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2363 - 2367 De kerkmeesters en regeerders van Hannuit, impetranten, 
supplianten, geïnsinueerden en gedaagden c. de abdis en religieuzen van de Sint-
Victorabdij bij Hoei, gedaagden, rescribenten en supplianten. Herstelling van de 
toren van de kerk. 1682-1744..............................................................................33
2320 - 2321 De pastoor en kerk- en armenmeesters van Sint-Pieters-Leeuw, 
resumenten en supplianten c. de abdis van de abdij van Hertogendal [te Hamme-
Mille] en de proost van de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie te Brussel, 
rescribenten en geïnsinueerden. Bezorgen van een onderpastoor. 1693-1710....35
2308 - 2309 Johannes Guillielmus Robrechts (Robreghts), weduwnaar en 
erfgenaam van Theresia Van Cauwegom, suppliant c. de prior en religieuzen van 
het klooster van de ongeschoeide karmelieten te Leuven, geïnsinueerden en 
rescribenten. Achterstallige betaling van een fundatie voor gedane missen voor 
Marie Anne Van Buiten. 1695-1701......................................................................35
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2391 - 2393 De 'tentmeesters' van het Hagenbroek, supplianten, gedaagden, 
geïnsinueerden en rescribenten c. de abdis en religieuzen van de abdij van 
Nazareth te Lier, rescribenten, gedaagden en supplianten. Vrijstelling van 
betaling van belastingen voor gronden gelegen onder het Lisp, Broechem en 
Hagenbroek. 1695-1703.......................................................................................35
549 - 551 De priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, supplianten en impetranten c. de regeerders en inwoners van 
Watermaal, Bosvoorde en Oudergem, rescribenten en gedaagden. Vrijstelling van
betaling van de bede. 1695-1750.........................................................................36
2304 - 2305 De abt van de abdij te Heylissem, suppliant c. Philippe Antoine de 
Beeckman, heer van Orsmaal en Schore, rescribent. Banrechten met betrekking 
tot het brouwen in Heylissem. 1697-1701............................................................37
946 - 947 Johannes Van den Hauwe, pastoor van Herenthout, suppliant en 
gereconvenieerde c. de abt en religieuzen van de Sint-Aubertusabdij te Kamerijk, 
rescribenten, geïnsinueerden en reconveniënten. Pastoorsinkomen. 1698-1705.38
2316 - 2317 Guillielmus Martinus Wuyts, pastoor van Everberg, suppliant en 
rescribent c. [Filips Frans van Merode], prins van Rubempré en Everberg, ridder 
van het Gulden Vlies, rescribent en suppliant. Goederenbeheer van de 
kerkfabriek en armentafel en aanstelling van de kerk- en armenmeesters. 1698-
1706..................................................................................................................... 38
2318 - 2319 De abt van de abdij te Postel, zowel in eigen naam als 
interveniërende voor zijn pachter Willem Heumel, opponent, gedaagde en 
suppliant c. de burgemeesters, schepenen en regeerders van Mol, impetranten 
en geïnsinueerden. Vrijstelling van betaling van de bede en de 20ste penning. 
1699-1706............................................................................................................43
770 - 772 De opperste Chariteit, het Sint-Elisabeth-op-de-berg-Sionklooster en 
het Sint-Goedelekapittel te Brussel, supplianten c. het Sint-Gertrudiskapittel te 
Nijvel, rescribent. Betaling van de 'pasten' (belastingen). 1699-1714.................43
777 - 778 De intendant van het huis van [Charles Henri van Lotharingen], prins 
van Vaudemont, suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel 
te Anderlecht, rescribenten. Eigendom van een huis in Anderlecht. 1699-1714.. 44
1301 - 1302 Antonius Steenbackers, pastoor, en de kerkmeesters, met hen 
gevoegd de wethouders van Vilvoorde, supplianten, libellanten en impetranten c.
de abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], rescribente, geïnsinueerde en 
gedaagde. Herstelling van de toren, het koor en de sacristie van de kerk te 
Vilvoorde en het bezorgen van ornamenten. 1699-1727.....................................44
199 - 200 Willem De Becker (Backer), suppliant c. de abt van de abdij te Tongerlo,
rescribent. Pacht. 1700-1702...............................................................................51
2310 - 2311 De voogden en de rentmeesters van de armentafel te Leuven, 
supplianten c. Sacré Panné, rescribent. Aanleg van een doorgangsweg voor vee 
in Korbeek-Lo. 1701-1703.....................................................................................62
986 - 987 Jonker Johannes Franciscus de Haze, getrouwd met Clara de 
Christynen, vrouwe van Beisem, supplianten en resumenten c. de priores en 
religieuzen van het Terbankklooster bij Leuven, rescribenten. Herstelling van de 
kerk van Beisem. 1701-1718................................................................................63
895 - 896 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. de 
regeerders van Schoten, geïnsinueerden en rescribenten. Vrijstelling van 
belastingen. 1702.................................................................................................68
610 - 612 Don Luis de Borta, heer, interveniërende voor de baljuw, en George 
Marneffe, pastoor van de Sint-Medardusparochie te Jodoigne, supplianten c. de 
deken en kanunniken van het Sint- Pauluskapittel te Luik, interveniërende voor 
Nicolas Duy en Arnould Delfaulx, geïnsinueerden. Recht op het heffen van 
tienden op een stuk land. 1702-1703...................................................................70
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2312 - 2313 Anna François Van der Heyden, weduwe van jonker Jan Peter de 
Cordes, secretaris van de Geheime Raad, appellante c. de overste en de 
religieuzen van het klooster van de grauwzusters te Leuven, geïntimeerden. 
Eigendomsrecht van de grote poort en gang van het huis 'de Steen van 
Terwanen'. Vorige instantie: de schepenbank van Leuven. 1702- 1705...............72
849 - 850 De abt van de Sint-Laurentiusabdij te Luik, suppliant, rescribent en 
gereconvenieerde c. Guillielmus Deens, advocaat bij de Raad van Brabant, 
rescribent, suppliant en reconveniënt. Cijnzen en renten. 1702-1715.................72
1657 - 1661 De abt van de abdij te Liessies, als prior, en de religieuzen van de 
priorij te Sart-les-Moines, supplianten, gereconvenieerden en geëxipieërden c. 
[Albert François Ghislain Corneille de Sainte- Aldegonde] en [Guillaume François 
Lefebure], heren van Gosselies, interveniërende voor hun meier Philippe Guibert 
Verney, rescribenten, reconveniënten en excipiënten. Jurisdictie en heerlijke 
rechten in de heerlijkheden Sart-les-Moines, Ransart-de-sous-les-Moines en 
Biesme-à-la-Ransart. 1702-1734..........................................................................73
2332 - 2333 Franciscus Gijsbrechts (Geijsbrechts), pastoor van Bertem, als 
deservitor van Egenhoven, suppliant en rescribent c. de rector van het 
jezuïetencollege en de provisoren en president van het Driutiuscollege te Leuven,
geïnsinueerden, rescribenten en supplianten. Novale tiende. 1706-1713............92
2314 - 2315 Brigitte Louise, prinses-douairière van Rubempré, en de prior van het
Sint-Maartensklooster cum suis, supplianten c. de abt, zowel in eigen naam als 
interveniërende voor de pastoors van Sint-Pieters-Rode, Nieuwrode, Kortrijk-
Dutsel en Haacht, religieuzen van de Parkabdij te Leuven, geïnsinueerden en 
rescribenten. Heffing van hooi- en houttienden. 1707-1710................................95
2329 - 2331 De kapelanen van de Sint-Gertrudiskerk te Nijvel, supplianten c. de 
abt en religieuzen van de Sint-Feuillienabdij te Le Roeulx, geïnsinueerden en 
rescribenten. Renten. 1707-1727.........................................................................96
2334 - 2335 De abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], met hem gevoegd 
Engel Vandermaelen, supplianten, geïnsinueerden en geïntimeerden c. Jacques 
Carnonckel, pachter van de bieraccijnzen te Leuven, en Guillielmus Verhoeven, 
gedaagden, geïnsinueerden, supplianten en appellanten. Vrijstelling van 
bieraccijnzen. Vorige instantie: de schepenbank van Leuven. 1708-1711.........101
1898 - 1899 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. Rutger (Rudger) 
Theodor de Flodorp de Suply, heer van Clabecq, interveniërende voor N. de 
Flodorp de Suply, geïnsinueerde en rescribent. Vis- en jachtrecht en jurisdictie in 
Tubeke. 1708-1739.............................................................................................102
625 - 626 Johannes Van der Perre, pastoor van Nijlen, suppliant en gedaagde c. 
de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, 
geïnsinueerden, rescribenten en supplianten. Novale tiende. 1709-1710..........106
830 - 834 De rector van het jezuïetencollege te Maastricht, impetrant en 
geïnsinueerde c. de inwoners van 's-Gravenvoeren, interveniërende voor Jan 
Claessen en Pieter Wicken, de dorpsmeesters en belangrijkste bestuurders van 
Meer, gedaagden, opponenten en supplianten. Maintenue ('handhaving') van het 
recht de hooi- en klavertiende te heffen. 1709- 1712........................................108
2327 - 2328 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, impetrant c. Michael Rouez, 
priester, gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het patronaatsrecht van 
Gembloux. 1709-1712........................................................................................109
1131 - 1132 Natalis Del Bove (Delbove), pastoor van de Sint-Michielsparochie, 
suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, 
rescribenten en contradicenten. Pastoorsinkomen. 1709-1713..........................109
1270 - 1271 Johannes Gisbertus Brenaert, plebaan van de Sint-Goedeleparochie, 
impetrant, gedaagde en geïnsinueerde c. de deken en kanunniken van het Sint-
Goedelekapittel te Brussel, gedaagden, impetranten en supplianten. Recht op het
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aanstellen van de vice-plebaan. 1709-1713.......................................................109
942 - 943 Petrus Henricus Van Hecke, priester, kanunnik en hebdomadarius, 
impetrant c. de erfgenamen van Adam De Nayer, gewezen scholaster, met hen 
gevoegd Johannes Germain, priester en huidig scholaster van het [Sint-
Berlendis]kapittel, en de heer van Meerbeke, collator van de vernoemde 
prebende, gedaagden en resumenten. Maintenue ('handhaving') van een 
zitplaats in het koor van de kerk. 1709-1714.....................................................110
711 - 712 Johannes Nuyts, kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwkapelanie, 
impetrant c. Guillielmus Staes, pastoor van Herentals, gedaagde. Hulp in de 
zielzorg verbonden aan het beneficie. 1710-1712..............................................115
944 - 945 Henricus Raes, zowel in eigen naam als voor de andere erfgenamen 
van Henricus Truyts, gewezen pastoor, suppliant c. Johannes De Craene (Crane), 
pastoor van Emblem, rescribent. Pastoorsinkomen, restitutie van de administratie
van de kerkfabriek en armentafel, bijdrage in de herstelling van de pastorie en de
kap van enkele eikenbomen. 1710-1712............................................................115
842 - 844 De abt van de abdij te Tongerlo en Gismarus Gisbertus Van Heyst, 
pastoor van Duffel, supplianten c. de abdis en religieuzen van de abdij van 
Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, interveniërende voor hun pachter Michiel Van
Noyenhaeren, rescribenten. Recht op de lammertiende. 1710-1715.................116
968 - 970 Wolffganck Willem Rompen, pastoor, suppliant c. de meier, schepenen 
en ontvanger van Tervuren, gedaagden en rescribenten. Vrijstelling van de bede 
en andere belastingen. 1710-1717.....................................................................117
1004 - 1005 Nicolaas Van Orsmaal, pastoor van Heverlee en Oud-Heverlee, 
suppliant en gereconvenieerde c. de prior van de priorij van Groenendaal [te 
Hoeilaart], de abt van de Parkabdij te Leuven en Johannes Clamart, scholaster 
van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik, interveniërende voor Jan Thielens en 
Gilliam Hendricx, zijn tiendpachters, geïnsinueerden, reconveniënten, 
rescribenten, interveniënten en gedaagden. Verhoging van het pastoorsinkomen 
om een onderpastoor te kunnen onderhouden. 1710-1721...............................117
1212 - 1213 De regeerders van het Geesthuis van Sint-Goedele en andere 
fundaties te Brussel, supplianten c. de weduwen van de advocaten [Robertus 
Carolus] De Swert en [Henricus Franciscus] Coremans, erfgenamen van Johannes 
Franciscus Van den Bogaert, gedaagden en resumenten. Administratie van het 
goederenbeheer door de overleden rentmeester, vader van de gedaagde. 1711-
1750................................................................................................................... 124
767 - 768 Willem Van de Nesse, pastoor, en de erfkerkmeesters van de Sint-
Catharinaparochie, supplianten, geïnsinueerden en reconveniënten c. N. Theunis,
begijn, en de pastoor en grootmeesteressen, representerende het 
grootmeesterschap van het Groot Begijnhof te Brussel, rescribenten, supplianten 
en gereconvenieerden. Uitoefening van pastorale functies door Van de Nesse op 
het begijnhof, in het bijzonder m.b.t. het ius sepulturae ('begrafenisrecht'). 1712-
1713................................................................................................................... 128
916 - 917 Petrus Melis, president van het Hollands College en gewezen 
kerkmeester, impetrant en gereconvenieerde c. Hubertus Raellen, gewezen 
pastoor en kerkmeester van de Sint-Kwintensparochie te Leuven, gedaagde en 
reconveniënt. Wanbeheer van de goederen van de kerkfabriek en de armentafel. 
1712-1716..........................................................................................................130
1705 - 1706 Gillis Triest, weduwnaar van Catharina Van Praet, suppliant c. de 
prior en religieuzen van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], geïnsinueerden
en rescribenten. Schulden. 1712-1732...............................................................131
873 - 874 De regeerders van het begijnhof, supplianten c. de burgemeesters, 
schepenen en raad van Aarschot, interveniërende voor Philips Stuckens, 
ontvanger van de bede, gedaagden. Vrijstelling van betaling van de bede. 1713-
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1714................................................................................................................... 134
906 - 907 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant en 
geëxcipieërde c. jonker Jan Frederick de Respani, heer van Schoten en Horst [bij 
Schoten], rescribent en excipiënt. Uitoefening van jurisdictie en het genieten van 
heerlijke rechten in Schoten, Horst en Sint-Job-in't-Goor. 1713-1714.................134
925 - 927 De gedeputeerden van het corpus der kapelanen van de Sint-
Goedeleparochie, de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie, de Sint-
Goriksparochie en de Sint-Nicolaasparochie, supplianten c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, gedaagden. Aanwending van
de inkomsten uit de verhoging van het possessiegeld uit beneficies voor de 
ontlasting van de kapitalen berustende op de wijnkelder. 1713-1718...............135
1082 - 1083 De abdis en religieuzen van de abdij van Hertogendal, supplianten, 
gedaagden en geïnsinueerden c. de meier, schepenen, ontvangers en inwoners 
van [Hamme]-Mille, geïnsinueerden, gedaagden en supplianten. Vrijstelling van 
betaling van de bede. 1713-1723.......................................................................136
2322 - 2326 De abt en religieuzen van de abdij van Liessies, geïnsinueerden, 
aanleggers, opposanten, gedaagden, supplianten en appellanten c. Bertrand 
Lambert Molle, suppliant, verweerder, impetrant, rescribent en geïntimeerde. 
Schulden. Vorige instantie: de schepenbank van Gosselies; de schepenbank van 
Leuven 1713-1728..............................................................................................136
899 - 900 Jacques Beeckmans, wijnkoopman, appellant, impetrant en gedaagde 
c. de provisoren van het 'Godshuis van de Vijf Wondekens' te Brussel, 
geïntimeerden en aanleggers. Het overdekken van een beek en verhogen van de 
straat op de Anderlechtse steenweg. Vorige instantie: de Hoofdtolkamer van 
Brussel. 1714-1716............................................................................................140
1314 - 1316 Alexander Callebaut, pastoor van de Sint-Jorisparochie te Antwerpen,
impetrant, suppliant en geïnsinueerde c. de deken en kanunniken van het Onze-
Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, gedaagden, geïnsinueerden en supplianten. 
Pastoorsinkomen. 1714-1725.............................................................................141
981 - 984 Michel L'Hermineau (Lermineau), pastoor, suppliant, gedaagde, 
gereconvenieerde en geïnsinueerde c. Jean Grosseau, ontvanger, en de meier, 
schepenen en inwoners van Petit-Roeulx-lez- Braine, gedaagden, impetranten, 
reconveniënten en supplianten. Vrijstelling van belastingen op de inkomsten uit 
offerandes en begrafenissen. 1715-1718...........................................................146
928 - 930 Cornelius Guillielmus Janssens, kanunnik van het Sint-Jacobskapittel te 
Antwerpen, als testamentuitvoerder van zijn vader Andreas Janssens, aanlegger 
c. Jan Van Cam (Can), verweerder. Schulden voor geleverd hout. Vorige instantie: 
de schepenbank van Antwerpen. 1716-1717.....................................................149
1187 - 1188 Jean Vischenet, suppliant, appellant, geïnsinueerde en 
gereconvenieerde c. Nicolas Thibaut, pastoor van Geest-Gérompont, rescribent, 
gedaagde, geïntimeerde en reconveniënt. Achterstallige inkomsten uit 
jaargetijden. Vorige instantie: de schepenbank van Geest-Gérompont; de 
schepenbank van Leuven. 1716-1723................................................................151
963 - 964 Johannes Baptista Rega, pastoor, en de wethouders en inwoners van 
Willebringen, impetranten c. de abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], 
gedaagde. Herstelling van de toren van de kerk en aanschaf van een tiendklok. 
1716-1724..........................................................................................................151
1021 - 1022 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel van Leuven, 
supplianten c. Johannes Baptista Schoeps, plebaan van de Sint-Pietersparochie, 
geïnsinueerde. Recht tot het aanstellen van de bedienaars, predikanten en 
biechtvaders van de kerk, het gezag hierover, het aannemen van fundaties en de
regeling en volgorde van opgedragen diensten. 1717-1718..............................155
1425 - 1426 De Staten van Brabant, supplianten c. de oversten van de 
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geschoeide karmelieten, augustijnen en dominicanen, gedaagden. Vrijstelling van
betaling van het kleine zegelrecht voor de ordes van de gedaagden. 1717-1727.
........................................................................................................................... 158
2340 - 2343 De abdis van de abdij te Kortenberg, suppliante en geïntimeerde c. 
de meier, schepenen en bedezetters van Kampenhout, met hen gevoegd hun 
ontvanger Antoon Sergeyssels (Sergyssels), gedaagden en supplianten. (Kleine 
revisie in een zaak betreffende) vrijstelling van de bede. 1717-1740................158
1119 - 1120 Henricus Van Cantelbeeck, pastoor, en Anna Theresia Vivier, 
Catharina Smit en Adriane Cuylen, hoofdmeesteressen van het begijnhof van 
Turnhout, impetranten c. de plebaan en Jan Baptista Cleymans, kerkmeester, 
geautoriseerd door de regeerders van Turnhout, opponenten en gedaagden. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op het ius sepulturae ('begrafenisrecht') 
op het Begijnhof. 1718-1722..............................................................................163
1128 - 1129 Jean Renier Lambert, pastoor, suppliant c. [Carlos Lopez de Ulloa], 
baron van Limal, rescribent. Dichtmetselen van een toegang tussen de sacristie 
en de pastorie. 1718-1722.................................................................................163
2336 - 2337 [Peter Josef de Francken-Sierstorff], bisschop, intervenïerende voor 
Hendrik Charles Mertloch, intendant van de goederen en inkomsten van het 
bisdom Antwerpen, suppliant c. de erfgenamen van Hieronimus Levens, oud-
burgemeester en schepen van Lier en gewezen rentmeester van de bisschop van 
Antwerpen, rescribenten, resumenten en geïnsinueerden. Misbruik bij het 
goederenbeheer. 1718-1723..............................................................................163
1775 - 1776 Ludovicus Henricus Van der Heggen, pastoor van Aubel, impetrant c.
Johannes Dael, priester, opponent en gedaagde. Maintenue ('handhaving') van 
het patronaatsrecht voor de beneficie van de kapel van Sint-Antonius, alias 
'Clouse'. Vorige instantie: de Raad van Limburg. 1718-1735.............................164
2218 - 2221 Johannes Clamart, scholaster van het Sint-Bartholomeuskapittel te 
Luik, suppliant, impetrant, eiser en medegedaagde c. de prior en religieuzen van 
de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], gedaagden en aanleggers en c. de abt 
van de Parkabdij te Leuven, geïnsinueerde, verweerder, gedaagde en suppliant. 
Bijdrage in het pastoorsinkomen van Heverlee en Oud-Heverlee. 1718-1748.. .165
1002 - 1003 Jean Herbet, pastoor van Gosselies, aanlegger, impetrant en 
geïntimeerde c. Pierre Hans, gezworen landmeter, geïnsinueerde, geïntimeerde, 
opposant, appellant en gedaagde. Reformatie van een vonnis over een rente. 
Vorige instantie: de schepenbank van Gosselies; de schepenbank van Leuven 
1719................................................................................................................... 166
2338 - 2339 Jacobus Spinoy, priester uit Dendermonde, de zaak aannemend voor
N. De Monplainchamps, kanunnik, suppliant en geïnsinueerde c. Natalis 
Brabander, kanunnik van de tweede fundatie en vice- plebaan, met hem gevoegd
de deken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, geïnsinueerden en supplianten.
Presentatierecht voor een kanunnikenprebende in het kapittel. 1719-1721......169
1222 - 1223 De abt van de abdij te Kloosterrade, suppliant c. Johannes De la 
Haye, burgemeester, met hem gevoegd de burgers en inwoners van 's-
Hertogenrade, geïnsinueerden, gedaagden en advertenten. Nietigverklaring van 
een procedure ontstaan naar aanleiding van het verhogen van een weg. Vorige 
instantie: de hoofdbank van 's-Hertogenrade 1719-1723..................................170
1711 - 1712 Lambert Trudo Mannaerts, gewezen pastoor, en de pastoor van 
Vorselaar, supplianten en impetranten c. de proost, deken en kanunniken van het
Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk en Philippus Ludovicus De Pret, heer van 
Vorselaar, gedaagden en resumenten. Novale tiende. 1719-1734.....................171
1105 - 1106 Jean François Seny, pastoor van Chapelle-Saint-Lambert, impetrant 
c. George Jasme, priester, gedaagde en opposant. Maintenue ('handhaving') van 
het pastoorschap van Chapelle-Saint-Lambert. 1720.........................................172
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1201 - 1202 De abdis van de abdij van Sint-Wivina te Groot-Bijgaarden, 
impetrante c. Judocus Verspecht, oud-schepen van Merchtem, gedaagde. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op de houtkap van enkele bomen. 1720-
1723................................................................................................................... 176
1164 - 1165 François d'Ansillion, heer van Waver, suppliant en gereconvenieerde 
c. de abdij van Affligem, met haar gevoegd Thomas Philippus d'Alsace, 
aartsbisschop van Mechelen, als abt van de abdij, rescribenten en 
reconveniënten. Maintenue ('handhaving') van het recht de jaarlijkse processie 
met fakkels en de roede te vergezellen en deze laatste tot in het koor van de kerk
te leiden en daar omhoog te steken. 1721-1722................................................181
1185 - 1186 François d'Ansillion, heer, en N. Colombanus, baljuw van Waver, 
supplianten en geïnsinueerden c. Pierre Albert Van Veen, raadsheer van Thomas 
Philippus d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, met hem gevoegd de proost en 
religieuzen van de abdij te Affligem, rescribenten en supplianten. Plaats van de 
bidstoel van de heer in de kerk. 1721-1722.......................................................182
1215 - 1216 Marie Françoise Van Benthem, weduwe van Petrus Huybrechts, 
suppliante c. Petrus Van Overstraeten, pastoor van Bodegem, als 
testamentuitvoerder van Petrus Huybrechts, geïnsinueerde. Stichting van een 
fundatie uit de erfenis van Huybrechts. 1721-1723...........................................182
1299 - 1300 De abt van de abdij te Dielegem, suppliant en impetrant c. prins 
[Anselm Franz], van Thurn en Taxis, heer van Imde, Rossem, Wolvertem en 
Meuzegem, interveniërende voor zijn drossaard Johannes Wouters, gedaagde en 
interveniënt. Rente. 1721-1725..........................................................................183
2344 - 2345 Adam Janssens, pastoor van Wuustwezel, suppliant c. de overste en 
religieuzen van het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen, geïnsinueerden en 
rescribenten. Gebruiksrecht van een stuk bos. 1721-1726................................184
2249 - 2250 De voogden, kerkmeesters en notabele parochianen van de Sint-
Nicolaasparochie te Brussel, impetranten c. de deken en kanunniken van het 
Sint-Goedelekapittel te Brussel, zowel in eigen naam als interveniërende voor 
Natalis Brabander, kanunnik van de tweede fundatie, gedaagden. 
Maintenue ('handhaving') van het presentatierecht voor de Sint- 
Nicolaasparochie. 1721-1740.............................................................................185
1347 - 1348 François Joseph Paternostre, pastoor, en de kerkmeesters van Sart-
Dames- Avelines, impetranten c. de abt en religieuzen van de abdij van Villers [te
Villers-la-Ville], gedaagden. Herstelling van het dak van de kerk en bezorgen van 
een tiendklok, liturgisch vaatwerk en liturgische gewaden. 1722-1726.............189
1173 - 1174 Antoine Beunet, pastoor, suppliant en gereconvenieerde c. Philippe 
François de Varick, heer van Court-Saint-Étienne, rescribent, geïnsinueerde en 
reconveniënt. Stopzetting van herstellingswerken aan het plaveisel van de kerk. 
1722-1728..........................................................................................................189
1484 - 1485 Philippus Franciscus de Baert de Berentrode, proost van het Sint-
Romboutskapittel en vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen voor het 
leger, als heer van het laathof van Berentrode, appellant c. Michiel Brouwers cum
suis, geïntimeerden. Aanstelling van een nieuwe keurdrager. Vorige instantie: het 
Hof van Befferen 1723-1728..............................................................................195
1652 - 1653 Johannes Slaets, als erfgename van Anna Slaets, weduwe van 
Wauter Van Roy, impetrant, suppliant en resument c. [Guillielmus Martinus] 
Wuyts, pastoor van Everberg, Jan Van Roy, griffier, en N. Wuyts cum suo, meier, 
als gepretendeerde erfgenamen, gedaagden. Nietigverklaring van een akte i.v.m.
de erfenis. 1723-1732........................................................................................195
1281 - 1282 Walter Woot (Wout) de Trixhe, kolonel, als cessionaris van Lucie de 
Simonville, weduwe van Jerome de Trixhe, raadsheer en ontvanger-generaal van 
de domeinen van de vorst in Vlaanderen, impetrant en suppliant c. de deken en 
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kanunniken van het Sint-Lambertuskapittel te Luik, gedaagden. Schulden. 1723-
1734................................................................................................................... 196
1982 - 1983 Bonaventura Van Amelsvoort, pastoor van Herenthout, zowel in 
eigen naam als voor de erfgenamen van zijn voorganger Johannes Ermers, 
suppliant en resument c. de abt van de Sint- Aubertusabdij te Kamerijk, 
geïnsinueerde. Ontlasting van een rente bezet op de pastorie en het 
pastoorsinkomen. 1724-1738.............................................................................200
1361 - 1362 Mathieu Langeneuse, pastoor, impetrant, en de inwoners van 
Ottignies, impetranten, supplianten en gedaagden c. de abdis en religieuzen van 
de abdij van Aywiers [te Lasne], gedaagden, geïnsinueerden en supplianten. 
Herstelling van de pastorie. 1725-1726.............................................................203
1557 - 1558 Johan Joseph De Bauwens, heer van Bruggen en Rivieren, suppliant 
c. Judocus Huybrechts, deservitor van Betekom, geïnsinueerde. Behoud van 
slechts twee sloten op de komme (= kist voor belangrijke documenten) waarvan 
de suppliant geen enkele sleutel bezat. 1725-1730...........................................206
1887 - 1888 Melchior Hessens, pastoor, impetrant en gedaagde c. het Sint-
Lambertuskapittel te Luik, de burgemeesters, schepenen en inwoners van 
Landen, de regeerders van Rumsdorp en Jean Berrewaerts, gedaagden en 
supplianten. Bezorgen van een pastorie. 1725-1740.........................................207
2346 - 2347 De abt van de abdij te Heylissem, de proosdin van het [Sint-
Begga]kapittel te Andenne, de regeerders en inwoners van Overwinden en A. 
Leemput, plebaan van het Sint-Germanuskapittel te Tienen, supplianten en 
gedaagden c. de deken en kanunniken van het Sint-Dionysiuskapittel te Luik, 
geïnsinueerden, gedaagden en supplianten. (Bijdrage aan de) herstelling van de 
toren van de kerk van Overwinden en bezorgen van een tiendklok. 1726-1736.
........................................................................................................................... 217
1668 - 1669 De abt van de Sint-Cornelius-en Cyprianusabdij te Ninove, suppliant 
c. de stadsmagistraat van Nijvel, interveniërende voor Christophe Wauthy, 
pachter van het 'droit de chaussée', geïnsinueerde en rescribent. Vrijstelling van 
tol ('droit de chaussée'). 1727-1732...................................................................223
1843 - 1844 De meier, schepenen en inwoners van Ittre, impetranten c. de 
meester en meesteres van het Sint-Nicolaashospitaal te Nijvel, N. Pierart, 
kapelaan en armenmeester, N. Toussaint, kapelaan van Fauquez, en Engelbert 
Carsenair, armenmeesters van Samme, de abt en religieuzen van de abdij te 
Cambron, de kapelaan van Wisbecq en N. Marcq, kanunnik, gedaagden. Bezorgen
van een tiendklok. 1727-1738............................................................................224
1640 - 1641 Lambert Smits, pastoor van Eynatten, suppliant en impetrant c. 
Matthias Reulant, priester, met hem gevoegd de rector van het jezuïetencollege 
te Aken en N. Del Tour, burgemeester van Eynatten, gedaagden. 
Maintenue ('handhaving') van het pastoorschap van Eynatten. 1729-1731.......233
1630 - 1631 N. De Lau, als echtgenoot van de weduwe van baron N. de Xavier, 
suppliante en resumente c. Nicolas Marechaussé, pastoor van Lasne, met hem 
gevoegd het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, rescribenten en gedaagden. Recht 
op de houttiende op een stuk grond in Lasne. 1729-1740.................................235
2376 - 2377 De provisoren van de armentafel van de Onze-Lieve-Vrouwparochie 
te Antwerpen, aanleggers en supplianten c. Jan Carlo Bosschaert, als erfgenaam 
van zijn vader Adriano Bosschaert, verweerder en resument. Schulden. Vorige 
instantie: de schepenbank van Antwerpen. 1729-1740.....................................235
1780 - 1781 N. Dembour, pastoor van Grand-Hallet, suppliant, gedaagde en 
reconveniënt c. de deken en kanunniken van het Sint-Bartholomeuskapittel te 
Luik, interveniërende voor N. Hemptinne, hun pachtster in Lincent, 
geïnsinueerden, supplianten en gereconvenieerden. Confiscatie van oogst om de 
nakoming van verplichtingen af te dwingen betreffende de herstelling van de 
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kerk, het bezorgen van ornamenten en het pastoorsinkomen. 1730-1734........240
2109 - 2110 De urbanisten van Brussel, supplianten c. de graven van Grosberg, 
rescribenten, met hen gevoegd de weduwe N. Bosschaerts, interveniënte. Cijns 
op een stuk land in Kampenhout. 1730-1742.....................................................241
1778 - 1779 Carolus Schuermans, pastoor van Oud-Turnhout, suppliant c. de 
deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Turnhout, geïnsinueerden en 
rescribenten. Pastoorsinkomen en bezorgen van een pastorie. 1732-1734.......249
2348 - 2349 De abt van de abdij van Val Dieu te Aubel, impetrant c. graaf Eugene
Theodose de Hoen, als heer van Neufchâteau, opposant, resument, gedaagde en 
geïntimeerde. Jachtrecht. Vorige instantie: de Raad van Limburg. 1732-1734...249
1722 - 1723 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, suppliant c. jonker Jean 
François Donyn, heer van Chastre-Notre-Dame-Alerne, geïnsinueerde en 
rescribent. Vrijstelling van korvee en de dode- handsrechten voor de laten die 
onder de jurisdictie van het laathof van Saint-Pierre van de suppliant vielen. 
1732-1744..........................................................................................................251
1815 - 1816 Michael Cans, priester uit Tienen, appellant en gedaagde c. Helena 
Cans, begijn op het begijnhof te Tienen, en Anna Cans, weduwe van Guilliam 
Blyckaerts, geïntimeerden en supplianten. Eigendom van een gedeelte van een 
huis als onderdeel van een erfenis. Vorige instantie: de schepenbank van Tienen. 
1733-1739..........................................................................................................257
1998 - 1999 De abdis van de abdij te Kortenberg, interveniërende voor Daniel 
Van Hamme, Guilliam Hensmans en Claude Ermens, impetranten c. de regeerders
van Kortenberg en de regeerders van Everberg, gedaagden en supplianten. 
Betaling van de 20ste penning. 1735-1740........................................................264
2360 - 2362 Paulus Bartholomeus (Bartholomees), pastoor, impetrant c. de 
regeerders en inwoners van Wilsele, supplianten, geïnsinueerden en gedaagden, 
en de deken en kanunniken van het Sint- Pieterskapittel te Leuven, 
geïnsinueerden en gedaagden. Bezorgen van een pastorie. 1735-1746............265
1955 - 1956 De stadhouder, schepenen, bedezetters, kerk- en armenmeesters, 
met hen gevoegd de inwoners van Kasterlee, impetranten en supplianten c. 
[Charles de Saint-Albin], aartsbisschop, en de proost, deken en kanunniken van 
het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, de abdis van de abdij van Roosendael 
te Sint-Katelijne-Waver, de abt van de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem en 
François Perenboom, kapelaan in Herentals, gedaagden en geïnsinueerden. 
Herstelling van de afgebrande kerk en bezorgen van nieuwe ornamenten. 1735-
1749................................................................................................................... 265
2394 - 2396 Louis De Frouillais, commandeur van de commanderij te Chantraine, 
suppliant c. de abten van de abdijen van Park en Sint-Geertrui en de deken en 
kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, gedaagden. Bijdrage aan het 
pastoorsinkomen en het bezorgen van een pastorie in de Sint-Medardusparochie 
te Jodoigne. 1736-1759......................................................................................269
2069 - 2070 Hubert Risack, priester, suppliant c. de kerkmeesters van de Sint-
Janskerk te Brussel, geïnsinueerden. Maintenue ('handhaving') van het recht een 
kamer in de kerk te bewonen als celebrant van de eerste mis. 1737-1742.......273
2350 - 2351 A. Wilhelmi, pastoor van Chaineux, interveniërende voor N. Cerexhe,
advocaat-fiscaal van de officialiteit van Haspengouw, suppliant en geïnsinueerde 
c. Wauthieu Tosquinet, pastoor van Thimister, geïnsinueerde en suppliant. 
Uitoefenen van pastorale functies over de inwoners van een bepaald huis. 1737-
1743................................................................................................................... 274
2404 - 2405 [Guillaume Joseph] Boscheron, heer van Scailmont, Bois en Manage, 
suppliant c. de abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-Espérance [te 
Vellereille-le-Brayeux], geïnsinueerde. Cijns. 1737- 1745...................................274
2115 - 2116 De pastoor, kerkmeesters en inwoners van Herstal, supplianten c. de



Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid. 11

deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken, geïnsinueerden 
en excipiënten. Herstelling van de toren van de kerk. 1737-1756.....................274
2356 - 2357 Johannes Amandus Van Vuyttum (Vuytthum, Vyttum), pastoor, met 
hem gevoegd de regeerders, supplianten, impetranten en geïntimeerden c. de 
kerkmeesters van Sint-Pieters-Leeuw, het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, 
de proost van de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie, revident, de abten van 
de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergabdij te Brussel en van de abdij te Affligem, de 
abdissen van de abdijen te Vorst en Ter Kameren [te Elsene] en de erfgenamen 
van Petrus Fariseau, gedaagden en geïnsinueerden. Bezorgen van een pastorie. 
1738-1741..........................................................................................................280
2187 - 2188 Egidius Lambertus Bals cum suis, supplianten c. de pastoor, 
wethouders en kerk- en armenmeesters van Binkom, geïnsinueerden en 
gedaagden. Verantwoording van de inkomsten uit geconfisceerde gronden. 1738-
1745................................................................................................................... 280
2155 - 2157 De abt van de abdij te Floreffe, suppliant en impetrant c. Lambert Du
Monceau, meier, de schepenen, ontvanger en inwoners van Gouy-lez-Piéton, 
geïnsinueerden, rescribenten en gedaagden. Betaling van de 20ste penning. 
1738-1758..........................................................................................................281
2016 - 2017 Ludovicus Van Baelen en Nicolaus De Groodt, als pachters van het 
poortgeld, arrestanten c. Arnoldus Hobart uit Veltem, gearresteerde en gedaagde,
en de dominicanen van Leuven, interveniënten. Vrijstelling van betaling van het 
poortgeld. Vorige instantie: de rectorale rechtbank van de universiteit; de 
schepenbank van Leuven. 1739-1741................................................................285
2352 - 2355 Louis en Guilliam Van Espen, als erfgenamen van hun moeder Maria 
Van der Smissen, weduwe van Peter Van Espen, met hen gevoegd Jan Vermeiren, 
supplianten, rescribenten, gedaagden en resumenten c. de priores en religieuzen 
van de priorij van Hertoginnedal te Oudergem en hun pachter Jan Van der 
Smissen uit Moorseloo (Tervuren), geïnsinueerden en supplianten. Reformatie van
een vonnis van de schepenbank van Leuven betreffende de proceskosten in een 
zaak over een stuk land voor de schepenbank van Tervuren. 1739-1744..........286
2230 - 2231 De rentmeester-generaal van de domeinen van de vorst te Tervuren, 
met hem gevoegd de procureur-generaal, aanleggers en impetranten c. de prior, 
subprior en religieuzen van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], gedaagden.
Verplicht gebruik van de banmolen in Hoeilaart door de gedaagden. 1739-1746.
........................................................................................................................... 286
2177 - 2178 Louis De Frouillais, commandeur van de commanderij te Chantraine, 
suppliant c. de inwoners van de Sint-Medardusparochie te Jodoigne, gedaagden. 
Procedurefout in een zaak betreffende het bezorgen van een pastorie. 1739-
1754................................................................................................................... 287
2216 - 2217 De deken, proost en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te
Kamerijk, supplianten c. Jan Baptist Hendrickx, pastoor van Terhulpen, 
geïnsinueerde en rescribent. Maintenue ('handhaving') van het recht op het 
heffen van de tiende in Ohain naar aanleiding van een conflict over de 
afbakening van de grenzen met Terhulpen. 1740-1745......................................292
2261 - 2262 Jean Baptiste Lints, pastoor, impetrant c. de abt van de abdij van 
Villers [te Villers-la-Ville] en de inwoners van Sart-lez-Walhain, gedaagden. 
Pastoorsinkomen en herstelling van de pastorie. 1740-1748.............................293
2149 - 2151 Egidius Neerdaels, pastoor van de Sint-Goriksparochie te Brussel, 
suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel en de 
kerkmeesters van de Sint-Goedeleparochie te Brussel, gedaagden. 
Pastoorsinkomen. 1741-1743.............................................................................298
2175 - 2176 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Baafskapittel te Gent, 
impetranten c. jonker George Alexandre Goubau, heer van Melsen, gedaagde. 
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Weigering tot afdracht van de houttiende op een stuk grond in Wilrijk. 1741-1745.
........................................................................................................................... 299
2306 - 2307 Jean Baptist Probst, pastoor van Montzen, suppliant en libellant c. de
deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken, interveniërende 
voor N. Lessenich, geïnsinueerden. Pastoorschap van Montzen. 1741-1754......300
2269 - 2270 [Charles de Saint-Albin], aartsbissschop, en de proost en kanunniken
van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, aanleggers c. de schepenen, 
regeerders en kerkmeesters van Sint-Katelijne- Waver, geïnsinueerden en 
gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1743-1747..........................................308
2282 - 2283 Petrus Rauvoet, onderpastoor van Sint-Martens-Lennik, suppliant c. 
het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel en de abt van de Sint-Jacob-op-de-
Koudenbergabdij te Brussel, supplianten en gedaagden. Bezorgen van een 
inkomen voor de suppliant. 1743-1748..............................................................308
2210 - 2212 Paul De Lannoy (Lannoy), in naam van zijn vrouw Marie Joseph 
Jamin, impetrant en appellant c. Arnauld Mabile, pastoor van Braine-l'Alleud, 
geïntimeerde. Eigendom van een schuur en enkele gronden afkomstig uit een 
erfenis. Vorige instantie: de schepenbank van Braine-l'Alleud; de hoofdbank van 
Ukkel. 1744-1745...............................................................................................311
2412 - 2413 N. Vanderheyden, als resument van Egidius Josephus Warnots, 
vicaris, met hem de inwoners van Elsene en Ter Kameren, supplianten en 
impetranten c. de abt van de Sint-Jacob-op-de- Koudenbergabdij en de deken en 
kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, gedaagden. Pastoorsinkomen
en bezorgen van een pastorie. 1745-1749.........................................................315
2273 - 2274 Johannes Van den Daele, pastoor van Walhorn, suppliant en 
impetrant c. het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken, suppliant en gedaagde, en de 
regeerders en inwoners van Walhorn, gedaagden en geïnsinueerden. Bezorgen 
van een nieuwe pastorie. 1745-1762.................................................................315
2206 - 2208 De baljuw, meier, schepenen en belangrijkste inwoners van Seneffe, 
supplianten c. de abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-Espérance [te 
Vellereille-le-Brayeux], geïnsinueerde en rescribent. Herstelling van de toren van 
de kerk. 1746-1754............................................................................................317
2358 - 2359 Losse stukken betreffende diverse procesdossiers. 17de-18de eeuw.
........................................................................................................................... 326

II. Procesdossiers voor andere rechtbanken.................................................327
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Het archief is openbaar. De raadpleging is vrij.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Rijksarchief.
Toegangen

TOEGANGEN

Deze inventaris vervangt gedeeltelijk de chronologische toegang die Eddy Put 
op deze reeks creëerde. 1

Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK
. Analyse van een individueel procesdossier

. ANALYSE VAN EEN INDIVIDUEEL PROCESDOSSIER

Het vroegste stuk in het procesdossier is het rekest van 'venue en cour', waarin
de eisende partij (de ' suppliant'of ' impetrant') het probleem uiteenzet en zijn 
eisen formuleert ten aanzien van de tegenpartij. Het rekest werd geapostilleerd
door de rekestmeesters en doorgegeven aan griffiers, die dit moesten 
expediëren aan andere partijen. Hoe kan men dit stuk herkennen? Dit rekest is 
herkenbaar door de beginformule ' Verthoonen reverentelijck' of ' Verthoonen 
seer eerbiedelijck' (' Remontre en très profond respect...' of Remontre 
humblement...) gevolgd door de naam van de eisende partij en de beschrijving 
van de omstandigheden die tot het geschil hebben geleid. De eigenlijke eis 
wordt weergegeven op het einde van het verzoekschrift. Deze eis wordt ingezet
in een nieuwe paragraaf, met de formule ' Oodtmoedelijck biddende...' (of 
Supplient très humblement...). Het rekest werd voorzien van een apostille of 
randschrift waarin het stuk werd doorverwezen naar de tegenpartij die 
schriftelijk moest reageren.
De beschrijving rekest van ' venue en cour' staat niet op dit stuk geschreven. 
Deze term werd enkel gebruikt in de inventaris en in de andere stukken van het
dossier. Niet elk rekest in het dossier is overigens het rekest van ' venue en 
cour'. In vele dossiers zitten ook rekesten waarin de toestemming werd 
gevraagd om stukken te mogen toevoegen aan het dossier. Meestal bevindt 
het rekest van ' venue en cour' zich achteraan in het dossier. Meer recente 
stukken werden daar opgelegd. Het chronologische verloop van de zaak kan zo 
worden gevolgd door het dossier (min of meer) van achter naar voor door te 
werken. Er moet hierbij rekening worden gehouden met het feit dat er 

