurenberg in Brussel, suppliant c. de meier, schepenen en 
regeerders van Rode, geïnsinueerden. Vraag om zijn kinderen vrij 
te laten die al 16 maanden gevangen zitten voor de diefstal van 
een brood. 1700.
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1 omslag

1748 B.L. De Gutshoven (De Goidtsecoven), ere-kapelaan van 
Maximiliaan-Emmanuel van Beieren, de heer Van der Veken, 
raadsheer en vice-kanselier van Gelderland, de heer Winckel, 
griffier van de Raad van Gelderland, supplianten c. de regeerders 
van Rijmenam, geïnsinueerden. Vergoeding voor een diefstal op de 
weg op het grondgebied van Rijmenam. 1700.

1 omslag

1749 De erfgenamen en vertegenwoordigers van Marie-Gertrude Van 
den Cruyce, grootmeesteres van het Begijnhof in Brussel, 
supplianten c. de schepenen van Sint-Katelijne-Waver, 
rescribenten. Beschrijfbrief over 'de grote Borchgrachthoeve' van 
(Maximiliaan Albert van Merode), markies van Deinze in Sint-
Katelijne-Waver. 1700.

1 omslag

1750 Martinus Van Loo, orgelmaker uit Aalst, suppliant c. de drossaard 
en schepenen van Berlaar, rescribenten. Betaling van het orgel van
de kerk van Berlaar. 1700.

1 omslag

1751 Nicolas De Kempeneer, cipier in de Treurenberg gevangenis in 
Brussel, suppliant c. de meier, schepenen, regeerders en inwoners 
van Rode, rescribenten. Vergoeding voor de gevangeniskosten voor
brood en stro voor Gille en Jan Daneel (De Niel), inwoners van 
Rode, gevangen gezet voor diefstal van een brood. 1700.

1 omslag

1752 De drossaard van de hoofdbank van Sint-Pieters-Leeuw, suppliant 
c. de heer Kerinx, griffier van Sint-Pieters-Leeuw en drossaard van 
het Land van Gaasbeek, geïnsinueerde. Onbekend. 1700.

1 omslag

1753 Cornelis Segers, molenaar in Wijnegem, suppliant c. de regeerders 
van Schilde, geïnsinueerden. Onregelmatigheid in het vragen van 
juridisch advies door de secretaris van Schilde over de rechtszaak 
van de suppliant tegen Cornelis De Wolf, wegens beledigingen. 
1700.

1 omslag

1754 De schepenen en regeerders van Rotselaar c. de regeerders van 
Kaggevinne-Kempens. Vergoeding voor de supplianten omdat de 
door hen aan militairen geleverde paarden en wagens een langer 
traject hebben moeten afleggen, door de weigering van de 
rescribenten om ook wagens en paarden te leveren. 1700.

1 omslag
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1755 Thilman Schreiber en Godefridus Fibus, kooplieden uit Aken, zowel 
voor zichzelf als voogden van de minderjarige kinderen van hun 
zus Marie Fibus, supplianten c. de inwoners van Gemenich, 
geïnsinueerden. Rente. 1700.

1756 De regeerders en inwoners van Bevel, Nijlen en Kessel, supplianten
c. Jan Vanden Eynde, schepen van Kessel, rescribent. 
Eigendomsrecht van de vroente (grond die de heer ter beschikking 
stelt aan de gemeenschap). 1700-1701.

1 pak

1757 Jan Verpoorten, Abel Griettens en consoorten, inwoners van 
Hoboken, supplianten c. de schepenen en regeerders van Hoboken,
rescribenten. Belastingvoet. 1700-1701.

1 pak

1758 De vertegenwoordigers van het Land en kwartier van Aarschot, 
interveniërende voor jonker Van Cruyninghen, supplianten c. de 
hoofdofficieren van Vilvoorde, Grimbergen, Merchtem, Kampenhout
en Kapelle-op-den- Bos, rescribenten. Afrekening. 1700-1701.

1 omslag

1759 De kinderen en erfgenamen van Joannes Bogaerts, drossaard van 
Rumst en secretaris van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, supplianten c. 
de schepenen en regeerders van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Schuld 
van de gemeente aan Joannes Bogaerts. 1700-1702.

1 omslag

1760 Ridder Jacques d'Enghien, heer van Kestergat, Niel en Schelle, man
en voogd van Barbara de Renesse, Vrouwe van Niel en Schelle, 
impetranten c. de inwoners van Schelle, gedaagden. Recht van 
pondpenningen. (na 1609).

1 omslag

1761 François Van Everbroeck, rentmeester van domeinen in het 
kwartier Vilvoorde, Tervuren en Overijse, aanlegger c. de 
wethouders en regeerders van Grimbergen, gedaagden. 
Onderhoud van de wegen en waterlopen (beleiden). (17de eeuw).