1 PUT E., Procesdossiers, p. 166-170.
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oorspronkelijk twee (of drie) proceszakjes waren (één per partij). In de loop van
de jaren zijn de stukken in vele dossiers vaak door elkaar gehaald.
Daarenboven zijn zeker niet alle dossiers volledig. Indien het rekest van ' venue
en cour' ontbreekt, strekt het tot aanbeveling om het oudste stuk uit het 
dossier te zoeken. Vaak is dat de ' rescriptie': de reactie van de tegenpartij op 
het verzoekschrift van de eisende partij. De partij(en) die een rescriptie 
indiende, werd(en) 'rescribent' of 'rescribenten' genoemd. Op de rescriptie 
werd dan weer gereageerd met een repliek, waarop een dupliekvolgde, soms 
een tripliekof een quadrupliek. Allerlei varianten zijn mogelijk. Een memoriekan
in het dossier opduiken wanneer de partijen van mening verschilden over de 
feiten en de gerechtelijke interpretatie. Wanneer de partijen het eens waren 
over de feiten, maar niet over hun juridische interpretatie werd een 
avertissementopgesteld. Indien het geschil enkel handelde over feiten werden 
stukken opgesteld onder de titel feytenof nieuwe feyten.
Het gebeurt dat een dossier slechts stukken van één partij bevat. Elke 
betrokkene kon immers, althans, indien de zaak tot een vonnis was gekomen, 
achteraf zijn eigen bescheiden lichten.
Naarmate het proces langer aansleepte, doken vaak procedurekwesties op en 
allerlei juridische spitsvondigheden. Het wordt dan ook vaak moeilijker voor de 
hedendaagse, niet juridisch geschoolde lezer om de argumentatie te volgen of 
om uit te maken waar het conflict eigenlijk om draait. Doorgaans zijn de 
vroegste stukken in het dossier het duidelijkst. De ' thoon'of verklaringen van 
getuigen zijn vaak bijzonder informatief en geven een grote rijkdom aan heel 
concrete details over de zaak en indirect ook over de leefwereld van de 
betrokken partijen. Een partij kon reageren op het getuigenverhoor op initiatief 
van de tegenpartij door ' reprochen' in te dienen. De tegenpartij kon hierop 
weer reageren met ' salvatiën'.
Het dossier bevat uiteraard dikwijls vele bewijsstukken als bijlagen: kopieën 
van ordonnanties, authentieke afschriften uit rekeningen, registers van 
besturen of notariële akten, soms zelfs oudere, originele stukken (retroakten). 
De bijlagen in het dossier zijn doorgaans genummerd. Op de rug van de 
bewijsstukken staat soms de naam vermeld van de partijen uit het dossier, wat
kan helpen om losse stukken aan een bepaald dossier toe te wijzen. 
Procesdossiers bevatten ook stukken die voor de meeste lezers eerder een 
beperkte waarde zullen hebben. Met de procuratiestelde een partij haar 
'procureur' aan. In de verbalenworden de juridische handelingen van de 
procureurs van de partijen in chronologische volgorde per zitting weergegeven
.Deze staan dus toe om de periode te bepalen waarin het proces werd gevoerd.
Tot op zekere hoogte kan dit ook aan de hand van de procesinventaris: het 
overzicht van alle stukken in het dossier. Hiermee moet echter worden opgelet,
want sommige grote dossiers bevatten een tweede of zelfs derde inventaris. 
De inventaris wordt ondertekend door de procureurs van de partijen. Op de rug
van het dossier staat in de meeste gevallen de naam van de griffier of de 
secretaris. In het geval van een commissariale procedure staan er twee namen:
één van de betrokken raadsheer en één van de secretaris. Boven elk stuk 
bevindt zich doorgaans nog een andere naam, wellicht die van de klerk die de 
zaak behandelde. De apostilles op de stukken zijn dan weer ondertekend door 
de secretaris of de griffier.
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. Analyse van meerdere procesdossiers

. ANALYSE VAN MEERDERE PROCESDOSSIERS

In de literatuur is sporadisch reeds opgemerkt dat burgerlijke processen soms 
in 'clusters' voorkomen. 2Eén grote betwisting kan soms aanleiding geven tot 
meerdere processen tussen verschillende of aanverwante partijen. Van dit 
fenomeen zijn er ook in deze inventaris sporen terug te vinden. Via de indices 
is het mogelijk om deze op te sporen. Partijen kunnen zo soms meer in detail 
worden geïdentificeerd en het onderwerp van de betwisting wordt ook 
duidelijker. Een waarschuwing is hierbij echter aan de orde. De reeks geeft per 
definitie een onvolledig en partieel beeld. De procederende partijen konden na 
de afloop van het proces hun stukken lichten om ze zelf te bewaren. Het lichten
van stukken door de partijen werd nog nauwelijks bestudeerd. Een eerste 
steekproef suggereert dat er in jaren zeventig en tachtig van de achttiende 
eeuw meer dossiers werden gelicht dan in de jaren twintig en dertig. 3De reeks 
bevat zoals gezegd ook enkel dossiers waarbij het Officie-fiscaal niet betrokken 
was.
De procesdossiers die vandaag nog in deze reeks worden bewaard, zijn dus 
diegene:
waarbij het Officie-Fiscaal niet betrokken was
die niet gelicht zijn door de partijen
die niet vernietigd zijn in de vroege negentiende eeuw
die niet per ongeluk in andere reeksen zijn geklasseerd in de late negentiende 
eeuw
De dossiers in deze inventaris lenen zich dus zeker niet tot een kwantitatieve 
bewerking (zie infraonder 'documenten met een verwante inhoud').
. Verbanden tussen de procesdossiers en de reeksen in het kernarchief

. VERBANDEN TUSSEN DE PROCESDOSSIERS EN DE REEKSEN IN HET 
KERNARCHIEF

Eddy Put stelde twee fundamentele inventarissen op die het kernarchief van de
Raad van Brabant ontsluiten. 4Het is sterk aan te raden om deze te raadplegen 
om zich een beeld te vormen van de werkprocessen en archiefvorming binnen 
de instelling. Door de uitgebreide studie over bevoegdheden, organisatie, 
procedure en archiefvorming wordt het eenvoudiger om verbanden te leggen 
tussen de procesdossiers en de andere grotere reeksen. Meerdere series 
maken het inderdaad mogelijk om aanvullende gegevens te vinden die niet (of 
niet altijd) in de procesdossiers staan. De reeksen met de grootste 
documentaire waarde worden hieronder vermeld van a) tot c). Onder d) worden
enkele andere reeksen vermeld die eerder beperkte of zeer technisch-
juridische informatie bieden.

2 Bijvoorbeeld door JACOBS M., De tiberiades van de Lange Gang, p. 257-290.
3 DECEULAER H., 'Early Modern case records as historical sources and archival challenges' in 

DUBOIS S., DECEULAER H. en PUCCIO L. (eds.), From Case to File!, p. 28.
4 PUT E., Archief van de griffies en Archief van de Secretariaten.
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a) De vonnissen

A) DE VONNISSEN

In het archief van de Raad van Brabant bevinden zich verschillende reeksen 
vonnisboeken. Aan de hand van de 'inventarissen van de gewezen processen' 
van de beneden- en de bovengriffie is het mogelijk om relatief snel referenties 
naar vonnissen terug te vinden (vanaf 1715 werden ze per maand 
gegroepeerd). 5Deze kunnen dan worden opgezocht in de vonnisboeken van de
boven- of de benedengriffie. Vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw zijn
deze voorzien van indices. 6Niet alle vonnissen bevinden zich in het archief van 
de griffies. Er zijn ook liassen van vonnissen in het archief van de secretariaten 
die echter niet werden geïndexeerd. 7

De vraag wie welke vonnissen registreerde (griffiers of secretarissen) is niet 
eenvoudig te beantwoorden. Aan de hand van de dorsale nota's met de naam 
van de griffier of de secretaris is het in principe mogelijk om reeksen 
vonnisboeken te elimineren, maar voorzichtigheid is hierbij geboden. Allereerst 
zijn deze dorsale nota's niet in alle gevallen aanwezig. Verder waren de 
procedures binnen de Raad van Brabant allesbehalve waterdicht gescheiden 
circuits. 8Een zaak kon volgens de ene procedure worden ingeleid en volgens 
een andere eindigen. Belangrijk is ook om te beseffen dat niet alle processen 
tot een vonnis leidden. Vele zaken werden in der minne geregeld of werden niet
verder gezet door de partijen. 9Bovendien registreerde men niet alle vonnissen.
Diegene bij wie dit wel werd gedaan, verschaffen door het ontbreken van een 
motivering vaak ook weinig informatie.
b) De getuigenissen (thoonen)

B) DE GETUIGENISSEN (THOONEN)

Wanneer werd overgegaan tot het ondervragen van getuigen werd een minuut 
opgesteld door de secretaris-commissaris waarvan de initiatiefnemende partij 
later een grosse of een kopie kreeg. De secretarissen waren verplicht om deze 
minuten te bewaren. Binnen de Raad van Brabant bestaat er vandaag dan ook 
een reeks chronologisch geordende ' thoonen'. Ze werden gedetailleerd 
beschreven. 10De collectie bewaard gebleven ' thoonen'is echter slechts een 
fractie van wat er ooit bestaan heeft. Vele getuigenissen die wél in de 
procesdossiers voorkomen, zijn niet terug te vinden in de reeks. De raadpleging
ervan kan zinvol zijn om getuigenissen te vinden indien deze ontbreken in het 

5 Zie PUT E., Archief van de griffies, p. 132.
6 Ibidem, p. 73-94.
7 PUT E., Archief van de Secretariaten, p. 253-267.
8 Omdat de communicatoire procedure in handen was van de secretarissen, zou men kunnen

vermoeden dat de vonnissen in deze zaken enkel te vinden zijn in liassen van vonnissen 
van de secretarissen. Dit is echter niet het geval. Een steekproef in de griffie van de Raad 
van Brabant 1002 (vonnissen van de bovengriffie, 1742) toont aan dat 23 van de 101 
zaken in dit archiefbestanddeel via de communicatoire procedure liepen (omdat de partijen
werden omschreven als supplianten en rescribenten, PUT E., Archief van de griffies, p. 30). 
Gelijkaardige bevindingen in 1003 (vonnissen van de benedengriffie, 1742) en 2096 
(inventaris van de gewezen processen van de bovengriffie, voor de periode 1736-1749).

9 NAUWELAERTS J., Histoire des avocats, I, p. 135-136; DECEULAER H., Guilds and Litigation, 
p. 179-182.

10 PUT E., Archief van de griffies, p. 367-515.
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procesdossier. Wanneer het procesdossier ontbreekt, is de context waarbinnen 
de getuigenissen zijn afgenomen minder duidelijk.
In de Grote Raad van de Nederlanden te Mechelen werden getuigenverhoren 
regelmatig uit het dossier gehaald door de griffier. 11Er zijn geen aanwijzingen 
dat dit gebeurde in de Raad van Brabant.
c) De opinies, resoluta en ingekomen adviezen

C) DE OPINIES, RESOLUTA EN INGEKOMEN ADVIEZEN

De reeksen opinies, resoluta en ingekomen adviezen komen zowel voor in het 
archief van de griffies als in dat van de secretarissen. Ze vormen de neerslag 
van de beraadslaging binnen de Raad van Brabant. De verschillende 
raadsheren schreven hun mening neer en deze werd zorgvuldig bewaard. 
Opinies geven een inzicht in de motivering van de beslissingen. Ze komen 
vaker voor in de zeventiende dan in de achttiende eeuw. 12

De reeksen bevatten ook ingekomen adviezen die de Raad vroeg aan de 
fiscalen, aan particulieren of instellingen. Dit gebeurde vooral in de achttiende 
eeuw, bijvoorbeeld naar aanleiding van bij de Raad ingediende rekesten.
d) De andere reeksen

D) DE ANDERE REEKSEN

In het kernarchief bevinden zich nog een aantal andere reeksen met eerder 
technische informatie, waarvan de gebruikswaarde doorgaans beperkt is. 
Zonder exhaustief te zijn, kunnen onder andere worden gesignaleerd:
Recipissenboeken of de inventarissen van gewezen processen: deze laten toe 
om na te gaan of een dossier is gelicht, en zo ja, door welke partijen. Aan de 
hand van de datum van de lichting van het dossier kan gerichter worden 
gezocht naar een vonnis.
Rollen: verslagen van de zittingen, in chronologische volgorde.
Verbalen: verslagen van de zittingen, gegroepeerd per zaak.
Consignatieboeken en geconsigneerde stukken 13: registratie van geld, boeten 
en voorwerpen die in het kader van een proces in bewaring werden gegeven. 
Dit gebeurde onder andere als borg, bij gedwongen verkoop of bij betwistingen 
om nalatenschappen waarvan de erfgenamen beneficie van inventaris hadden 
gekregen (zodat zij niet aansprakelijk konden worden gesteld voor de schulden 
van hun erflater).

11 OOSTERBOSCH M., Archief of niet, p. 73.
12 PUT E., Archief van de griffies, p. 143-156; PUT E., Archief van de Secretariaten, p. 286-292

en PUT E., Beraadslaging, p. 33-41.
13 Zie PUT E., Archief van de griffies, p. 219. Naast de daar beschreven bescheiden zijn er nog

28 meter geconsigneerde stukken, die tot dusver ongeïnventariseerd bleven. Een 
voorlopige lijst werd opgesteld door een vrijwilliger.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Raad van Brabant (Brussel).
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

In het middeleeuwse Brabant was de hertog de voornaamste gezagsdrager die 
beschikte over de hoge justitie. Hij werd hierin bijgestaan door een hertogelijke
raad die was ontstaan uit de curia, een groep mannen die hem bijstond. De 
raad was een algemeen bestuursorgaan, dat zich ook boog over politieke 
kwesties. Bronnen over de rechtspraak ervan zijn bijzonder schaars voor de 
twaalfde tot veertiende eeuw. De hertog en zijn raad fungeerden als 
beroepsinstantie voor heerlijkheden van andere gerechtsofficieren. Zij 
oordeelden in een aantal hogere zaken, zoals misdaden van edelen, geschillen 
van hogere ambtenaren, steden, dorpen, kerkelijke instellingen, plaatselijke 
heren, Lombarden en zaken van majesteitsschennis. 14

In de jaren twintig van de vijftiende eeuw ontstond een zekere specialisatie in 
twee raden: één voor politieke zaken en één hoofdzakelijk voor juridische 
kwesties. De precieze taakverdeling tussen beide instellingen blijft echter 
onduidelijk. 15De Blijde Inkomst van Filips de Goede in 1430 voorzag een 
splitsing in een Brabantschen Rade, die als een regeringsraad zou 
functioneren, en een Raetcamer, die vooral juridische bevoegdheden kreeg.
16De regeringsraad zou bestaan uit leden van de hoge adel, terwijl de leden van
de raadkamer werden gerecruteerd uit de lage adel en het stedelijk patriciaat. 
De regeringsraad verdween vrij snel, terwijl de raadkamer uitgroeide tot de 
Raad van Brabant, die een belangrijke rol zou blijven spelen tot op het einde 
van het Ancien Regime. 17

In de loop van de vijftiende eeuw slaagde de Raad van Brabant erin om zich op 
te werpen als de hoogste rechtsmacht waaraan schepenbanken juridische 
problemen konden voorleggen (het te hoofde gaan, of het in hoofdleringgaan). 
Wanneer een lokale rechtbank geen raad wist met een gerechtelijke casus kon 
zij een beroep doen op een andere schepenbank, die dan een bindend advies 
gaf. Vaak ging het om de schepenbanken van één van de vier hoofdsteden 
(Antwerpen, Brussel, Leuven en 's-Hertogenbosch). Vooral de extra-stedelijke 
rechtsmacht van Leuven, als 'eerste' of 'beste stad van Brabant' speelde een 
belangrijke rol. 18De Raad van Brabant werd steeds vaker geraadpleegd als 
hoogste orgaan binnen deze juridische piramide. Het ter hoofde gaan 
evolueerde tot het uitspreken van vonnissen in beroep. Dit proces voltrok zich 

14 VAN UYTVEN R., De hertog, p. 45; VANRIE A., De hertogelijke raad, p. 86.
15 UYTTEBROUCK A., Les origines, p. 1154-1155.
16 GODDING P., Le Conseil, p. 19-78.
17 UYTTEBROUCK A., Les origines, p. 1156-1157.
18 VAN UYTVEN R., Imperialisme, p. 35-37 en passim.
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al in de veertiende en vijftiende eeuw in Vlaanderen. 19In Brabant ging dit 
wellicht iets langzamer. 20De Raad van Brabant was dan wel de hoogste 
rechtbank in het hertogdom, sommige schepenbanken bleven echter optreden 
tot ver buiten de stadsmuren.
Het ontstaan van het Officie-Fiscaal is te situeren in 1434, wanneer het ambt 
van procureur-generaal werd ingesteld. Deze hertogelijke functionaris 
verdedigde de belangen van de vorst in de justitieraad. Na de dood van Karel 
de Stoute in 1477 werd de functie afgeschaft, in het kader van de lange reeks 
privileges die Maria van Bourgondië moest toestaan aan de gewesten. 
Maximiliaan van Oostenrijk herstelde het ambt echter in 1482 en riep ook dat 
van advocaat-fiscaal in het leven.
In 1467 vestigde de Raad van Brabant zich officieel in Brussel, waarmee een 
bestaande praktijk werd bestendigd. Met de ordonnantie van 1474 volgde 
enkele jaren later een eerste officiële omschrijving van de stijl en procedure 
van het gerechtshof, waarbij naast de procesvoering in civiele en criminele 
zaken ook de competentie, organisatie en de rechten en plichten van de leden 
en suppoosten ervan werden vastgelegd. 21In 1500 en 1522 werd deze slechts 
licht aangepast, maar op 20 maart 1531 volgde een grondige hervorming die, 
op wat kleine wijzigingen na, tot de afschaffing van de Raad van kracht bleef.
22Zo vaardigde de ordonnantie van 3 februari 1558 nog enkele nieuwe regels 
uit, onder andere in verband met het Officie-Fiscaal, de zegelrechten, de 
rekesten en relievementen. 23

De Raad van Brabant was zeker vanaf ca. 1530 een soevereine rechtbank. 
Vonnissen werden uitgesproken in naam van de vorst en er was geen beroep 
bij een andere rechtbank mogelijk. Een procedure bij de Geheime Raad als 
uitzonderingsrechtbank en als hoger revisiegerechtshof bleef in principe wel 
mogelijk voor civiele zaken, althans tot 1725, toen deze instelling het 
merendeel van haar gerechtelijke bevoegdheden verloor, terwijl de Brabantse 
justitieraad haar juridische positie in de achttiende eeuw juist versterkt zag 
worden. 24

Tijdens de Nederlandse Opstand waren er kortstondig drie concurrerende 
instellingen actief die als Raad van Brabant recht spraken. 25Toen landvoogd 
Don Juan in 1577 naar Namen vluchtte, bleven de raadsheren in Brussel. 
Hierop schafte hij op 19 juli 1578 de Brusselse Raad af en richtte een nieuwe 
op in Leuven, dat Spaans was gebleven. De Brusselse Raad van Brabant 
stoorde zich echter hier niet aan. Hij bleef recht spreken in naam van Filips II, 
maar erkende Mathias van Oostenrijk, de landvoogd die was aangesteld door 
de Staten-Generaal. Na de Akte van Verlatinghevan 26 juli 1581 trad de Raad 
zelfstandig op. Vanaf 1582 sprak hij recht in naam van Frans van Anjou, die 
door de Staten-Generaal als nieuwe soeverein was aangeduid. Tussen 1581 en 
1583 verhuisde de Raad van Brabant om veiligheidsredenen van Brussel naar 

19 MONBALLYU J., 'Van appelatiën ende reformatiën', p. 237-275.
20 GODDING P., Le Conseil, p. 254-260.
21 Uitgegeven in VAN DEN AUWEELE D. en OOSTERBOSCH M., De ordonnantie.
22 VAN DEN AUWEELE D. en OOSTERBOSCH M., De ordonnantie, p. IX-XXIV; hernomen door 

OOSTERBOSCH M., Vroege procedureregelingen, p. 115-137.
23 De ordonnanties van 1531 en 1558 zijn uitgegeven in Recueil des Ordonnances des Pays-

Bas, 2de reeks, 3, p. 89-148 en in 7, p. 279-335.
24 PUT, E., Gedeelde soevereiniteit?, p. 224.
25 PUT E., Een rompraad, p. 139-150.



Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid. 21

Antwerpen. In 1581 of 1582 werd een derde Brabantse justitieraad opgericht in
Maastricht. Deze was bedoeld voor de inwoners van de Landen van Overmaas, 
's-Hertogenbosch en Breda. Door de militaire operaties konden zij immers niet 
naar Leuven reizen zonder over gebied te trekken dat werd gecontroleerd door 
de Staten-Generaal.
Na de capitulatie van Brussel in 1585 werden de drie Raden herenigd waarbij 
de vonnissen van de opstandige Raad tussen 1578 en 1585 werden erkend. 
Alle raadsleden, op twee na, bleven in functie. In 1591 werd in Den Haag een 
nieuwe Raad van Brabant opgericht, die verantwoordelijk werd voor die 
gebieden in Noordelijk Brabant die onder het gezag van de Opstandige 
Provincies bleven. 26In de loop van de zeventiende eeuw kromp het ressort van 
de Brusselse Raad van Brabant in door het verlies van 's-Hertogenbosch 
(1629), Maastricht (1632) en Breda (1637), en het Partagetraktaat van 1661. 27

In de rechtshistorische literatuur worden de grote tendensen in het recht van 
de zestiende tot de achttiende eeuw in Europa omschreven als centralisering, 
specialisatie, erosie van democratische structuren, verstaatsing en de 
rationalisering van het bewijsrecht. 28De opkomst van de provinciale 
justitieraden en de beroepsprocedure in de vijftiende en zestiende eeuw 
worden vaak gezien als een motor in deze transformatieprocessen. Dit 
betekent niet dat alles louter werd gestuurd 'van bovenaf'. Zo wordt geschat 
dat tachtig procent van de processen werden ingespannen door de partijen zelf
en niet op initiatief van de centrale overheid. 29

De Raad van Brabant speelde een dubbelzinnige rol in haar verhouding met het
centrale gezag en zou in de zeventiende en achttiende eeuw vooral een 
particularistische koers varen. In de zeventiende eeuw kwam de rechtbank 
regelmatig in conflict met Pieter Roose (1586-1673) en Charles d'Hovyne 
(1596-1671), de twee hoofd-voorzitters van de Geheime Raad die een sterk 
centraal gezag vooropstonden. In 1760 klaagde de voorzitter van de Geheime 
Raad Patrice-François de Neny in zijn ' Mémoires historiques et politiques sur 
les Pays-Bas autrichiens'nog steeds over de 'prérogatives brillantes' van de 
Raad van Brabant en haar ' prétensions...qui souvent ne s'accordent ni avec 
les droits de S[a] M[ajesté], ni avec le système général du gouvernement'. 30De
steen des aanstoots voor de centrale overheid bestond uit de politieke 
prerogatieven van de Raad van Brabant. Volgens het vierde en vijfde artikel 
van de Blijde Inkomst uit 1356 konden ordonnanties in Brabant, Limburg en de 
Landen van Overmaas niet worden uitgevaardigd zonder te zijn ondertekend 
door een Brabantse secretaris en zonder te zijn voorzien van het Brabantse 
grootzegel, dat werd bewaard door de kanselier van Brabant. Voor 
ordonnanties en plakkaten moest het advies van de Raad worden gevraagd. 
Indien de centrale overheid een ordonnantie wou laten publiceren, werd ze 
eerst naar de Raad van Brabant gestuurd. Deze kon zijn bezwaren kenbaar 
maken en de publicatie tegenhouden. 31Ondanks hevige conflicten, vooral in de
tweede helft van de zeventiende eeuw, slaagde de centrale overheid er niet in 

26 BOSMAN Th., Een "oude raad" in een nieuwe staat, p. 153-171.
27 PUT E., Een rompraad, p. 147-149.
28 VAN CAENEGEM R.C., Introduction, p. 108-116.
29 CAUCHIES J.M. en DE SCHEPPER H., Justice, p. 55, 81.
30 DE NENY P., Mémoires, II, p. 122.
31 Ibidem, p. 113-114.
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om het registratie- en remonstrantierecht van de Raad van Brabant in te 
perken.
De rechtbank speelde ook een belangrijke rol in het verlenen van open brieven 
van octrooi en brieven van justitie en gratie (zie infraonder bevoegdheden). 
Deze bevoegdheid kon de Geheime Raad wel sterk afbouwen in de achttiende 
eeuw.
In de tweede helft van de achttiende eeuw verzette de Raad van Brabant zich 
sterk tegen de gerechtelijke hervormingen van Maria Theresia en Jozef II. Zo 
bestreed hij in de jaren zestig en zeventig, samen met alle andere 
justitieraden, het plan van de centrale overheid om de tortuur en het 
brandmerken af te schaffen. 32De Raad kan echter niet worden voorgesteld als 
een ongedifferentieerd bastion van conservatisme. Zo formuleerde Joseph de 
Crumpipen, kanselier van Brabant, op vraag van Jozef II zelf verschillende 
hervormingsvoorstellen. Hij werkte onder meer aan een burgerlijk en 
strafrechtelijk wetboek voor de hele Nederlanden. De keizer ging echter een 
stuk verder dan de voorzichtige kanselier. 33Met de ordonnantie van 3 april 
1787 schafte hij alle bestaande gerechtshoven af en voorzag in rechtbanken 
van eerste aanleg in de voornaamste steden, twee hoven van beroep voor het 
hele land en een Soevereine Raad van Justitie. De Raad van Brabant nam 
daarop het voortouw in het protest tegen deze plannen en na de kleine 
Brabantse Omwenteling in de lente van 1787 werd deze hervorming dan ook 
ingetrokken. Twee jaar later, in juni 1789, werd de Raad echter opnieuw 
afgeschaft. Verscheidene raadsheren werden zelfs gevangen gezet in de 
Antwerpse citadel. Op 22 november 1789 werd de Raad wederom hersteld, 
mede onder druk van de inval van het leger van de Patriotten en nadat Brussel 
in handen viel van de opstandelingen op 14 december werden de activiteiten 
hernomen. Ook na de eerste Oostenrijkse restauratie in december 1790 bleef 
hij functioneren. Op 15 december 1792 werd de Raad voor de derde keer 
afgeschaft na de eerste inval van de Fransen. Met de tweede Oostenrijkse 
restauratie werd de Raad opnieuw ingesteld (4 april 1793), maar na de Franse 
herovering werd hij definitief opgeheven door de wet van 6 Frimaire van het 
jaar IV (17 november 1795). Het Hof van Beroep te Brussel kan worden 
beschouwd als de rechtsopvolger van de Raad van Brabant. 34

Bevoegdheden en activiteiten

BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN

3.1. Het rechtsgebied
De Raad van Brabant was gevestigd te Brussel en bevoegd voor het hertogdom
Brabant, de Landen van Overmaas en het hertogdom Limburg. Door de 
Nederlandse Opstand en de verdeling van de Landen van Overmaas (1661) 
kromp zijn ressort in. Hij trad niet op als hoogste beroepsrechtbank voor het 
hertogdom Limburg tussen 1703 en 1717 en tussen 30 juli 1789 en 18 mei 
1793. In beide periodes fungeerde het hooggerechtshof van het hertogdom als 
een soevereine rechtbank. 
3.2. De Raad van Brabant als rechtbank

32 GAILLARD A., Le Conseil, I, p. 305-323.
33 PETIT J., Joseph de Crumpipen, p. 138-145.
34 PUT E., Raad van Brabant, p. 149-150.
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Algemeen kunnen de juridische bevoegdheden van de Raad van Brabant 
worden ingedeeld in vijf grote categorieën:
3.2.1. De aan de vorst voorbehouden gevallen
Dit betreft vooral zaken waarin de hertog, zijn domein of de openbare orde in 
het geding was, zoals majesteitsschennis, valsmunterij, ordeverstoring, 
belastingheffing door de centrale overheid, of schending van de vorstelijke ' 
sauvegarde'(wanneer een persoon of instelling onder de bescherming van de 
vorst was geplaatst).
3.2.2. Rechtszaken die door de vorst aan een lagere rechtbank werden 
onttrokken (evocatie)
Dit kon uiteraard gebeuren in het geval van voorbehouden gevallen, maar ook 
bij rechtsweigering of onregelmatigheden.
3.2.3 Rechtszaken die in eerste instantie voor de Raad van Brabant kwamen
De Raad van Brabant was bevoegd voor processen in eerste instantie van 
bepaalde partijen, met name van steden, gemeenten, abten, abdissen, 
godshuizen, hospitalen, armentafels, hertogen, graven en baronnen (behalve 
de ridders van het Gulden Vlies, die onder de Grote Raad van Mechelen 
ressorteerden), rechtszaken van de kanselier, de raadsheren en hun families en
zaken waarin griffiers, secretarissen en lagere functionarissen van de Raad als 
verdedigende partij bij betrokken waren.
De Raad was ook in eerste instantie bevoegd voor bepaalde types rechtszaken,
zoals de voorbehouden gevallen (zie supra), bevoegdheidsconflicten tussen 
gerechtsofficieren of schuldvorderingen door (arme) weduwen, wezen en 
armen. Houders van een ambt verleend door de hertog of door een stad 
(schouts, ammans, baljuws, ontvangers van domeinen, maar ook de gezworen 
notarissen en landmeters) kwamen in eerste instantie voor de Raad indien het 
betwistingen betrof i.v.m. hun officie. Betwistingen van Brusselse drukkers en 
boekhandelaars i.v.m. censuur, drukoctrooien of schendingen van privileges 
kwamen ook in eerste aanleg voor de justitieraad. 35Conflicten naar aanleiding 
van vrijwillige rechtspraak (registratie van akten door notarissen of voor 
schepenen) die door de Raad waren bekrachtigd, werden eveneens in eerste 
aanleg behandeld.
Vele partijen wendden zich rechtstreeks tot de Raad van Brabant in zaken die 
ook voor een plaatselijke schepenbank berecht hadden kunnen worden. Armen 
hadden bijvoorbeeld het recht om onmiddellijk voor de hoogste rechtbank te 
procederen, om de kosten van eerste, tweede of derde aanleg te vermijden. 
Voor de Raad konden zaken ook pro deo worden behandeld, wat volgens een 
getuigenis uit 1683 niet gebeurde in schepenbanken van dorpen. 36

3.2.4. De beroepszaken voor Brabant, Limburg en de Landen van Overmaas.
In Brabant was beroep tegen strafrechtelijke zaken niet mogelijk in het Ancien 
Regime. Tegen vonnissen van kerkelijke en militaire gerechtshoven kon in 
theorie evenmin een dergelijke procedure worden ingesteld. Uit de 
geïnventariseerde dossiers blijkt echter dat dit in de praktijk wel gebeurde, 
althans wat de vonnissen van kerkelijke rechtbanken betrof. Hiervoor maakten 
partijen gebruik van juridische constructies zoals het Franse appel comme 
d'abusof de recursus ad principemdie zich vanaf de vijftiende eeuw 

35 GAILLARD A., Le Conseil, II, p. 34-35.
36 MARTYN G., Tussenkomsten van de Geheime Raad, p. 177.
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ontwikkelden en die hen toegang verschaften tot de seculiere rechtbanken. Het
idee hierachter was dat elke onderdaan van de vorst, geestelijke of leek, het 
recht had om zijn wettig bezit te verdedigen en een eerlijk proces te krijgen.
37In de achttiende eeuw werd deze toevlucht tot de wereldlijke jurisdictie 
theoretisch onderbouwd in het oeuvre van de Leuvense canonist Zeger Bernard
Van Espen en Patrice-François de Neny, hoofd-voorzitter van de Geheime Raad.
38

Er waren twee soorten beroep: appel en reformatie. Bij appel werd het vonnis 
van een lagere rechtbank geschorst en was het niet toegelaten nieuw 
bewijsmateriaal aan te brengen. Bij reformatie, waarbij het oorspronkelijke 
vonnis werd uitgevoerd, kon dit wel. Appel en reformatie waren mogelijk tegen 
civiele eindvonnissen en alle tussenvonnissen waarvan de uitvoering of de 
gevolgen bij eindvonnis niet meer ongedaan konden worden gemaakt. De 
kwestie of men in appel, dan wel in reformatie kon gaan, hing af van de 
rechtbank waar men in eerste instantie voor had gepleit.

Schema: Type beroepsprocedure voor de Raad van Brabant 39

Procedure; Onmiddellijk effect; Nieuw bewijsmateriaal?; Voor vonnissen van
Appel; Schorsing; Nee; Woudgerecht
Consistorie van de Hoorn
Tolkamers
Rechtbanken van de universiteit Leuven
Hoofdschepenbanken van Zandhoven en Ukkel
Schepenbanken die niet ondergeschikt waren aan schepenbank van hoofdstad
Reformatie; Uitvoering vonnis; Ja; Schepenbanken van Antwerpen, Brussel, 
Leuven, 's-Hertogenbosch
Schepenbanken die ten hoofde waren gegaan bij een hoofdstad
Hof van Limburg en Overmaas

3.2.5. De zaken in revisie
In een aantal gevallen was het ook mogelijk om in beroep te gaan tegen 
beslissingen van de Raad van Brabant zelf. Hierbij werd een onderscheid 
gemaakt tussen 'kleine' en 'grote' revisie. Kleine revisie kon worden 
aangetekend tegen beslissingen van rekestmeesters, de rolvoorzitters, de 
eerste commissaris in commissariale zaken of tegen vonnissen die buiten de 
raadkamer door één of twee raadsheren waren geveld. Grote revisie kon 
worden aangetekend tegen vonnissen in burgerlijke zaken die in één van de 
twee raadkamers waren uitgesproken. 
3.3. De Raad van Brabant als bestuursorgaan
De politieke bevoegdheden van de Raad van Brabant kunnen worden 

37 WAUTERS, Recht, p. 236; voor het appel comme d'abus zie VAN STIPHOUT M., Van de paus 
of van de koning?, p. 100-114; voor het recursus ad principem zie HALLEBEEK J.J, Recursus 
ad principem, p. 64-71.

38 WAUTERS B., Zeger-Bernard van Espen: regalisme, conciliarisme en corporatisme, p. 218; 
WAUTERS B., A jurisdictione principum nemo immunis, p. 34-35.

39 Gebaseerd op PUT E., Raad van Brabant, p. 159. De genoemde lagere rechtbanken uit 
Brabant worden behandeld in diverse bijdragen in VAN UYTVEN R., BRUNEEL C., COPPENS 
H. en AUGUSTYN B., De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen.
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samengevat als:
3.3.1. Het uitvaardigen van verordeningen
Ordonnanties hadden pas kracht van wet in Brabant, Limburg en de Landen 
van Overmaas nadat ze door de Raad waren goedgekeurd en door de kanselier 
waren gezegeld.
3.3.2. Het controleren van stedelijke ordonnanties
De Raad controleerde ex officio(ambtshalve) of de stedelijke ordonnanties, 
reglementen en statuten in overeenstemming waren met de principes van het 
recht. Hij bevestigde of interpreteerde de stedelijke privileges en kon de 
stedelijke magistraten vermanen of zelfs bestraffen. 40

3.3.3. Het recht om advies uit te brengen
Alle rekesten aan de soeverein of de landvoogd die betrekking hadden op 
Brabant werden voor advies aan de Raad gezonden.
3.3.4. De expeditie en de zegeling van brieven van gratie, benoemingsbrieven 
en octrooien aan Brabanders en Brabantse instellingen
Deze akten werden meestal uitgevaardigd nadat hiervoor een verzoekschrift 
was ingediend. Nadat de centrale overheid advies had gevraagd en ontvangen,
bijvoorbeeld van de Raad van Brabant, werden de minuut en de akte opgesteld
binnen de administratie van de centrale overheid. De brieven van gratie, de 
octrooien, de benoemingsbrieven die de vorst aan Brabanders of Brabantse 
instellingen gaf en de toewijzingen van kerkelijke beneficiën werden terug naar 
de Raad van Brabant gezonden om door een secretaris van de Raad 
geëxpedieerd te worden en in de Kanselarij met het grootzegel van het 
hertogdom te worden gezegeld. 41In 1764 moest de justitieraad het recht om 
brieven van gratie en octrooien te verlenen grotendeels afstaan aan de 
Geheime Raad. 
3.4. De bevoegdheden van het Officie-Fiscaal
Het Officie-Fiscaal was belast met de verdediging van de vorstelijke belangen 
en de handhaving van de openbare orde. Hij trad onder andere op in geschillen
over domeinen, tollen, belastingen en criminele dossiers waar een boete of een
confiscatie ten voordele van de vorst mee gemoeid was. De bevoegdheden van
het Officie-Fiscaal kenden een belangrijke uitbreiding in de loop van de 
zeventiende en achttiende eeuw. Ook werden de fiscalen geconsulteerd bij alle 
aanvragen voor octrooien en brieven van gratie. Zij waren eveneens 
verantwoordelijk voor het toezicht op de lagere gerechtsofficieren.
Organisatie

ORGANISATIE
.1. Kanselier

.1. KANSELIER

De kanselier van Brabant bewaarde het zegel van Brabant en was de voorzitter
van de rechtbank. Hij werd benoemd door de vorst en moest jurist en 
Brabander zijn. 42Zijn bevoegdheden binnen de Raad bestonden onder andere 

40 Ibidem, II, p. 79-80.
41 PUT E., Archief van de Secretariaten, p. 268.
42 Minuten van benoemingsbrieven voor de kanselier van Brabant zijn te vinden in het 

Algemeen Rijksarchief, Audiëntie, 1299 (1). Een lijst van de kanseliers in GAILLARD A., Le 
Conseil, III, p. 335-345.
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uit het beëdigen van de suppoosten, het bijeenroepen van de Raad buiten de 
gewone uren, het verdelen van de raadsheren over de kamers, het aanstellen 
van rekestmeesters, rapporteurs en commissarissen en het benoemen van 
deurwaarders, procureurs en boden. Ook was hij verantwoordelijk voor het 
verlenen van toelating tot het uitvoeren van bepaalde ambten (landmeters, 
notarissen,...).
Zijn belangrijkste bestuurlijke bevoegdheden bestonden uit het bewaren van 
het zegel, de vertegenwoordiging van de vorst in de Staten van Brabant en een
tussenkomst in de vernieuwing van de stadsmagistraten. 43Bij afwezigheid van 
de hertog bestuurde hij in diens naam het hertogdom. 44

.2. Raadsheren

.2. RAADSHEREN

De raadsheren leidden de onderzoeken ( enkwestenof enquêtes), traden op als 
rekestmeester of 'commissaris' en spraken vonnissen uit. Recht spreken deden 
ze niet alleen, maar collegiaal. Aanvankelijk werden alle processen behandeld 
in een plenaire vergadering. In 1585 werden de raadsheren verdeeld over twee
kamers, die dezelfde bevoegdheden hadden. Pogingen om een derde kamer op
te richten in 1673 en 1788 hielden niet lang stand. De verdeling van de 
raadsheren over de verschillende kamers gebeurde door de kanselier.
Raadsheren verkregen hun benoeming van de landvoogd. 45Ze moesten van 
Brabantse afkomst zijn, maar twee plaatsen waren gereserveerd voor niet-
Brabanders. Sinds 1531 moesten ze beschikken over een licentie in de rechten.
Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw moesten ze daarenboven een 
'medianaat' betalen om benoemd te kunnen worden. Dit was een betaling van 
een deel van de te verwachten inkomsten. Aanvankelijk gebeurde de betaling 
in de vorm van een lening, die echter al snel evolueerde tot een gift. 46Deze 
betalingen waren een belangrijke reden waarom de overheid het aantal 
raadsheren liet groeien in de tweede helft van de zeventiende eeuw, hoewel 
hun aantal officieel begrensd was tot vijftien. In de loop van de achttiende 
eeuw werd het medianaat verminderd en werd het maximum aantal 
raadsheren beter gerespecteerd.
.3. Griffiers en secretarissen

.3. GRIFFIERS EN SECRETARISSEN

De griffiers en de secretarissen stonden samen met de door hen betaalde 
klerken in voor het schrijfwerk in de Raad van Brabant. Aanvankelijk was er één
griffier, in 1554 werd er een tweede aangesteld. Van 1685 tot 1701 en van 
1704 tot 1709 was er ook een derde actief, maar daarna bleef hun aantal 
beperkt tot twee. Ook het aantal secretarissen groeide van vier tot acht à tien, 

43 PUT E., Kanselier, p. 137-146.
44 PUT E., Gedeelde soevereiniteit?, p. 222.
45 Minuten van benoemingsbrieven van raadsheren zijn te vinden in het Algemeen 

Rijksarchief, Audiëntie nrs. 1299 (4) en 2662 (2). Bibliografische gegevens over raadsheren
zijn te vinden in DE RYCKMAN DE BETZ F. en DE JONGHE D'ARDOYE F., Armorial et 
biographies.

46 GAILLARD A., Le Conseil, I, p. 171-183, 197-198.
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om in de achttiende eeuw te stabiliseren op zes.
De werkverdeling tussen de griffiers en de secretarissen was het voorwerp van 
vele conflicten en processen en evolueerde in de tijd. Griffiers behandelden de 
zaken die op de rol voorkwamen en bewaarden de geconsigneerde stukken. Ze 
waren verantwoordelijk voor de expeditie van de vonnissen, de consulten en de
correspondentie van de Raad.
Secretarissen traden op in de procedure voor commissarissen en in de 
communicatoire procedure (zie infra). Zij ontvingen alle verzoekschriften en 
depecheerden en ondertekenden de apostilles en open brieven van de Raad. In
principe mochten zij zelf geen rekesten apostilleren, maar in de praktijk 
gebeurde dit toch regelmatig. Ze traden ook op in de gerechtelijke 
onderzoeken van de Raad, als assistent van een raadsheer. Wanneer het 
voorwerp van betwisting onder de 300 gulden lag, kon een secretaris alleen 
optreden indien de partijen hiermee akkoord konden gaan.
Tot 1726 werkte elke secretaris afzonderlijk en konden procureurs kiezen bij wie
ze een rekest indienden. Vanaf 1726 werd in de bibliotheek van de Raad van 
Brabant het ' comptoir général' geopend. Dit was een gemeenschappelijk 
bureau waar telkens twee secretarissen aanwezig waren om de rekesten in 
ontvangst te nemen. Alle inkomsten werden gedeeld. Griffiers en secretarissen 
werden benoemd door de landvoogd. Sinds 1651 betaalde men ook voor het 
verkrijgen van deze ambten een medianaat.
.4. Officie-Fiscaal

.4. OFFICIE-FISCAAL

De belangrijkste ambtenaren in het Officie-Fiscaal waren de advocaat-fiscaal, 
de procureur-generaal en de substituut-procureur-generaal. In 1765 werd een 
adjunct-advocaat-fiscaal aangesteld. Tussen 1748 en 1763 was er een tweede 
substituut-procureur-generaal actief, die opereerde in het hertogdom Limburg. 
In 1783 werd er opnieuw een tweede substituut-procureur-generaal aangesteld 
en op het einde van het Ancien Regime waren er zelfs drie. Deze groei in 
personeel reflecteert de grotere activiteiten van het Officie-Fiscaal in de loop 
van de achttiende eeuw.
.5. Advocaten, procureurs en deurwaarders

.5. ADVOCATEN, PROCUREURS EN DEURWAARDERS

Advocaten en procureurs werden door de kanselier en de Raad van Brabant 
geadmitteerd en beëdigd, maar maakten geen deel uit van de administratieve 
kern van de justitieraad. Het is niet altijd eenvoudig om een precieze 
afbakening te maken van hun respectievelijke taken.
Advocaten werden door de partijen in dienst genomen om stukken op te stellen
en te pleiten. Zij moesten rechten hebben gestudeerd. Na de Nederlandse 
Opstand werd gespecificeerd dat dit diende te gebeuren aan een universiteit 
waarvan de religieuze orthodoxie werd verzekerd. Ze moesten lid worden van 
de broederschap van de Heilige Anna en sinds 1651 dienden ook zij een 
medianaat te betalen. Voor ze zich als zelfstandig advocaat vestigden, volgden 
velen een stage bij een collega of werkten ze als klerk bij een griffier of 
secretaris van de Raad van Brabant.
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Procureurs brachten de stukken naar de rechtbank en waren verantwoordelijk 
voor eenvoudige rechtshandelingen. Zij hoefden geen rechten te hebben 
gestudeerd en mochten normaal niet pleiten.
Advocaten en procureurs voor de Raad van Brabant moesten in principe in 
Brussel resideren. Er werden echter uitzonderingen toegestaan op deze regel. 
Zo moesten particulieren uit Antwerpen bijvoorbeeld geen Brusselse advocaat 
in dienst nemen. 47

Deurwaarders stonden in voor het dagvaarden van de partijen, het 
overbrengen van de rekesten of procedurestukken aan de tegenpartij en het 
insinueren van akten, vonnissen en andere mandementen van het Hof. Zij 
konden ook inbeslagnames uitvoeren of personen arresteren wanneer partijen 
weigerden om de beslissingen van het Hof te volgen. Deurwaarders stonden 
onder de directe bescherming van de vorst. Elke vorm van geweld tegen hun 
persoon in de uitoefening van hun functie kon worden bestraft met de 
doodstraf. In de vijftiende eeuw werd een onderscheid gemaakt tussen gewone
deurwaarders, buitengewone deurwaarders en boodschappers te paard, maar 
dit vervaagde vanaf de zestiende eeuw. De procedureordonnanties schreven 
een maximum voor van vier deurwaarders, maar hun aantal evolueerde tot 48 
in 1619, bijna 70 in 1633, 59 in 1715 en 46 op het einde van de achttiende 
eeuw. In de zeventiende en achttiende eeuw groeide het aantal deurwaarders 
buiten Brussel. 48

.6. Procedure

.6. PROCEDURE

Elke zaak begon met een rekest van ' venue en cour' van de eisende partij. Dit 
stuk was opgesteld door een advocaat en werd ingediend door een procureur 
bij een secretaris (vóór 1726) of bij het comptoirvan de secretarissen (na 
1726). De secretaris bezorgde het aan de rekestmeesters (twee raadsheren die
functioneerden met een maandelijkse beurtrol), die het document 
onderzochten, beslisten over de procedure die de zaak zou volgen, het 
apostilleerden en het aan de secretaris terugbezorgden.
In de Raad van Brabant bestonden drie procedures, die elk een eigen 
administratief verloop kenden. Een zaak kon volgens de ene procedure 
beginnen en daarna volgens de andere worden verdergezet.
Indien de rekestmeesters ' committimus'op het rekest schreven, werd de zaak 
op de rol gevoerd. De rol was een deputatie uit de Raad die bestond uit twee 
raadsheren en een griffier. Na de dagvaarding wisselden de partijen stukken uit
(rekest, repliek, dupliek, tripliek, quadrupliek,...). Rekest en repliek zijn van de 
suppliant, antwoord en dupliek van de tegenpartij. Wanneer het hof oordeelde 
dat een proces voldoende was ingeleid, werden de partijen verzocht om de 
door hen gepresenteerde bescheiden in te leveren (' furneren'). De dossiers 
werden overgemaakt aan de kanselier, die een raadsheer benoemde als 
verslaggever. Deze bestudeerde het dossier en bracht hierover verslag uit in de

47 NAUWELAERTS J., Histoire des avocats, I, p. 88-89, 102-103, 124-125; ROUSSEAUX X., De 
l'assistance, p. 152-159. Een naamlijst met biografische gegevens van de advocaten voor 
de Raad van Brabant werd gepubliceerd in NAUWELAERTS J., Histoire des avocats, II, p. 7-
413.

48 GAILLARD A., Le Conseil, III, p. 168-204.
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Raadkamer, waarop het Hof een vonnis velde.
Een tweede mogelijkheid was de procedure voor commissarissen. Hierbij 
werden een raadsheer en een secretaris aangesteld om de zaak te behandelen.
Deze procedure was discreter en sneller, maar ook duurder. Ze werd vooral 
aanbevolen voor dringende zaken of voor aangelegenheden die niet in de 
openbaarheid van de rol werden behandeld.
De derde mogelijkheid was de communicatoire procedure. In principe mochten 
de partijen geen stukken indienen na de dupliek, maar al snel werden 
uitzonderingen toegestaan. Een procesdossier dat via deze procedure werd 
ingeleid, kan gemakkelijk worden herkend aan de gebruikte terminologie. De 
eisende partij werd 'suppliant' genoemd. De tegenpartij reageerde met een 
'rescriptie' en werd dus de 'rescribent'. Deze procedure overheerste in de 
achttiende eeuw.
Een uitzondering op deze drie procedures vormde de judicature per manus. Dit 
was een eerder informeel besluitvormingsproces waarbij dossiers circuleerden 
tussen de raadsheren, die thuis hun oordeel hierover uitschreven. Deze 
werkwijze werd nooit geformaliseerd in een ordonnantie of stijl van procederen.
In 1681 werd ze verboden en in de achttiende eeuw kwam ze dan ook veel 
minder voor.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

In het grootste deel van de achttiende eeuw werden de archieven van de Raad 
van Brabant bewaard op drie plaatsen: boven de kanselarij, in het groot 
vleeshuis en in een ruimte boven de gevangenis Treurenberg. In 1753 
verklaarde Henri Guillaume de Wynants dat het archief van de Raad zich ' dans
un grand dérangement' bevond. 49Hoogstwaarschijnlijk waren de 
procesdossiers in de Raad van Brabant tijdens het Ancien Regime voor een 
groot deel geordend per griffie of secretariaat. Die oude ordening ging al 
grotendeels verloren bij de verhuizing van de Raad van Brabant naar het Hof 
van Beroep na 1795, en/of bij de definitieve overbrenging naar het Algemeen 
Rijksarchief in 1859-1860. Volgens rapporten van Louis Galesloot bevonden de 
procesdossiers zich alleszins in de grootst mogelijke wanorde. Sommige waren 
nog voorzien van etiketten van secretarissen, maar andere niet meer. 50

Voor de negentiende-eeuwse archivarissen was het niet onmiddellijk duidelijk 
wat er met deze massa bescheiden moest gebeuren. In 1866 gaf Algemeen 
Rijksarchivaris Louis-Prosper Gachard de opdracht om te bestuderen welke 
categorieën procesdossiers konden worden vernietigd en welke moesten 
worden bewaard. 51Hierop stelde Louis Galesloot het plan op om categorieën 
aan te brengen. Het rapport dat hij hierover maakte in 1874 had het over acht 
reeksen:

de Staten van Brabant

49 LIBERT M., L'inventoriage, p. 213, 216-217.
50 Ibidem, p. 220-221.
51 OOSTERBOSCH M., Inventaris, p. 9; LIBERT M., L'inventoriage, p. 221-223.
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de steden en gemeenten
de ambachten
de gilden
de clerus
de adel en de militairen
de particulieren
de heraldische processen.

In de daaropvolgende jaren werden de procesdossiers in deze en andere 
kunstmatige reeksen geklasseerd. De totstandkoming hiervan moet wellicht 
worden beschouwd als een operatie om een selectie uit te voeren. Met de 
negentiende-eeuwse archivistische criteria van Gachard in het achterhoofd
52liep wellicht vooral de omvangrijke reeks 'particulieren' de grootste kans om 
vernietigd te worden. Hiertoe is het echter gelukkig nooit gekomen.
Tussen de categorieën uit het rapport van 1874 en de hedendaagse toestand in
de Raad van Brabant kunnen een aantal afwijkingen worden geconstateerd. 
Vandaag bestaan er niet acht, maar vijftien categorieën procesdossiers. De 
steden en gemeenten werden gesplitst over drie subcategorieën: steden 
behalve Brussel, Brussel en de gemeenten. Ook de dossiers van de 
particulieren kenden om onduidelijke redenen een opsplitsing in twee reeksen. 
Nieuwe categorieën die ontstonden, waren de processen van de procureurs-
generaal, van de universiteit van Leuven, van de Stichtingen en van de Staten 
van Limburg. De meeste reeksen werden min of meer chronologisch geordend.
Het lijkt er dus op dat naarmate het werk vorderde, de criteria zijn aangepast 
om de reeksen af te bakenen. Mogelijk is men vanuit vrij algemene criteria 
begonnen, om deze dan later verder te verfijnen. Daarnaast werden er in de 
reeksen procesdossiers ook heel andere stukken toegevoegd uit het 
kernarchief, bijvoorbeeld uit de geconsigneerde stukken, taxaties enz. 53Dit 
alles zou alleszins een verklaring kunnen vormen voor vele anomalieën die 
vandaag kunnen worden vastgesteld. 54

Verwerving

VERWERVING

In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 15 oktober 1832 verwierf het 
Algemeen Rijksarchief de 'administratieve' bescheiden van de Raad van 
Brabant (briefwisseling, ordonnanties, administratie inzake octrooien). De rest 
van het archief, waaronder de procesdossiers, werd pas in 1859 overgebracht 
naar het Rijksarchief. 55

52 Zie o.a. JANSSENS G., L.P. Gachard, p. 322-323; AERTS E. en DE MECHELEER L., Le César, p.
24-35; DECEULAER H., Uit de 19de-eeuwse kooi, p. 198-201.

53 Reeds opgemerkt door PUT E., Archief van de griffies, p. 211.
54 Zie bijv. DECEULAER H., Inventaris, p. 26
55 PUT E., Archief van de griffies, p. 46.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

De dossiers beschreven in deze inventaris hebben betrekking op de processen 
van clerici en allerhande kerkelijke instellingen uit het ressort van de Raad van 
Brabant, hoofdzakelijk, maar niet exclusief, gevoerd tussen 1700 en 1749. Als 
tegenpartij traden hierbij vaak andere geestelijke personen of instellingen op, 
maar ook steden, dorpen, edellieden en/of particulieren. Het betreft hierbij voor
het merendeel processen in eerste aanleg, een gevolg van het privilege dat 
abdijen, kapittels, godshuizen,... genoten om zich rechtstreeks tot de 
justitieraad te wenden. Uiteenlopende onderwerpen kwamen hierbij aan bod. 
Veelvuldig aanwezig zijn de processen over herstellingen van kerken en 
pastorieën of een verhoging van het inkomen van de parochieclerus, zaken die 
rechtstreeks verbonden waren met de tiendrechten die zich voor het 
merendeel in handen van abdijen, kloosters en kapittels bevonden. Daarnaast 
bieden verschillende conflicten, zoals de controle van kerkrekeningen, de 
benoeming van kerk- en armenmeesters of de zitplaats van de dorpsheer in de 
kerk een unieke kijk op de lokale verhoudingen in het vroegmoderne Brabant. 
Kerkelijke personen en instellingen beschikten vaak over eeuwenoude 
privileges (economisch, juridisch) die op het einde van het Ancien Regime 
echter almaar meer in vraag werden gesteld. De betwistingen die hieruit 
voortvloeiden, bieden een unieke insteek om het spanningsveld tussen Kerk en 
Staat in onze gewesten te bestuderen. Hoewel de geestelijkheid krachtens het 
privilegium forigrotendeels onder de episcopale rechtsmacht ressorteerde, liet 
ze vanaf het begin van de vroegmoderne periode de bisschoppelijke 
officialiteiten almaar meer links liggen en trok ze met haar geschillen naar 
wereldlijke rechtbanken. Deze kanteling in machtsverhoudingen is een 
essentiële, maar nog nauwelijks bestudeerde factor in het secularisatieproces 
van de achttiende eeuw. Uit de geïnventariseerde dossiers blijkt overigens dat 
niet alleen de Raad van Brabant, maar ook de kerkelijke overheid hier soms 
actief op inspeelde. 56Tot slot kan gewezen worden op het rijke cartografische 
materiaal dat deze reeks bevat. Vele processen over het herstel/de bouw van 
kerken en pastorieën werden immers gestoffeerd met één of meerdere 
plannen.
Tijdens de inventarisatie werden ook een aantal dossiers aangetroffen van 
processen die voor lagere rechtbanken werden gevoerd. Mogelijk maakten 
deze bescheiden oorspronkelijk deel uit van een beroepsdossier, maar werden 
ze hiervan gescheiden in de negentiende eeuw. Deze stukken zijn achteraan in 
een aparte categorie opgenomen.

Taal en schrift van de documenten
De procesdossiers zijn in het Nederlands en het Frans. Ze bevatten echter 
geregeld bijlagen uit de kerkelijke sfeer zoals (afschriften van) correspondentie 
tussen geestelijken, dekenale of bisschoppelijke visitatieverslagen en 
vonnissen van kerkelijke rechtbanken die in het Latijn werden opgesteld.

56 BERVOETS T., Een sluipende 'secularisering', p. 171.
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Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

In de vroege negentiende eeuw zijn een groot aantal stukken van de Raad van 
Brabant illegaal verbrand of verkocht door de conciërge van het Hof van 
Beroep van Brussel. De archiefstukken werden onder andere opgekocht door 
boekbinders, die vooral geïnteresseerd waren in stukken op perkament. 57

Ordening

ORDENING

Idealiter zouden de procesdossiers moeten worden gekoppeld aan de 
archiefvormers uit het kernarchief: aan de griffiers die de zaken behandelden 
die op de rol voorkwamen of aan de secretarissen die optraden in de procedure
voor commissarissen en in de communicatoire procedure. Dit zou het 
eenvoudiger maken om verbanden te leggen tussen de procesdossiers en de 
grote reeksen uit het kernarchief, bijvoorbeeld de vonnisboeken (zie infraonder 
'aanwijzingen voor het gebruik').
Een dergelijke operatie kan echter niet meer systematisch worden uitgevoerd. 
De ingrepen uit de negentiende eeuw zijn onherroepelijk en kunnen onmogelijk
worden teruggedraaid. 58Omdat het hier ook nog eens gaat om een beperkt 
deelbestand zou de meerwaarde van een onvolledige klassering van de 
procesdossiers op de naam van de griffiers of van de secretarissen beperkt zijn.
Daarom werden de procesdossiers geordend op de manier zoals ze tot dusver 
steeds zijn geordend in het Rijksarchief (en in vele andere archiefinstellingen): 
in chronologische volgorde.
De nummering van deze dossiers loopt van 1 tot 2437, die van de processen 
uit de tweede helft van de achttiende eeuw uit de inventaris van Paul Behets 
en Xavier Duquenne zal hierop aansluiten.

57 LIBERT M., L'inventoriage, p. 217.
58 PUT E., Procesdossiers, p. 1, PUT E., Archief van de griffies, p. 46 en PUT E., Institutioneel 

onderzoek, p. 131; DECEULAER H., Inventaris, p. 29.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Procesdossiers voor de Raad van Brabant

I. PROCESDOSSIERS VOOR DE RAAD VAN BRABANT
419 De abt en religieuzen van de abdij van Notre-Dame de Bonne-

Espérance [te Vellereille-le-Brayeux], supplianten c. (de 
erfgenamen van) [Jacob] Woislausky, thesaurier van het Sint-
Goedelekapittel te Brussel, rescribenten. Rente. 1672-1705.

1 pak

2363 - 2367 De kerkmeesters en regeerders van Hannuit, impetranten, supplianten, geïnsinueerden en gedaagden c. de abdis en religieuzen van de Sint-Victorabdij bij Hoei, gedaagden, rescribenten en supplianten. Herstelling van de toren van de kerk. 1682-1744.

2363 - 2367 DE KERKMEESTERS EN REGEERDERS VAN HANNUIT, 
IMPETRANTEN, SUPPLIANTEN, GEÏNSINUEERDEN EN GEDAAGDEN 
C. DE ABDIS EN RELIGIEUZEN VAN DE SINT-VICTORABDIJ BIJ HOEI, 
GEDAAGDEN, RESCRIBENTEN EN SUPPLIANTEN. HERSTELLING VAN 
DE TOREN VAN DE KERK. 1682-1744.

2363 Deel 1.
1 pak

2364 Deel 2.
1 pak

2365 Deel 3.
1 pak

2366 Deel 4.
1 pak

2367 Deel 5.
1 pak

285 Renier Crispin (Crespin), pastoor van Offus, suppliant en 
geëxcipieërde c. de deken en kanunniken van het Sint-
Feuillienkapittel te Fosses-la-Ville, geïnsinueerden, rescribenten en 
excipiënten. Pastoorsinkomen. 1676-1706.

1 pak

1057 De abdis van de abdij te Vorst, suppliante en gereconvenieerde c. 
Antonio De Deyn, scholaster, de kerkfabriek van de Sint-
Goedeleparochie en de proost van de Sint-Jacob-op-de-
Koudenbergproosdij te Brussel, rescribenten en reconveniënten. 
Bijdrage in het pastoorsinkomen van Sint-Gillis-Obbrussel. 1682-
1753.

1 pak

96 Henri François de Cottereau, baron van Jauche, en Guillaume de 
Cottereau, markies van Asse, impetranten c. de abt van de abdij 
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van Berne te Vilvoorde cum suis, gedaagden. Rente. 1685-1701.
1 omslag

901 Petrus Van Keerbergen, pastoor van Overwinden, suppliant c. de 
deken en kanunniken van het Sint-Dionysiuskapittel te Luik, 
geïnsinueerden. Pastoorsinkomen. 1685-1716.

1 pak

919 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken,
supplianten en diminuanten c. de burgemeesters, schepenen en 
ontvanger van Hermalle-sous-Argenteau, rescribenten, gedaagden 
en libellanten. Vrijstelling van belastingen. 1685-1725.

1 pak

27 [Johannes De Keyser], pastoor, en de voogden en kerkmeesters 
van kerk van Goetsenhoven, supplianten en gedaagden c. de 
deken van het Sint-Dionysiuskapittel te Luik, geïnsinueerde, 
rescribent, impetrant en resument. Heropbouw van de afgebrande 
kerk. 1688-1703.

1 pak

1217 François Allart, kerkmeester, en de inwoners van Petit-Rosière, 
supplianten en geëxcipieërden c. de deken en kanunniken van het 
Sint-Jan-Evangelistkapittel te Luik, geïnsinueerden en excipiënten. 
Herstelling van de toren van de kerk en bezorgen van een 
tiendklok en ornamenten. 1690-1715.

1 pak

361 De abdis van de abdij van Ter Kameren, suppliante c. de regeerders
en inwoners van Boondaal [Elsene], rescribenten. Vrijstelling van 
betaling van de bede. 1692-1702.

1 pak

158 Bartholomeus Brouwers (Brauwers), pastoor van Berlaar, suppliant 
c. Paulus Van Halmale, aartsdiaken en officiaal van het bisdom 
Antwerpen, gedaagde. Betaling van Nicolaus Van Roy, kapelaan, 
wegens hulp in de zielzorg. 1692-1704.

1 pak

207 De pastoor en kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouw ter 
Kapelleparochie te Brussel, supplianten c. Michiel François Van 
Coppenolle, geïnsinueerde. Erfenis van François Coppenolle en zijn 
vrouw. 1693-1702.

1 omslag
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2320 - 2321 De pastoor en kerk- en armenmeesters van Sint-Pieters-Leeuw, resumenten en supplianten c. de abdis van de abdij van Hertogendal [te Hamme-Mille] en de proost van de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie te Brussel, rescribenten en geïnsinueerden. Bezorgen van een onderpastoor. 1693-1710.

2320 - 2321 DE PASTOOR EN KERK- EN ARMENMEESTERS VAN SINT-
PIETERS-LEEUW, RESUMENTEN EN SUPPLIANTEN C. DE ABDIS VAN 
DE ABDIJ VAN HERTOGENDAL [TE HAMME-MILLE] EN DE PROOST 
VAN DE ONZE-LIEVE-VROUW TER KAPELLEPAROCHIE TE BRUSSEL, 
RESCRIBENTEN EN GEÏNSINUEERDEN. BEZORGEN VAN EEN 
ONDERPASTOOR. 1693-1710.

2320 Deel 1.
1 pak

2321 Deel 2.
1 pak

1868 De abt van de abdij van Val Dieu te Aubel, impetrant c. Paulus 
Wicken, de weduwe van Winand Wintgens en Renier Horn, 
geïntimeerden. Rente. Vorige instantie: de schepenbank van 
Voeren. 1694-1733.

1 pak

2308 - 2309 Johannes Guillielmus Robrechts (Robreghts), weduwnaar en erfgenaam van Theresia Van Cauwegom, suppliant c. de prior en religieuzen van het klooster van de ongeschoeide karmelieten te Leuven, geïnsinueerden en rescribenten. Achterstallige betaling van een fundatie voor gedane missen voor Marie Anne Van Buiten. 1695-1701.

2308 - 2309 JOHANNES GUILLIELMUS ROBRECHTS (ROBREGHTS), 
WEDUWNAAR EN ERFGENAAM VAN THERESIA VAN CAUWEGOM, 
SUPPLIANT C. DE PRIOR EN RELIGIEUZEN VAN HET KLOOSTER VAN 
DE ONGESCHOEIDE KARMELIETEN TE LEUVEN, GEÏNSINUEERDEN 
EN RESCRIBENTEN. ACHTERSTALLIGE BETALING VAN EEN FUNDATIE
VOOR GEDANE MISSEN VOOR MARIE ANNE VAN BUITEN. 1695-
1701.

2308 Deel 1.
1 pak

2309 Deel 2.
1 pak

434 De kanunniken van de tweede fundatie van het Sint-Pieterskapittel 
te Leuven, supplianten c. de regeerders van Erps, rescribenten. 
Vrijstelling van belastingen op het pastoorsinkomen. 1695-1702.

1 pak

2391 - 2393 De 'tentmeesters' van het Hagenbroek, supplianten, gedaagden, geïnsinueerden en rescribenten c. de abdis en religieuzen van de abdij van Nazareth te Lier, rescribenten, gedaagden en supplianten. Vrijstelling van betaling van belastingen voor gronden gelegen onder het Lisp, Broechem en Hagenbroek. 1695-1703.

2391 - 2393 DE 'TENTMEESTERS' VAN HET HAGENBROEK, 
SUPPLIANTEN, GEDAAGDEN, GEÏNSINUEERDEN EN RESCRIBENTEN 
C. DE ABDIS EN RELIGIEUZEN VAN DE ABDIJ VAN NAZARETH TE 
LIER, RESCRIBENTEN, GEDAAGDEN EN SUPPLIANTEN. VRIJSTELLING
VAN BETALING VAN BELASTINGEN VOOR GRONDEN GELEGEN 
ONDER HET LISP, BROECHEM EN HAGENBROEK. 1695-1703.

2391 Deel 1.
1 pak
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2392 Deel 2.
1 pak

2393 Deel 3.
1 pak

461 Jean Wiricx, pastoor, en Thomas Fiesen, kerkmeester van 
Beauvechain, supplianten c. de abt-graaf en religieuzen van de 
abdij te Gembloux, geïnsinueerden. Achterstallig inkomen. 1695-
1708.

1 pak

1437 De pastoor, suppliant c. de inwoners van Ramillies, geïnsinueerden,
gedaagden en rescribenten c. de abt en religieuzen van de abdij 
van Villers [te Villers-la-Ville], rescribenten, gedaagden en 
supplianten. Bezorgen van een nieuwe pastorie. 1695-1727.

1 pak

549 - 551 De priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te Oudergem, supplianten en impetranten c. de regeerders en inwoners van Watermaal, Bosvoorde en Oudergem, rescribenten en gedaagden. Vrijstelling van betaling van de bede. 1695-1750.

549 - 551 DE PRIORES EN RELIGIEUZEN VAN DE PRIORIJ VAN 
HERTOGINNEDAL TE OUDERGEM, SUPPLIANTEN EN IMPETRANTEN 
C. DE REGEERDERS EN INWONERS VAN WATERMAAL, BOSVOORDE 
EN OUDERGEM, RESCRIBENTEN EN GEDAAGDEN. VRIJSTELLING 
VAN BETALING VAN DE BEDE. 1695-1750.