1 stuk

1762 Antoine Persoons, Jan Molemans en Margriet Van der Hulst, 
weduwe van Jan Van Asbroeck, opponenten c. de schepenen en 
regeerders van Wilsele, executanten. Belastingen. (17de eeuw)

1 stuk

1763 Werner Beydaels c. de meier en bedenzetters van Dilbeek, 
executanten en gedaagden. Betaling van beden op een stuk bos in 
Dilbeek. (17de eeuw).
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1 stuk

1764 De regeerders en inwoners van Wuustwezel, Schilde, Mortsel, 
Kalmthout, Kontich, Wijnegem, Edegem, Hove, Boechout en 
Vremde c. de markgraaf van het Land van Rijen, geïnsinueerde. 
Repartitie van de belastingen. (eind 17de eeuw).

1 omslag

1765 De drossaard en schepenen van Hombourg en Montzen, 
supplianten c. de heer van Hombourg, rescribent. Onbekend. (na 
1661).

1 stuk

1766 De commandeur van Pitzemburg c. Clara Heyman, met haar 
gevoegd advocaat (Rochus) Loovens, geïnsinueerden. Onbekend. 
(na 1673).

1 omslag

1767 De schepenen en regeerders van Brecht, supplianten c. Elisabeth 
Pellens en consoorten, rescribenten. Onbekend. (na 1674).

1768 Wouter Bals, schout van Duffel, (suppliant) c. (de regeerders van 
Duffel, rescribenten). Ambtsonkosten van 1662-1663, 1668 en 
1671. (na 1685).

1 omslag

1769 Cornelis Dirickx, pachter in Gierle, suppliant c. de regeerders van 
Gierle, interveniërende voor Jan Jacobs, belastingontvanger in 
Gierle, geïnsinueerden. Belastingen. (1697 of later).

1 pak

1770 - 1775 Losse processtukken uit processen van gemeenten, waarvan het verband met de bestaande dossiers niet kon worden gelegd, 1602-1700 en z.d.

1770 - 1775 LOSSE PROCESSTUKKEN UIT PROCESSEN VAN 
GEMEENTEN, WAARVAN HET VERBAND MET DE BESTAANDE 
DOSSIERS NIET KON WORDEN GELEGD, 1602-1700 EN Z.D.

1770 1602-1631 en z.d.
1 pak

1771 1637-1647 en z.d.
1 pak

1772 1653-1671 en z.d.
1 pak

1773 1672-1681 en z.d.
1 pak
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1774 1683-1689 en z.d.
1 pak

1775 1693-1700 en z.d.
1 pak


	Beschrijving van het archief:
	Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
	Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Processen van de gemeenten. 1601-1700.
	257 - 258 De regeerders van Ukkel, Drogenbos en Beersel, supplianten c. de hoofdmeier van het Land van Rode, rescribenten. Verdeling van de kosten van de inkwartiering van militairen. 1656.
	589 - 590 De schout, schepenen, regeerders en grondeigenaars van Kerkrade, supplianten c. Alexander Dautzenberg, gewezen ontvanger van Kerkrade, geïnsinueerde. Afleggen van rekeningen. 1672- 1692.
	627 - 628 De regeerders en ingezetenen van Tielen, supplianten c. Rogier Van Baexen (Van Baexem, Baeckx), heer van Tielen, rescribent. Recht om de gemene gronden te beplanten en er turf of heide te steken. 1674-1678.
	925 - 926 De heer, meier, schepenen en belastingontvangers van Houtain-le-val, supplianten c. de meier, schepenen en inwoners van Baisy en Loupoigne, met hen gevoegd de baron van Bouckhout, gedaagden. Jurisdictieconflict en belastinginning. 1683-1688.
	960 - 961 De regeerders van Ekeren, met hen gevoegd de vertegenwoordigers van de dijk van Austruweel, supplianten c. de vertegenwoordigers van de vrijheid Hoogstraten en de dorpen Brecht en Loenhout, rescribenten. Privilege van vrijstelling van inkwartiering van militairen. 1684-1691.
	1063 - 1064 De stadhouder, schepenen en gerechtsbode van Ubach, supplianten c. Charles-Ferdinand Santa Cruz, drossaard van 's Hertogenrade, gedaagde. Jurisdictieconflict. 1686-1689.
	1150 - 1151 De "zeleusen" van de schepenbank van Ubach, supplianten c. Antoon Wolter Cocx, schout van Ubach, rescribent. Procedure voor de benoeming van schout van Ubach, schriftvervalsing. 1688-1691.
	1386 - 1387 Bartholomeus Godtschalck en Gommaar Huygen, grondeigenaars en inwoners van Tongerlo, supplianten c. de schout, schepenen en bedenzetters van Tongerlo, rescribenten. Belasting op neringen, financieel beleid van de gemeente. 1693-1699.
	1729 - 1730 De regeerders en inwoners van Baelen(-sur-Vesdre), Eupen en Montzen, supplianten c. het Waals kwartier (van het hertogdom Limburg), rescribenten. Repartitie van belastingen. 1699-1700.
	1770 - 1775 Losse processtukken uit processen van gemeenten, waarvan het verband met de bestaande dossiers niet kon worden gelegd, 1602-1700 en z.d.