549 Deel 1.
1 pak

550 Deel 2.
1 pak

551 Deel 3.
1 pak

342 De abt van de abdij te Heylissem, suppliant c. de inwoners van 
Neerheylissem, rescribenten. Vrijstelling van betaling van de 
dorpslasten. 1696-1704.

1 pak

380 De burgemeesters en schepenen, interveniërende voor de pastoor 
en kerkmeesters van de Sint-Kwintensparochie, met hen gevoegd 
de universiteit van Leuven en het Officie-Fiscaal, supplianten c. 
Petrus Marcelis, gedaagde. Beheer van de studiebeurs van jonker 
Louis de Borghgreeff. 1696-1710.

1 pak

816 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Antwerpen, supplianten en geëxcipieërden c. Francisco Franco y 
Feo, heer van Kontich, rescribent, resument en excipiënt. Vervallen 
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van een keurbelasting op een stuk bos in Kontich na de dood van 
de keurdrager. 1696-1712.

1 omslag

28 Johannes Philips Absalons, heer van Oplinter, suppliant c. de 
overste van het klooster van de ongeschoeide karmelieten te 
Leuven. Rente. 1697-1700.

1 omslag

138 Petrus De Herde, religieus, impetrant c. de abt van de Sint-
Michielsabdij te Antwerpen, gedaagde. Maintenue ('handhaving') 
van de impetrant als proost in het klooster van Sint- Agnes te 
Turnhout. 1697-1701.

1 omslag

154 Johannes Van Oyen, pastoor, suppliant en gereconvenieerde c. de 
regeerders en inwoners van Oplinter, geïnsinueerden en 
reconveniënten. Betaling voor de inkwartiering van soldaten in de 
pastorie. 1697-1701.

1 omslag

2304 - 2305 De abt van de abdij te Heylissem, suppliant c. Philippe Antoine de Beeckman, heer van Orsmaal en Schore, rescribent. Banrechten met betrekking tot het brouwen in Heylissem. 1697-1701.

2304 - 2305 DE ABT VAN DE ABDIJ TE HEYLISSEM, SUPPLIANT C. 
PHILIPPE ANTOINE DE BEECKMAN, HEER VAN ORSMAAL EN 
SCHORE, RESCRIBENT. BANRECHTEN MET BETREKKING TOT HET 
BROUWEN IN HEYLISSEM. 1697-1701.

2304 Deel 1.
1 pak

2305 Deel 2.
1 pak

239 De deken en kanunniken van het Sint-Germanuskapittel, 
supplianten c. de geestelijken verbonden aan de Onze-Lieve-
Vrouw-ten-Poelkerk te Tienen, rescribenten. Jaarlijkse 
verantwoording van de rekening van de kerkfabriek van de kerk en 
presentatie van de primissarius (= vroegmislezer). 1697-1702.

1 pak

286 N. Coelmont, pastoor van Tildonk, impetrant c. [Carl Gottfried von 
Loë zu Wissen], ridder van de Duitse Orde en commandeur van de 
commanderij van Pitzemburg te Mechelen, interveniërende voor 
zijn tiendpachter de meier van Tildonk, gedaagde. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op de tienden verbonden 
aan de Onze-Lieve-Vrouwkapelanie in de kerk van Tildonk. 1697-
1703.

1 omslag
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60 De abt van de abdij te Tongerlo, interveniërende voor zijn 
tiendpachter Jacobus Severyns uit Diest, suppliant c. de regeerders
van Kaggevinne, rescribenten. Betaling van de 20ste penning. 
1698-1700.

1 pak

69 De abt van de Sint-Laurentiusabdij te Luik, suppliant c. de abt van 
de abdij te Boneffe, rescribent. Weigering tot afdracht van tienden. 
1698-1700.

1 pak

177 De abdis en religieuzen van de abdij van Hertogendal te Hamme-
Mille, supplianten c. [Jacques] Christiaens, excipiënt. Fraude. 1698-
1702.

1 omslag

302 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken,
supplianten c. de 'regleurs' en inwoners van Raeren (Raderen), 
rescribenten. Vrijstelling van belastingen. 1698-1703.

1 pak

946 - 947 Johannes Van den Hauwe, pastoor van Herenthout, suppliant en gereconvenieerde c. de abt en religieuzen van de Sint-Aubertusabdij te Kamerijk, rescribenten, geïnsinueerden en reconveniënten. Pastoorsinkomen. 1698-1705.

946 - 947 JOHANNES VAN DEN HAUWE, PASTOOR VAN 
HERENTHOUT, SUPPLIANT EN GERECONVENIEERDE C. DE ABT EN 
RELIGIEUZEN VAN DE SINT-AUBERTUSABDIJ TE KAMERIJK, 
RESCRIBENTEN, GEÏNSINUEERDEN EN RECONVENIËNTEN. 
PASTOORSINKOMEN. 1698-1705.

946 Deel 1.
1 pak

947 Deel 2.
1 pak

2316 - 2317 Guillielmus Martinus Wuyts, pastoor van Everberg, suppliant en rescribent c. [Filips Frans van Merode], prins van Rubempré en Everberg, ridder van het Gulden Vlies, rescribent en suppliant. Goederenbeheer van de kerkfabriek en armentafel en aanstelling van de kerk- en armenmeesters. 1698-1706.

2316 - 2317 GUILLIELMUS MARTINUS WUYTS, PASTOOR VAN 
EVERBERG, SUPPLIANT EN RESCRIBENT C. [FILIPS FRANS VAN 
MERODE], PRINS VAN RUBEMPRÉ EN EVERBERG, RIDDER VAN HET 
GULDEN VLIES, RESCRIBENT EN SUPPLIANT. GOEDERENBEHEER 
VAN DE KERKFABRIEK EN ARMENTAFEL EN AANSTELLING VAN DE 
KERK- EN ARMENMEESTERS. 1698-1706.

2316 Deel 1.
1 pak

2317 Deel 2.
1 pak

301 Bernard Du Mont uit Brussel, interveniërende voor Jenne Caille, 
suppliant c. Johannes Mertens en Johannes De Man, kapelanen van 
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de Sint-Pietersparochie te Leuven, geïnsinueerden. Erfenis. 1698-
1714.

1 omslag

7 Sebastien Donyn, heer van Chastre-Notre-Dame-Alerne, cum suis, 
supplianten c. de prior van het Sint-Maartensklooster [te Leuven] 
en jonker Jan van Griecken, geïnsinueerden. Rente. 1699-1700.

1 omslag

8 Peter Le Langue, pastoor van Terhulpen, suppliant c. zijn 
schoonbroer Albert Le Boucq, advocaat, gedaagde. 
Goederenbeheer na de dood van de moeder van de suppliant. 
1699-1700.

1 omslag

11 Denis Rouchart, pastoor, en de parochianen van Warsage, 
supplianten c. de abt van de abdij van Val Dieu te Aubel, 
gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het pastoorschap van de 
suppliant. 1699-1700.

1 omslag

14 Gilles Hancq, kerkmeester, en Gislain Jacquemin, armenmeester 
van Braine-l'Alleud, supplianten c. Jean Arrazola de Onate (Ognate),
gedaagde en rescribent. Rente. 1699-1700.

1 omslag

15 Catharine Van Ranst, overste, en de religieuzen van het klooster 
van de annuniaten te Tienen, supplianten c. jonker Guilliaume Du 
Mont, geïnsinueerde. Rente. 1699-1700.

1 omslag

16 Peter Ruysen, pachter uit Halen, suppliant c. de deken en de 
kanunniken van het Sint-Lambertuskapittel te Luik, interveniërende
voor hun pachters, rescribenten. Betaling van de houttiende. 1699-
1700.

1 omslag

18 Lucia Muys, vrouw van Jan Snellincx, gewezen rentmeester van 
Brussel c. de abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo]. 
Schuldbemiddeling. 1699-1700.

1 omslag

24 De wethouders van Diest, supplianten c. de abt van de abdij te 
Tongerlo, interveniërende voor de proost van de Sint-
Sulpitiusparochie te Diest, rescribent. Recht op de lammertiende. 
1699-1700.

1 omslag

43 A. Verhagen, pastoor van Braine-l'Alleud, suppliant c. Ferdinand de 
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Berlo de Brias, bisschop van Namen, rescribent. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op het aanstellen van een 
onderpastoor. 1699-1700.

1 omslag

46 Jonker Jan Vincent Van Craenvelt cum suis, supplianten c. de abt 
van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen, rescribent. Bijdrage bij het 
indijken van graslanden in Ossendrecht en Hoogerheide. 1699-
1700.

1 omslag

53 Johannes Anthony, pastoor van Noorbeek, suppliant c. Johannes de 
Rouveroy cum suis, rescribenten. Verdeling van een erfenis. Vorige 
instantie: de schepenbank van Noorbeek. 1699-1700.

1 omslag

58 Johannes Mommaerts, pastoor van Sint-Stevens-Woluwe, suppliant 
c. Johannes Franciscus Janssens, kapelaan van de Onze-Lieve-
Vrouwkapelanie in de Sint-Pieters- en Paulusparochie te Mechelen 
en tiendheffer, met hem gevoegd [Charlotte Snoy], barones van 
Oppuurs, als collatrice van het beneficie, rescribenten. 
Pastoorsinkomen. 1699-1700.

1 pak

63 Adam Mercier, suppliant c. de abdis van de abdij van Sinnich te 
Teuven, rescribente. Cijnzen en renten. 1699-1700.

1 omslag

64 Gerina Vande Poel, met haar gevoegd [Guillielmus] Deens, 
advocaat bij de Raad van Brabant, supplianten c. de pastoor van 
Grimde, in naam van de abt van de abdij te Heylissem, met hem 
gevoegd enkele proostbroeders van de Onze- Lieve-Vrouw-ten-
Steenkapel te Grimde, rescribenten. Gebruik van een legaat voor 
het vergroten van de kapel. 1699-1700.

1 omslag

67 Renatus Wielemans, pastoor van Neerijse, suppliant c. Egidius De 
Wambresie, ontvanger van Neerijse, geïnsinueerde. Vrijstelling van 
belastingen. 1699-1700.

1 omslag

68 De burgemeester, schepenen en Jean Del Fontaine, kerkmeester 
van Énines, supplianten c. het Sint-Feuillienkapittel te Fosses-la-
Ville, geïnsinueerde. Herstelling van het koor en schip van de kerk. 
1699-1700.

1 omslag

70 Jacobus Adriani, pastoor van Itegem, suppliant c. [Carl Gottfried 
von Loë zu Wissen], commandeur van de commanderij van 
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Pitzemburg te Mechelen, rescribent. Novale tiende. 1699-1700.
1 omslag

71 Hendrik Van Beethoven, koster van Putte, suppliant c. Jan 
Verstraeten, pastoor, Michiel De Bouckel, armenmeester, en de 
regeerders van Putte, geïnsinueerden. Rente. 1699-1700.

1 omslag

72 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. Anne
Frederick, rescribente. Betaling van het abdijbrood waar wijlen 
Gilles Frederick recht op had. 1699-1700.

1 omslag

73 De priores en religieuzen van de Sint-Catharinabergpriorij te 
Tienen, supplianten c. Jacques Ernest Lefebure, heer van Bierbais 
en Hévillers, cum suis, rescribenten. Rente. Vorige instantie: de 
schepenbank van Sainte-Marie[-lez-Opprebais]. 1699-1700.

1 omslag

116 Philippe L'Abbé (l'Abé), gewezen kok, suppliant c. de abt van de 
abdij van Val Dieu te Aubel, rescribent. Achterstallig loon. 1699-
1700.

1 omslag

130 Robert Mormaux, handelaar uit Brussel, suppliant c. de abt en de 
religieuzen van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], rescribenten.
Schulden gemaakt door pater Gobert Mormal toen hij buiten de 
abdij verbleef. 1699- 1700.

1 omslag

227 Etienne Valentin, suppliant c. Antoine Donglebert Jadis, 
kerkmeester, en Henry Joris Jadis, armenmeester van Waver, 
rescribenten. Rente. 1699-1700.

1 omslag

2368 De erfgenamen van Johanna Touron (Toron), weduwe van N. Meeus,
supplianten c. de directeurs van het Sint-Gelijnsgasthuis te Brussel,
rescribenten. Schulden voor geleverde wijnen. 1699-1700.

1 omslag

2378 Catharine Van der Stadt, weduwe van N. Appelmans, suppliante c. 
de geschoeide karmelieten van de Waalse vicarie, rescribenten. 
Terugbetaling van de begrafeniskosten van Jean Marlin aan de 
suppliante. 1699- 1700.

1 omslag

152 De pastoor, kerkmeesters, schepenen en inwoners van Ligny, 
supplianten c. de abt en religieuzen van de abdij van Villers [te 
Villers-la-Ville], rescribenten. Herstelling van de toren en het schip 
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van de kerk. 1699-1701.
1 pak

2374 De baron van Stalle, suppliant en resument c. Johannes Gisbertus 
Brenaert, pastoor van Ukkel, met hem gevoegd de abdis van de 
abdij te Vorst, geïnsinueerden. Maintenue ('handhaving') van het 
recht van de suppliant de mis te laten doen in de Onze-Lieve-
Vrouwkapel te Stalle. 1699-1701.

1 omslag

226 Baron George de la Viefville, heer van Steenvoorde, suppliant c. de 
abt van de abdij te Heylissem, geïnsinueerde en rescribent. Huur 
van de tienden berustende op gronden gelegen in Zuurbemde. 
1699-1702.

1 omslag

237 De regeerders van Ravels, supplianten c. de abt en religieuzen van 
de abdij te Tongerlo, rescribenten. Aanstelling van een kapelaan 
voor hulp in de zielzorg. 1699-1702.

1 pak

191 [Hubertus Raellen], pastoor, en de kerkmeesters van de Sint-
Kwintensparochie te Leuven, supplianten c. jonker Jan Louis 
Sylvius, heer van Gottechain, en de schepenen van Leuven, 
verweerders. Legaat voor missen. 1699-1703.

1 omslag

210 De abdis en religieuzen van de abdij van La Ramée [te Jauchelette],
interveniërende voor Jean Fontaine, supplianten c. Matthias De 
Becker, meier van Bomal, gedaagde. Evocatie van een proces voor 
de schepenbank van Bomal over het weiderecht op gronden van de
gemeente. 1699-1703.

1 pak

271 De proost, pastoor en kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouw ter 
Kapelleparochie, supplianten c. de alexianen van Brussel, 
geïnsinueerden. Gebruik van een kapel in de kerk. 1699-1703.

1 pak

277 P. Barro, pastoor van Schaarbeek, suppliant c. Gillis Goossens, 
bakker, rescribent. Schadevergoeding voor een afgebrand huis. 
1699-1703.

1 omslag

284 Het Sint-Romboutskapittel te Mechelen, impetrant c. de 
burgemeesters en schepenen van Bonheiden, interveniërende voor
de weduwe van Philippus Vermeylen, gedaagden. Afdracht van de 
bremtiende. 1699-1703.

1 omslag
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304 De erfgenamen van Jan Van Horenbeke, heer van Alzingen, 
supplianten en gereconveniëërden c. de priores en de religieuzen 
van de priorij van Klein-Bijgaarden te Sint-Pieters-Leeuw, 
rescribenten en reconveniënten. Schulden. 1699-1703.

1 omslag

3 François Joseph Castille, rector van de kapel van Willambroux 
(Nijvel), suppliant c. de intendanten en voogden van het 'Maison de
la charité' te Nijvel, geïnsinueerden. Rente. 1699-1704.

1 pak

121 De bedienaar en religieuzen van het klooster van de trinitariërs, 
supplianten c. de meier, schepenen, ontvangers en gemeenschap 
van Lérinnes en Tourinnes-les-Ourdons, rescribenten. Bijdrage aan 
de oorlogsbelasting. 1699-1704.

1 pak

345 Jean François Lints, pastoor van [Walhain]-Saint-Paul, cum suis, 
supplianten c. Charles François de Fusco, heer van Sart-Messire-
Guillaume, en Nicolas Joseph de Kessel, heer van Blamont, cum 
suis, rescribenten. Rente. 1699-1704.

1 omslag

2318 - 2319 De abt van de abdij te Postel, zowel in eigen naam als interveniërende voor zijn pachter Willem Heumel, opponent, gedaagde en suppliant c. de burgemeesters, schepenen en regeerders van Mol, impetranten en geïnsinueerden. Vrijstelling van betaling van de bede en de 20ste penning. 1699-1706.

2318 - 2319 DE ABT VAN DE ABDIJ TE POSTEL, ZOWEL IN EIGEN 
NAAM ALS INTERVENIËRENDE VOOR ZIJN PACHTER WILLEM 
HEUMEL, OPPONENT, GEDAAGDE EN SUPPLIANT C. DE 
BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN REGEERDERS VAN MOL, 
IMPETRANTEN EN GEÏNSINUEERDEN. VRIJSTELLING VAN BETALING 
VAN DE BEDE EN DE 20STE PENNING. 1699-1706.

2318 Deel 1.
1 pak

2319 Deel 2.
1 pak

770 - 772 De opperste Chariteit, het Sint-Elisabeth-op-de-berg-Sionklooster en het Sint-Goedelekapittel te Brussel, supplianten c. het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, rescribent. Betaling van de 'pasten' (belastingen). 1699-1714.

770 - 772 DE OPPERSTE CHARITEIT, HET SINT-ELISABETH-OP-DE-
BERG-SIONKLOOSTER EN HET SINT-GOEDELEKAPITTEL TE BRUSSEL,
SUPPLIANTEN C. HET SINT-GERTRUDISKAPITTEL TE NIJVEL, 
RESCRIBENT. BETALING VAN DE 'PASTEN' (BELASTINGEN). 1699-
1714.

770 Deel 1.
1 pak

771 Deel 2.
1 pak
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772 Deel 3.
1 pak

777 - 778 De intendant van het huis van [Charles Henri van Lotharingen], prins van Vaudemont, suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht, rescribenten. Eigendom van een huis in Anderlecht. 1699-1714.

777 - 778 DE INTENDANT VAN HET HUIS VAN [CHARLES HENRI VAN 
LOTHARINGEN], PRINS VAN VAUDEMONT, SUPPLIANT C. DE DEKEN 
EN KANUNNIKEN VAN HET SINT-PIETERSKAPITTEL TE ANDERLECHT, 
RESCRIBENTEN. EIGENDOM VAN EEN HUIS IN ANDERLECHT. 1699-
1714.

777 Deel 1.
1 pak

778 Deel 2.
1 pak

1301 - 1302 Antonius Steenbackers, pastoor, en de kerkmeesters, met hen gevoegd de wethouders van Vilvoorde, supplianten, libellanten en impetranten c. de abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], rescribente, geïnsinueerde en gedaagde. Herstelling van de toren, het koor en de sacristie van de kerk te Vilvoorde en het bezorgen van ornamenten. 1699-1727.

1301 - 1302 ANTONIUS STEENBACKERS, PASTOOR, EN DE 
KERKMEESTERS, MET HEN GEVOEGD DE WETHOUDERS VAN 
VILVOORDE, SUPPLIANTEN, LIBELLANTEN EN IMPETRANTEN C. DE 
ABDIS VAN DE ABDIJ VAN TER KAMEREN [TE ELSENE], 
RESCRIBENTE, GEÏNSINUEERDE EN GEDAAGDE. HERSTELLING VAN 
DE TOREN, HET KOOR EN DE SACRISTIE VAN DE KERK TE 
VILVOORDE EN HET BEZORGEN VAN ORNAMENTEN. 1699-1727.

1301 Deel 1.
1 pak

1302 Deel 2.
1 pak

1 Humbertus de Precipiano, aartsbisschop van Mechelen, als abt, en 
de proost en de religieuzen van de abdij te Affligem c. Jacobus 
Peron, pastoor van Bornem. Jurisdictieconflict over een 
dagvaarding voor de Raad van Vlaanderen n.a.v. een geschil over 
een nieuwe pastorie. 1700.

1 omslag

2 Het Sint-Feuillienkapittel, suppliant c. de 'hospitaalbegijnen' van 
Fosses-la-Ville, de schepenen en inwoners van Orp-le-Grand en de 
abt van de abdij te Tongerlo rescribenten. Herstelling van de kerk. 
1700.

1 omslag

6 Paschasius Cole, pastoor van Asse, impetrant c. Mathijs De Cleen, 
timmerman, en zijn dochter Marie Anne, gedaagden. Brieven van 
'sauvegarde' voor de impetrant wegens (doods)bedreigingen. 
1700.

1 omslag
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5 Jacques Hullet, drossaard van Putte, suppliant c. de pastoor en de 
armenmeesters van de Sint-Jansparochie te Mechelen, 
rescribenten. Rente. 1700.

1 omslag

12 Johanna Huaert, begijn, suppliante c. de pastoor en de 
grootmeesteressen van het Groot Begijnhof te Leuven, 
geïnsinueerden. Maintenue ('handhaving') van het recht op een 
beurs. Vorige instantie: de Brabantse officialiteit [?]. 1700.

1 omslag

13 Joris Melchior Van Wolffrhom (Wolffrohm, Wolffromh) en zijn vrouw 
Johanna Van den Bossche, supplianten en gedaagden c. Jan Albert 
de Fraye, rentmeester van de infirmerie van het Groot Begijnhof te 
Brussel, cum suis, geïnsinueerden en impetranten. Erfenis van 
begijn Johanna Van Ophem. 1700.

1 omslag

17 Jean De Falloisse, drossaard van Herstal, suppliant c. Nicolas 
d'Archys, kanunnik van het Sint-Dionysiuskapittel te Luik, 
rescribent. Rente. 1700.

2 stukken

26 Philippus Willemsen, pastoor, Arnolt Bloemarts, burgemeester, en 
de oud-schepenen van Venlo als begevers, supplianten c. 
Bernardus Josephus De Stuckere, advocaat, gedaagde. Beheer van 
de fundatie van Gerard Van Schelbergen, agent van Gelderland. 
1700.

1 omslag

29 Antoine Sterck, suppliant c. de abdis en de religieuzen van de abdij
te Argenton, rescribenten. Schulden. 1700.

1 omslag

31 De parochianen en kapelanen, supplianten c. Peter Courtois, 
rentmeester van de armentafel van Vilvoorde, geïnsinueerde. 
Schulden. 1700.

1 omslag

32 De abt van de abdij te Grimbergen c. N. De Vadder, kapelaan uit 
Vilvoorde. Onbekend. 1700.

1 omslag

35 Franciscus Josephus Vincquels, kanunnik en thesaurier, impetrant 
c. Joseph Franciscus De Pina, kanunnik, en de deken van het Sint-
Goedelekapittel te Brussel, gedaagden. Toegang tot en beheer van 
het kapittelarchief. 1700.

1 stuk
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36 De abt van de Sint-Laurentiusabdij te Luik, suppliant c. Henricus 
Wathoul, pastoor van Avernas-le-Bauduin, rescribent. Achterstallige
cijnzen behorende aan goederen van de kerkfabriek. 1700.

1 omslag

37 Henricus Wathoul, pastoor van Avernas-le-Bauduin, suppliant c. 
Jacques Carnonckel, excipiënt, met hem gevoegd de schepenen 
van de stad Leuven. Vrijstelling van bieraccijnzen. Vorige instantie: 
de schepenbank van Leuven. 1700.

1 omslag

42 Henricus Vaets cum suis, erfgenamen van Catharina De Joncker, 
begijn, supplianten c. de regeerders van het Groot Begijnhof te 
Brussel, rescribenten. Bezet op het kapitaal dat De Joncker naliet. 
1700.

1 omslag

45 Petrus Ausseloos, meier van Kumtich, suppliant c. de abdis van de 
abdij van Paix Dieu te Amay, geïnsinueerde. Cijnzen. 1700.

1 omslag

47 De pastoors van Hannuit, Bertrée, Lens-Saint-Servais en Villers-le-
Peuplier, supplianten c. Jacques Carnonckel, rescribent. Vrijstelling 
van bieraccijnzen. 1700.

1 omslag

48 De abt en de religieuzen van de Sint-Bernardusabdij [te 
Hemiksem], supplianten c. de regeerders van Zoersel, gedaagden. 
Betaling van de 20ste penning. 1700.

1 pak

52 Gabriel Raoul uit Brussel, suppliant c. de prior en de religieuzen 
van de Zevenborrenpriorij te Sint-Genesius-Rode, rescribenten. 
Schulden voor geleverd linnen. 1700.

1 omslag

54 De abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], suppliant c. de 
plebaan van Zoutleeuw, rescribent. Achterstallige tienden. 1700.

1 omslag

57 Het Sint-Pieterskapittel c. de provisoren en de president van het 
Atrechtcollege te Leuven. Pastoorsinkomen van Brecht [?]. 1700.

1 omslag

61 De abt en religieuzen van de Sint-Bernardusabdij [te Hemiksem], 
supplianten c. Jacobus De Vos, Franciscus Wouters en Martinus 
Stoopen uit Zoersel, geïnsinueerden. Gebruik van gemene 
gronden. 1700.
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1 omslag

65 N. De Fierlant, heer, suppliant c. Johannes Baptista Vanden Eynde, 
kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwkapelanie in Sint-Martens-
Bodegem en Johannes Vequemans, kanunnik van het Sint-
Jacobskapittel te Antwerpen, rescribenten. Benoemingsconflict over
de kapelanie. 1700.

1 pak

74 Adrianus De Merchier, baljuw van Gaasbeek, Oudenaken, Elingen 
en Sint-Laureins-Berchem, suppliant c. [Franciscus Parets], pastoor 
van Elingen, geïnsinueerde. Goederenbeheer van de kerkfabriek en
armentafel. 1700.

1 omslag

85 De priores en de religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, supplianten c. Maximiliaen De Paige (Le Page), meier 
van Bosvoorde, rescribent. Weiderecht van schapen op gemene 
gronden in Bosvoorde. 1700.

1 omslag

92 N. De Hulder, procureur, in naam van Maximilien Philippe, hertog 
van Beieren, suppliant c. het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Keulen, 
geïnsinueerde. Eigendom van de heerlijkheden Kerpen en 
Lommersum. 1700.

1 omslag

108 François Hussin, suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-
Feuillienkapittel te Fosses-la-Ville, rescribenten. Schulden. 1700.

1 omslag

111 De provinciaal van de orde van de trinitariërs in de Zuidelijke 
Nederlanden, suppliant c. [Joseph Dervaux], pastoor van de Onze-
Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie te Brussel, geïnsinueerde. 
Verantwoording door de geïnsinueerde van de inkomsten uit 
offerandes en het offerblok. 1700.

1 omslag

129 De pastoor van Balâtre, suppliant c. Jean Le Reu, ontvanger van 
Ligny en Tongrinne, rescribent. Maintenue ('handhaving') van 
vrijstelling van belastingen op een stuk grond in Tongrinne. 1700.

1 omslag

131 Isabella De Croesere, vrouwe van Hoeleden c. de priorij van 's-
Hertogeneiland te Gempe. Rente. 1700.

1 omslag

201 De abt van de abdij te Averbode, suppliant c. de wethouders van 
Diest, rescribenten. Onderhoud van het kind dat Elisabeth Hermans
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te vondeling legde voor de abdijpoort. 1700.
1 omslag

243 N. Larmoyer, deken van het Sint-Jan-Evangelistkapittel te Hoksem, 
impetrant c. Petrus Ausseloos, meier van Kumtich, geïntimeerde. 
Cijns. Vorige instantie: de schepenbank van Kumtich. 1700.

1 omslag

423 De kinderen van wijlen Peter Bock, supplianten c. de prior van het 
Brandenburgklooster [bij Aken], rescribent. Schulden. 1700.

1 omslag

2369 De religieuzen van het klooster van de annuniaten te Nijvel, 
supplianten c. [Philippe Albert Taye], markies van Wemmel, 
rescribent. Afbraak van een scheidingsmuur tussen de kamer van 
de rescribent en de kerk van de supplianten. 1700.

1 omslag

82 Johannes Liser (Lieser), professor canoniek recht aan de 
universiteit, suppliant c. de oratorianen van Leuven, rescribenten. 
Erfenis. 1700-1701.

1 pak

84 François Le Jeune (Lejeune), suppliant c. Jean Baptiste Claessens, 
pastoor van Hermalle-sous-Argenteau, geïnsinueerde. 
Maintenue ('handhaving') van de Sint- Nicolaaskapelanie in de kerk
van Hermalle-sous-Argenteau 1700-1701.

1 omslag

87 Petrus Malderus, beeldhouwer, en Geronimus Convent, 
schrijnwerker c. de kerkmeesters van Boechout. Betaling voor het 
vervaardigen van een deel van het [koor]gestoelte. 1700-1701.

1 omslag

89 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel, supplianten c.
de wethouders van Leuven, interveniërende voor Martinus Van 
Asbroeck en Marcus Van Horen cum suis, rescribenten. Heffen van 
tienden op een stuk land in [Kessel]-Lo. 1700-1701.

1 omslag

94 Nicolaus Van Roy, kanunnik van het Sint-Dimpnakapittel te Geel en 
kapelaan van Hooikt en Hazendonk, en de regeerders van Geel, 
supplianten c. Bartholomeus Brouwers (Brauwers), pastoor van 
Berlaar, rescribent. Betaling van de suppliant wegens hulp in de 
zielzorg. 1700-1701.

1 pak

98 De pastoor, meier, schepenen, kerk- en armenmeesters van 
[Neder-Over-] Heembeek, supplianten c. Gregorius Le Merchier, 
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geïnsinueerde. Opbrengst van de verkoop van de inboedel van 
wijlen Fredericus Le Merchier, pastoor van [Neder-Over-]Heembeek.
1700-1701.

1 omslag

99 De abt van de Parkabdij te Leuven, rescribent en geïntimeerde c. 
[Filips Frans van Merode], prins van Rubempré en Everberg, 
suppliant en rescribent. Kleine revisie in een proces over de 
houttiende. 1700-1701.

1 omslag

100 Franciscus Noel, kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwkapelanie te 
Tienen, suppliant c. Bartholomeus Hodeige, met hem gevoegd het 
Sint-Jan-Evangelistkapittel te Luik, rescribenten. 
Maintenue ('handhaving') van het beneficie. 1700-1701.

1 omslag

105 Johannes Meeremans, pastoor van Arendonk, met hem gevoegd de
abt van de abdij te Postel, supplianten c. Cornelis De Vocht (De 
Voght) en Lucas Van Leuven (Leuvenen, Leeuwen), schepenen van 
Arendonk, rescribenten. Rente geschonken aan de armentafel. 
1700-1701.

1 omslag

112 Antoine Mallie, pastoor van Mélin, suppliant c. François Hussin, 
Jacques Vol, Jean en Gerard Fontaine en Godefroid Martin, 
inwoners, en de regeerders van Énines, geïnsinueerden. Erfenis 
van Gillis 't Hooft, gewezen pastoor van Énines. 1700-1701.

1 omslag

117 Philip Hoste, beheerder van de goederen van wijlen Margarite 
Wagewijns, suppliant c. Judocus Mertens, pastoor van Schriek en 
Grootlo, geïntimeerde. Rente. Vorige instantie: het Hof van 
Befferen. 1700-1701.

1 omslag

125 Antonio Brion, procureur bij de Geheime Raad en curator van het 
sterfhuis van Romain Lefebvre, maior domus van de artillerie van 
de vorst, suppliant c. Jean Guilmin, baljuw en admodiateur van het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, rescribent. Heerlijke cijnzen. 
Vorige instantie: de schepenbank van Limal. 1700-1701.

1 omslag

126 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, suppliant c. Pierre Du 
Vivier, meester-brouwer uit Namen, rescribent. Rente. 1700-1701.

1 omslag

127 Jan Peeter Christijn, secretaris bij de Raad van Brabant, suppliant c.
de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, 
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geïnsinueerden. Voorwaarden bij de verkoop van een huis dat 
toebehoorde aan de tiende prebende van het kapittel. 1700-1701.

1 omslag

132 De priores en de religieuzen van de priorij Sion te Vilvoorde en 
Martinus De Heze, interveniërende voor de heren van Veltem, 
supplianten c. de procureur-generaal, geïnsinueerde. 
Onrechtmatige inning van de 20ste penning op een stuk grond in 
Kampenhout. 1700-1701.

1 omslag

136 Antonius Hoeffslagh, kanunnik [van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
te Antwerpen], en Maria Catharina Anthognossi (Anthognosi), 
impetranten c. Simon Le Cat, geïnsinueerde. Verkoop van de 
boedel van wijlen Dionysius Potteau. Vorige instantie: de 
schepenbank van Antwerpen. 1700-1701.

1 omslag

151 Jan Antoon Verheylewegen, man van Anna Philippina de Terrier, 
suppliant c. Franciscus Van Eesbeeck, alias 'Vander Haegen', 
Johannes Franciscus Van Gindertaelen, Franciscus De Witte en 
Jacomo Sirjacobs, representerende de 'Overchariteit' van Brussel, 
rescribenten. Erfenis van Paulina Matens. Vorige instantie:de 
schepenbank van Brussel. 1700-1701.

1 omslag

153 De pastoor, kerk- en armenmeesters van de Sint-Jansparochie te 
Mechelen, supplianten c. Paulus Ignatius Stock, koopman uit 
Brussel, rescribent. Schulden. 1700-1701.

1 omslag

166 Claude Michel De Hautepenne, pastoor, suppliant c. Pierre 
Brasseur, ontvanger, en de inwoners van Poucet, rescribenten. 
Vrijstelling van belastingen. 1700-1701.

1 omslag

180 Melchior Vanden Wijer, pastoor van Geel, en Walterius Cnops, 
priester, impetranten c. Henricus Slaets, priester, gedaagde. 
Inkomsten verbonden aan een beneficie in de Sint-Amanduskerk te 
Geel. 1700-1701.

1 pak

235 Anna Catherina en Judoca Vrancq, supplianten c. de abdis en 
religieuzen van de abdij van Mariëndal te Rotem, geïnsinueerden 
en rescribenten. Rente. 1700-1701.

1 omslag

363 Claude Michel De Hautepenne, pastoor van Poucet, suppliant c. 
Ferdinand de Berlo de Brias, bisschop van Namen, geïnsinueerde. 
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Pastoorsinkomen. 1700-1701.
1 omslag

113 Maria Gabriels de Lalaing, gravin, suppliante c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Catharinakapittel te Hoogstraten, 
rescribenten. Aanpassing van de statuten van het kapittel [?]. 
1700-1702.

1 omslag

56 De deken en kanunniken van het Sint-Germanuskapittel, 
impetranten c. N. Hoffman, deken, en de andere confraters van 
rederijkerskamer 'De Fonteinkamer' te Tienen, interveniërende voor
N. De Gee en N. Van Oplinter, gedaagden. Huishuur. 1700-1702.

1 omslag

104 De abt van de abdij te Tongerlo, suppliant c. de regeerders en 
inwoners van Kapellen [bij Tienen], rescribenten. Vrijstelling van de
bede op een stuk bos. 1700-1702.

1 omslag

176 De overste en religieuzen van het Sint-Jansgasthuis te Tienen, 
supplianten c. de priores en religieuzen van het priorij van Klein-
Bijgaarden [te Sint-Pieters-Leeuw], rescribenten. Rente. 1700-1702.

1 pak

185 De schout, schepenen en secretaris, supplianten c. [Cornelius 
Alipius Van Veen], pastoor van Poppel, geïnsinueerde. 
Goederenbeheer van de kerkfabriek en de armentafel. 1700-1702.

1 omslag

199 - 200 Willem De Becker (Backer), suppliant c. de abt van de abdij te Tongerlo, rescribent. Pacht. 1700-1702.

199 - 200 WILLEM DE BECKER (BACKER), SUPPLIANT C. DE ABT 
VAN DE ABDIJ TE TONGERLO, RESCRIBENT. PACHT. 1700-1702.

199 Deel 1.
1 pak

200 Deel 2.
1 pak

255 Cornelius Alipius Van Veen, pastoor, suppliant c. de schout, 
schepenen en inwoners van Poppel, rescribenten. Vrijstelling van 
belastingen. 1700-1702.

1 omslag

147 J[an] G[ommaar] Elsrack, pastoor van Peutie, suppliant c. de 
provisoren en de president van het Vigliuscollege te Leuven, de 
abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene] en het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Kamerijk, geïnsinueerden en rescribenten. 
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Pastoorsinkomen. 1700-1703.
1 pak

291 Nicolas Haccourt, pastoor van Herve, suppliant c. Simon De Bosse 
cum suis en Henri Lurson, deurwaarder, geïnsinueerden. 
Patronaatsrecht voor een bedienaar voor de kapel van Charneux. 
1700-1703.

1 pak

308 Herman Stievenart, pastoor van Thorembais-Saint-Trond, suppliant 
c. de priores en de religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, rescribenten. Pastoorsinkomen. 1700-1703.

1 omslag

665 De pastoor van Richelle, appellant c. Hubert Van Hautem, 
geïnsinueerde. Eigendom van een stuk land. Vorige instantie: de 
schepenbank van Richelle. 1700-1703.

1 pak

294 George Marneffe, pastoor van de Sint-Medardusparochie te 
Jodoigne, impetrant c. André De La Fortrie, pastoor van 
Dongelberg, gedaagde. Achterstallige renten en cijnzen. 1700-
1703.

1 omslag

44 Petrus Ausseloos, meier van Kumtich, en de kapitularissen van de 
abdij van Kornelimünster te Aken, supplianten c. Gertrude De 
Muntere, interveniërende voor Johannes Theodor Bernard Schotte, 
meier van Leuven, in naam van wijlen Jan De Muntere, gedaagde. 
Rente. 1700-1704.

1 omslag

62 Petrus De Herde, alias 'Rosnata', priester, suppliant c. de abt van 
de Sint-Michielsabdij te Antwerpen, geïnsinueerde. Terugbetaling 
wegens de overstap van de suppliant naar een andere orde. 1700-
1704.

1 omslag

343 Gaspar De Bie, religieus van de abdij te Tongerlo en pastoor van 
Zoerle-[Parwijs], suppliant en geëxcipieërde c. Jacques De Rest, 
drossaard van Westerlo, geïnsinueerde en excipiënt. Rechten van 
de suppliant als pastoor van de nieuw opgerichte parochie. 1700-
1704.

1 omslag

837 De regeerders en inwoners van Lichtaart, met hen gevoegd de 
heer aldaar, supplianten c. [Reginaldus Cools], bisschop van 
Antwerpen, het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, het Sint-
Gummaruskapittel te Lier en de pastoor van Lichtaart, 
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geïnsinueerden. Aanstelling van een onderpastoor en bezorgen van
een nieuwe tiendklok. 1700-1704.

1 omslag

115 Jean François Quintanes, pastoor van Willebroek en Tisselt, 
suppliant c. de abt van de Sint-Aubertusabdij te Kamerijk, 
rescribent en geïnsinueerde. Pastoorsinkomen. 1700-1705.

1 omslag

218 Jan Baptista Van Mestraeten, regulier kanunnik van de Sint-Jacob-
op-de-Koudenbergproosdij te Brussel, aanlegger c. Jacobus 
Soetemans (Suetemans), man van Johanna Maria Claes, gedaagde.
Schulden. Vorige instantie: de schepenbank van Brussel. 1700-
1705.

1 pak

520 Johannes Van Langendonck, pastoor van Diegem, suppliant c. de 
abt van de abdij van Kornelimünster te Aken, geïnsinueerde en 
rescribent. Pastoorsinkomen. 1700-1706.

1 pak

290 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Luik, 
supplianten en gereconvenieerden c. [Jan Baptist] Gaethovius, heer
van Hakendover, rescribent en reconveniënt. Cijnzen en renten. 
1700-1707.

1 pak

678 De prior van de priorij te Oignies, suppliant c. Jenne Françoise de 
Fusco, geïnsinueerde. Rente. 1700-1712.

1 omslag

727 De voogden van het Geesthuis van Sint-Goedele te Brusssel cum 
suis, supplianten c. jonker Albert Antoon De Lendicq (Lindicq), 
stadhouder van het leenhof van Mechelen, gedaagde. Schulden. 
1700-1712.

1 pak

402 Prins [Leopold Ignatius] van Dietrichstein, als man van prinses 
Marie Dorothée de Salm, en Antoine Albert de la Faille, supplianten 
en gedaagden c. de commendatair abt, prior en religieuzen van de 
abdij te Corbie, gedaagden, rescribenten en impetranten. 
Eigendom van goederen. 1700-1729.

1 pak

4 Marcus Penuwe, schoenmaker, suppliant c. de proosdin en 
religieuzen van het Berlaymontklooster te Brussel, geïnsinueerden. 
Schulden. [ca. 1700].

1 stuk
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10 De pastoor en de grootmeesteressen van het begijnhof, 
supplianten en gereconvenieerden c. de drossaard, schepenen, 
regeerders en inwoners van Hoogstraten, rescribenten. Vrijstelling 
van belastingen. [ca. 1700].

1 omslag

34 De abdis van de abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, 
suppliante c. de erfgenamen Wouter Damen cum suis, 
rescribenten. Evocatie van een proces over de verkoop van een 
huis. Vorige instantie: de schepenbank van Walem. [ca. 1700].

1 omslag

75 Jan Baptist Jocquet, pachter van de bieraccijns, suppliant c. de 
pastoor van Énines. Vrijstelling van de bieraccijnzen. [ca. 1700].

1 omslag

334 Jacobus Chanon, pastoor en kanunnik, suppliant en 
gereconvenieerde c. de opperkerkmeester en de dienende 
kerkmeesters van de Sint-Jacobsparochie te Antwerpen, 
gedaagden en reconveniënten. Achterstallige inkomsten. [ca. 
1700].

1 omslag

78 De regeerders en inwoners van Wommersom, supplianten c. de 
abdis van de abdij van Vrouwenpark [te Rotselaar], geïnsinueerde. 
Verplichting van de abdij als tiendheffer tot het houden van een 
hengst. 1701.

1 stuk

80 De prior en de religieuzen van het klooster van Bethlehem te 
Leuven, interveniërende voor Prosper Charles, pater, en zijn broer 
Adam Charles, supplianten c. André Van Broeckhem (Brouckhum), 
raadsheer en rentmeester in het kwartier van Binche en 
Mariemont, geïnsinueerde. Rente. 1701.

1 omslag

81 De pastoor van Wache, suppliant c. Antoon Wolter Cocx, met hem 
gevoegd N. Van den Bogaert, gedaagden. Onbekend. 1701.

1 stuk

88 De overste van het klooster van de ursulinen te Brussel c. de 
markiezin-douairière van Wemmel. Betaling voor de opneming van 
haar twee dochters in het klooster. 1701.

1 omslag

93 De overste en religieuzen van het klooster van de clarissen te 
Brussel, supplianten c. de erfgenamen van wijlen jonker Jan (Gillis) 
De Cock en Emerentia Govaerts, geïnsinueerden. Achterstallige 
betaling van een lijfrente. 1701.
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1 omslag

95 Laurentius Van den Berghe, pastoor van Wemmel en Relegem, met 
hem gevoegd de abt van de abdij te Grimbergen, supplianten c. 
Franciscus Desmarez, drossaard van Sint-Pieters-Jette, in naam van
de gravin aldaar, rescribent. Benoeming van de kapel- en 
armenmeesters van Relegem. 1701.

1 pak

97 Nicolaus Martinus Flamen, pastoor c. Frederick De Vrytere, schout 
van Gierle. Confiscatie van zes goudstukken. 1701.

1 omslag

102 Eugenius Marcarty, Iers priester, impetrant c. Herman Damen, 
president van het Heilige Geestcollege te Leuven, gedaagde. 
Maintenue ('handhaving') van de beurzen van Schijndel en Mera 
die Marcarty verkreeg van Damens voorganger Martinus Steyaert, 
apostolisch vicaris van het bisdom 's-Hertogenbosch. 1701.

1 omslag

103 De deken en kanunniken van het Sint-Martinuskapittel te Luik, als 
heren van Breust, supplianten c. Gerard Winckelt, ontvanger van 
Navaigne, geïnsinueerde. Betaling van tienden op land dat opnieuw
in cultuur werd gebracht. 1701.

1 omslag

107 [Marie Henriëtta dal Caretto], hertogin-douairière van Arenberg, 
met haar gevoegd de burgemeesters en schepenen, supplianten c. 
de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Aarschot, geïnsinueerden. Verkoop van geamortiseerd onroerend 
goed. 1701.

1 omslag

109 Maria Lams, hoofdmeesteres van het begijnhof te Lier, suppliante 
c. Cornelis De Vlaminckx, deurwaarder bij de Raad van Brabant. 
Beledigingen. 1701.

1 omslag

114 Joseph Pureur en de inwoners van Petit-Roeulx-lez-Braine, 
supplianten c. de ontvanger van het begijnhof te Nijvel, 
geïnsinueerde en rescribent. Renten. 1701.

1 omslag

118 Het Sint-Gertudiskapittel c. de stedelijke armenraad van Nijvel. 
Onbekend. 1701.

2 stukken

119 De abt en de religieuzen van de Parkabdij te Leuven, supplianten c.
de weduwe van wijlen Philip Rycquewaert, heer van Tiberchamps 
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en raadsheer bij de Raad van Brabant, gedaagde. Rente. 1701.
1 omslag

124 Jean Jacquelart, ontvanger van de baron van Bornival, suppliant c. 
de abdis en de religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], 
resribenten. Niet nader genoemd financieel conflict betreffende de 
verminderde pachtopbrengsten van de abdij. 1701.

1 omslag

133 Marie Theresia Wain, weduwe van François Tribolet (Triboulet), 
suppliante c. de prior en de religieuzen van de abdij van Nizelles te 
Braine-l'Alleud, rescribenten. Betaling van een jaarlijks pensioen 
aan de abdij. 1701.

1 omslag

137 Antonius Engelen, Adriaan Geelen en Jan Vander Vliet, 
interveniërende voor de inwoners van Retie, supplianten c. 
[Franciscus Gilbertus Gybels], pastoor van Retie, rescribent. 
Weigering tot betaling van belastingen door de rescribent. 1701.

1 omslag

140 Petrus Van der Meeren, kanunnik van het Sint-Germanuskapittel, 
impetrant c. de wethouders van Tienen, gedaagden, en Matthys 
Maes en de weduwe van Hendrick Van Herberghen, geïntimeerden.
Betaling van een erfpacht. Vorige instantie: de schepenbank van 
Tienen. 1701.

1 omslag

141 Johannes Baptista Wauwermans, priester en rentmeester, suppliant
c. de kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouw-Bijstandkerk te 
Brussel, geïnsinueerden. Lijfrente. 1701.

1 omslag

142 Jan Lauwers, suppliant c. de schepenen en regeerders van 
Wijnegem, rescribenten. Maintenue ('handhaving') van de suppliant
in het schoolmeester- en kosterschap, met bijhorende woning. 
1701.

1 omslag

145 De gravin-douairière van Duras, suppliante c. de deken en 
kanunniken van het [Sint-Trudo]kapittel te Sint-Truiden, 
rescribenten. Nietigverklaring van het arrest van de Luikse officiaal 
op goederen ten gevolge van een niet-betaalde rente. 1701.

1 omslag

146 De priores van het klooster van de ursulinen te Brussel, suppliante 
c. de kinderen en erfgenamen van wijlen jonker Jan Coxq cum suis, 
rescribenten. Rente. 1701.

1 omslag
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148 De alexianen van Leuven c. Johannes Vander Meeren, priester. 
Maintenue ('handhaving') van een beneficie in de kapel van het 
klooster. 1701.

1 omslag

149 De priores van het Elzenklooster, suppliante c. de regeerders van 
Zichem, rescribenten. Vrijstelling van inkwartiering van soldaten. 
1701.

1 omslag

150 Maximilianus Snel, pastoor van Vossem, suppliant c. Carel Van 
Diest cum suis, rescribenten. Restitutie van een som geld van 
wijlen Maximiliaan Walravens, pastoor van de Onze-Lieve- Vrouw 
ter Kapelleparochie te Brussel. 1701.

1 omslag

155 De pastoor van Petit-Hallet, suppliant c. Jacques Carnonckel, 
geïnsinueerde. Nietigverklaring van het proces dat de 
geïnsinueerde aanspande voor de schepenbank van Leuven 
wegens het niet-verlenen van toegang tot de pastorie voor het 
innen van de bieraccijnzen. 1701.

1 omslag

260 De ongeschoeide karmelieten van Brussel en Johan Augustinus en 
Jerome Joseph de la Faille, supplianten c. [Charles Thomas van 
Lotharingen], prins van Vaudemont, ridder van het Gulden Vlies, 
rescribent. Rente. 1701.

1 omslag

262 Maria en Barbara Van Zuerdoncke, supplianten en excipiënten c. de
bogaarden van [Wezembeek-]Oppem, gedaagden en 
geëxcipieërden. Schulden. 1701.

1 omslag

497 Clara Sutens, weduwe van Jan Vander Vliet, apotheker uit Leuven c.
de abdis en religieuzen van de abdij van Hertogendal [te Hamme-
Mille]. Schulden voor geleverde medicijnen. 1701.

1 omslag

2379 De deken, kanunniken en plebaan van het Sint-Goedelekapittel te 
Brussel en Johannes Martinus De Hondt, oratoriaan, supplianten c. 
[Humbertus de Precipiano], aartsbisschop van Mechelen, 
geïnsinueerde. Maintenue ('handhaving') van het benoemingsrecht 
van de plebaan voor de Onze-Lieve-Vrouw van Finisterraeparochie 
te Brussel. 1701.

1 omslag

128 De priores en religieuzen van het Jerichoklooster te Brussel, 
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supplianten c. Andries Vander Haeghen, rescribent. Achterstallige 
huishuur. 1701-1702.

1 pak

159 François Pirenne, burgemeester, suppliant c. Wauthieu Thosquinet, 
pastoor van Thimister, geïnsinueerde. Teruggave van 
administratieve documenten. 1701-1702.

1 omslag

168 Franciscus Gilbertus Gybels, pastoor, suppliant c. de schepenen en 
regeerders van Retie en Peter Crols, schoolmeester, 
geïnsinueerden. Aanstelling van de schoolmeester. 1701-1702.

1 pak

169 Matthijs Bauwens, gerechtsbode, suppliant c. de abdis van de abdij
van Sinnich te Teuven, rescribente. Rente. 1701-1702.

1 omslag

170 Egidius De Vinck, president van het Driutiuscollege te Leuven, 
suppliant c. de alexianen van Tienen, geïnsinueerden. Verkoop van 
een pachthof in Grand-Hallet. 1701-1702.

1 omslag

172 Henricus Theodorus Loyens, secretaris bij de Raad van Brabant, 
impetrant c. N. Havet, rentmeester van het Sint-Gertrudiskapittel 
te Nijvel, gedaagde. Cijns (purge civiel). 1701-1702.

1 omslag

173 De oratorianen van Scherpenheuvel, supplianten c. Hendrik Proost, 
hoofdmeier van het land van Zichem, als officier aldaar, 
geïnsinueerde. Het stallen van kraampjes op de weg naar de 
basiliek. 1701-1702.

1 omslag

174 Adrianus Cools, rentmeester van koning [Willem III van Oranje] van 
Groot-Brittannië, als heer van Zichem en Scherpenheuvel, 
suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te 
Leuven, rescribenten. Cijns. 1701-1702.

1 pak

178 Petrus Ausseloos, [meier van Kumtich], impetrant c. de pastoor en 
Jan Rombau, meier van Nil-Saint-Martin, geïntimeerden. Woltiende. 
Vorige instantie: het Consistorie van de Hoorn te Leuven. 1701-
1702.

1 omslag

184 De erfgenamen van proviador-generaal Gilbert Thenaerts, 
supplianten c. de abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], 
geïnsinueerde. Achterstallige pacht. 1701-1702.
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1 pak

187 De abdis en religieuzen van de abdij te Kortenberg en Matthias Van
Wuytswinckel, pastoor van Hombeek, supplianten c. de pastoor van
Zemst, rescribent. Recht op het heffen van tienden op een stuk 
land gelegen 'int Eggelenbroeck over de Leybeke bij den 
Matenbruel'. 1701-1702.

1 omslag

205 De abdis van de abdij van Val-Saint-Georges te Salzinnes (Namen), 
suppliant c. François Guillaume De Raulet, rescribent. Schulden. 
1701-1702.

1 omslag

206 Henry Wouwermans de Jonge, handelaar uit Brussel, suppliant c. de
abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], geïnsinueerde. 
Schulden voor geleverde waren. 1701-1702.

1 omslag

228 De abt van de Sint-Bernardusabdij [te Hemiksem], suppliant c. de 
burgemeester en schepenen van Lier, rescribenten. Vrijstelling van 
de inkwartiering van soldaten in de refuge van de abdij te Lier. 
1701-1702.

1 omslag

234 De proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
te Kamerijk, supplianten c. [Carlos Lopez de Ulloa], baron van 
Limal, rescribent. Jurisdictie in Limal. 1701-1702.

1 omslag

236 De abt en religieuzen van de Sint-Dionysiusabdij te Bergen, 
supplianten en gereconvenieerden c. de abdis en religieuzen van 
de Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Wijngaardabdij te Leuven, 
rescribenten en reconveniënten. Schulden. 1701-1702.

1 omslag

238 De ontvanger en rentmeesters van het [Sint-Lambertus]kapittel te 
Luik, supplianten c. de 'regleurs', ontvangers en inwoners van 
Richelle, rescribenten. Heffen van tienden op geamortiseerde 
goederen. 1701-1702.

1 omslag

241 N. Bourdon, ontvanger van het Sint-Pauluskapittel te Luik, suppliant
c. Thiry Ramet, griffier van Walhain, geïnsinueerde. Achterstallige 
tienden, cijnzen en renten. 1701-1702.

1 omslag

242 De stadsmagistraat van Brussel, suppliant c. Claude De Hove, 
proost van de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie te Brussel, 
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rescribent. Vrijstelling van wijnaccijnzen. 1701-1702.
1 omslag

244 Antoine Del Wiche, pastoor, en Jerome Du Pont, Jean Pierre 
Montfort en Jean François De Bras, inwoners van Grand-Leez, 
supplianten c. Guibert Vanderhulst, pachter van de bieraccijnzen in 
Grand-Leez, interveniërende voor Jean Pierre Le Boeuff, rescribent. 
Vrijstelling van de bieraccijnzen. 1701-1702.

1 omslag

246 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Sittard, 
supplianten c. de burgemeesters en inwoners van Merkelbeek, 
rescribenten. Diefstal van tienden die de supplianten als vrijgesteld
van belastingen beschouwden. 1701-1702.

1 omslag

251 De opperkerkmeester, de kerkmeesters en de ouderlingen van de 
Sint-Janskerk te Brussel, supplianten c. de voogden, overste en 
religieuzen van het Sint-Jansgasthuis te Brussel, gedaagden. 
Bestuur van de kerk. 1701-1702.

1 omslag

252 Claude De Hove, proost, impetrant c. de pastoor van de Onze-
Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie te Brussel, gedaagde. 
Maintenue('handhaving') van het recht voor de mis op te dragen en
het verrichten van andere religieuze handelingen op kerkelijke 
feestdagen. 1701-1702.

1 omslag

258 Fulgentius Festraets, proost en pastoor van de Sint-
Sulpitiusparochie te Diest, met hem gevoegd de abt van de abdij te
Tongerlo, supplianten en geëxcipieërden c. Jan François Vanden 
Hove en Ambrosius Soers, geïnsinueerden en excipiënten. 
Schulden voor geleverd rogge. 1701-1702.

1 omslag

259 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. 
Claude d'Awans, heer van Sluizen, burgemeester van Tienen, 
rescribent. Weigering van de afdracht van de grote tiende van de 
rescribent in Petit-Hallet. 1701-1702.

1 omslag

266 De priores en religieuzen van het klooster van Cabbeek te Tienen, 
supplianten c. de wethouders en rentmeesters van Leuven. Rente. 
1701-1702.

1 omslag

268 Cornille (Cornil) Brulehaux (Brullehaux, Brulhau, Bruleau), 
wijnhandelaar uit Brussel, suppliant c. de prior van het klooster van
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de wilhelmieten te Nijvel, geïnsinueerde en rescribent. Schulden 
voor geleverde wijn. 1701- 1702.

1 omslag

272 De erfgenamen van Marie Focant, weduwe van Gabriel Lefebvre, 
supplianten c. markies [Jean François Benjamin] de Bournonville, 
gouverneur van de stad en de kasselrij Oudenaarde, 
interveniërende voor Philippe Guibert Verney, pastoor van 
Gosselies, cum suis, rescribenten. Rente. 1701-1702.

1 omslag

674 Catharina Van Ruysevelt uit Anderlecht, weduwe van Gillis Van 
Overstraeten, suppliante c. de bogaarden van 
[Wezembeek-]Oppem, rescribenten. Nietigverklaring van de 
inbeslagneming van tarwe wegens achterstallige pacht. 1701-
1702.

1 pak

839 Nicolaas Charlier, pastoor van Vijlen, en Alexander en Gillis 
Charlier, met hen gevoegd Jan Custers en Jan Heusch, supplianten 
c. Jan Schillings, schepen en griffier van Gemmenich, rescribent. 
Verbod op de verkoop van gronden. Vorige instantie: de 
schepenbank van Gemmenich. 1701-1702.

1 omslag

299 Michel De Haling, pastoor van de Sint-Jan-de-Doperparochie te 
Luik, suppliant en gereconvenieerde c. Jean Nollet (Nolles), 
geïnsinueerde, en N. Caraffe, pastoor van Esneux en Rotheux[-
Rimière], cum suis, rescribenten en reconveniënten. 
Maintenue ('handhaving') van het patronaatsrecht over de kapel 
van Rotheux[-Rimière]. 1701-1703.

1 pak

305 Charles Taye, rentmeester van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Kamerijk, suppliant c. Lucia Helena Van den Broeck, weduwe van 
Guillielmus a Castro, advocaat, en vrouw van [Petrus Ignatius] 
Collins, advocaat, rescribent. Schulden. 1701-1703.

1 omslag

320 Mattheus Van Beughem, raadsheer en rekenmeester van de 
Rekenkamer van Brabant, als vader en voogd van zijn minderjarige
kinderen en de erfgenamen van Johannes Ferdinandus Van 
Beughem, gewezen bisschop, suppliant c. Reginaldus Cools, 
bisschop van Antwerpen, rescribent. Inkomsten van het bisdom 
behorende tot de erfenis. 1701-1703.

1 pak

325 Pierre Wauthy, pastoor, suppliant c. het Sint-Gertrudiskapittel te 
Nijvel en de inwoners van Baulers, geïnsinueerden. Herstelling van 
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het schip en het dak van de kerk. 1701-1703.
1 omslag

382 De abt van de abdij te Kloosterrade cum suis, supplianten c. 
Guillaume Henry Bergh de Trips, rescribent. Bijdrage tot de 
publieke lasten. 1701-1703.

1 pak

836 Jean Pinchart, pastoor van Dion-le-Mont, suppliant c. Gaspar De 
Huy, rescribent en geïnsinueerde. Betaling van bieraccijnzen voor 
elders opgeslagen bier. 1701-1703.

1 pak

2310 - 2311 De voogden en de rentmeesters van de armentafel te Leuven, supplianten c. Sacré Panné, rescribent. Aanleg van een doorgangsweg voor vee in Korbeek-Lo. 1701-1703.

2310 - 2311 DE VOOGDEN EN DE RENTMEESTERS VAN DE 
ARMENTAFEL TE LEUVEN, SUPPLIANTEN C. SACRÉ PANNÉ, 
RESCRIBENT. AANLEG VAN EEN DOORGANGSWEG VOOR VEE IN 
KORBEEK-LO. 1701-1703.

2310 Deel 1.
1 pak

2311 Deel 2.
1 pak

247 De burgemeesters, schepenen en inwoners van Sint-Katelijne-
Waver, supplianten c. [François Fénelon en Humbertus de 
Precipiano], aartsbisschoppen van Kamerijk en Mechelen, de 
proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouw- en Sint-
Romboutskapittel van dezelfde steden, met hen gevoegd 
[Maximiliaan Albert van Merode], markies van Deinze en baron van
Duffel, interveniërende voor hun tiendpachters, rescribenten. 
Weigering tot afdracht van de boontiende. 1701-1704.

1 pak

327 Hendrik Tritsman, kerkmeester van Kumtich, suppliant c. de 
abdissen van de abdijen van Vrouwenpark [te Rotselaar] en Ter 
Kameren [te Elsene], geïnsinueerden en rescribenten. Herstelling 
van de beuk en de toren van de kerk. 1701-1705.

1 omslag

409 De overste en religieuzen van het klooster van de birgittinessen te 
Brussel, supplianten c. jonker Jan Peeter Ignace Le Comte, alias 
'Dorville', rescribent. Schulden. 1701-1705.

1 pak

157 François Cornelis, pastoor van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Ambrosius 
Herman, erfgenaam van Andreas Smets, gewezen pastoor van 
Sint-Katelijne-Waver, en Guillaume Van Herck, erfgenaam van 
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Wautier Van Herck, gewezen pastoor van Kasterlee, supplianten c. 
[François Fénelon], aartsbisschop, en de proost, deken en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, 
geïnsinueerden. Achterstallig pastoorsinkomen. 1701-1706.

1 pak

521 De rector van jezuïetencollege te Leuven, suppliant c. Anna Vanden
Broeck, weduwe van N. Mouffaert, geïnsinueerde. Schulden. Vorige
instantie: de rechtbank van de universiteit van Leuven; de deken 
van het Sint-Jacobskapittel te Leuven; de proost van het Sint-
Romboutskapittel te Mechelen. 1701-1707.

1 pak

480 Gerard Fillée, pastoor, suppliant c. het Sint-Bartolomeuskapittel te 
Luik en de inwoners van Lincent, geïnsinueerden en rescribenten. 
Herstelling van de toren van de kerk. 1701-1708.

1 omslag

759 De abt van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, suppliant c. de 
heer en regeerders van Ottenburg, rescribenten. Herstelling van de
toren van de kerk. 1701-1713.

1 omslag

986 - 987 Jonker Johannes Franciscus de Haze, getrouwd met Clara de Christynen, vrouwe van Beisem, supplianten en resumenten c. de priores en religieuzen van het Terbankklooster bij Leuven, rescribenten. Herstelling van de kerk van Beisem. 1701-1718.

986 - 987 JONKER JOHANNES FRANCISCUS DE HAZE, GETROUWD 
MET CLARA DE CHRISTYNEN, VROUWE VAN BEISEM, SUPPLIANTEN 
EN RESUMENTEN C. DE PRIORES EN RELIGIEUZEN VAN HET 
TERBANKKLOOSTER BIJ LEUVEN, RESCRIBENTEN. HERSTELLING 
VAN DE KERK VAN BEISEM. 1701-1718.

986 Deel 1.
1 pak

987 Deel 2.
1 pak

914 Jacques Denis, substituut-baljuw van Hannuit, Pierre Van Luck cum 
suis, Antoine Marquese en Jean François Ruart, supplianten c. 
Guibert Colins, kanunnik van het Sint-Jacobskapittel en president 
van het Pelscollege te Leuven, geïnsinueerde en rescribent. 
Renten. 1701-1733.

1 omslag

83 Jacques Christiaens, advocaat uit Leuven, impetrant c. de abt van 
de Parkabdij te Leuven, geïnsinueerde. Opbrengst van de verkoop 
van een pachthof. [ca. 1701].

1 omslag

135 De abt en religieuzen van de abdij te Averbode, supplianten en 
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gereconvenieerden c. de regeerders en inwoners van Balen, 
rescribenten en reconveniënten. Herstelling van de kerk. [ca. 
1701].

1 stuk

144 Jean Castille uit Luttre, suppliant c. de abt van de Parkabdij te 
Leuven, geïnsinueerde. Betaling van de tienden. [ca. 1701].

1 omslag

326 Pierre Jennevois, suppliant c. François Derbais, pastoor van 
Frasnes[-lez-Anvaing], geïnsinueerde en gedaagde. Schulden. [ca. 
1701].

2 stukken

399 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, suppliant c. de meier en 
schepenen van [Solre]-Saint-Géry, gedaagden. Vrijstelling van 
belastingen [?]. [ca. 1701].

1 omslag

160 De priores, suppliante c. de religieuzen van het Terbankklooster bij 
Leuven, geïnsinueerden. Maintenue ('handhaving') van de 
suppliante in haar functie. 1702.

1 omslag

161 Hendrick Geerts uit Brussel, suppliant c. de rector van het klooster 
van de miniemen te Anderlecht, geïnsinueerde. Schulden voor 
gemalen graan. 1702.

1 omslag

162 Gisbert Everaerts uit Tienen, suppliant c. de abt van de Parkabdij te
Leuven, geïnsinueerde. Achterstallige pacht op land in Rumsdorp. 
1702.

1 omslag

164 De pastoor, schepenen en regeerders van Neerlinter, supplianten 
en geëxcipieërden c. de abdis van de abdij van Maagdendal te 
Oplinter, geïnsinueerde en excipiënte. Houtkap voor de versiering 
van de kerk op feestdagen. 1702.

1 omslag

165 Ignace François Tilman, notaris, suppliant c. N. De Lau, schildknaap
en lid van de Orde van Malta, rescribent. Beledigingen. 1702.

1 omslag

167 De kanunniken van het Sint-Goedelekapittel, supplianten en 
geëxcipieërden c. de promotor van de Brabantse officialiteit te 
Brussel, geïnsinueerde en excipiënt. Jurisdictieconflict. 1702.

1 omslag



Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid. 65

171 De abt van de Parkabdij te Leuven, suppliant c. de weduwe van 
Pierre L'Espinne (Epinne), geïnsinueerde en rescribente. Eigendom 
van een stuk weiland nabij Maret. 1702.

1 omslag

175 De abt van de abdij te Tongerlo, impetrant c. Bernard Elseviers, 
kapitein van de cavalerie, als man en voogd van Johanna Isabella 
Thibouts, gedaagde. Erfpacht. 1702.

1 omslag

182 Guillaume Henry de Bergh de Trips, heer van Clermont, en 
Johannes de Trips de Meroels, contradicenten c. Cornelis Hennen, 
rendant. Schulden. 1702.

1 stuk

188 Johannes Van Linthout, suppliant c. de abt en religieuzen van de 
Sint-Cornelius-en Cyprianusabdij te Ninove, rescribenten. Schulden.
1702.

1 omslag

189 François Bernaert, advocaat bij de Raad van Brabant, suppliant c. 
de abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], geïnsinueerde. 
Beledigingen. 1702.

1 omslag

190 Gijsbert Corvillain (Corvilleyn), priester, met hem gevoegd de heer 
en wethouders van Court-Saint-Étienne, supplianten c. Estienne 
Barbier, ontvanger van het begijnhof te Nijvel, geïnsinueerde. 
Jurisdictieconflict n.a.v. een geschil over een rente. 1702.

1 omslag

192 Jonker Ferdinandus Du Cellier, heer van Ballencour, cum suis, 
supplianten c. Michael Wayenbergh, kapelaan te Overijse, 
gedaagde. Onbekend. 1702.

1 stuk

202 N. Goemans, pastoor, suppliant c. Jan Vuytterhoeven, pachter uit 
Bonheiden, gedaagde. Houttiende. 1702.

1 omslag

204 De abdis van de abdij van Vrouwenpark [te Rotselaar] c. Jan Baptist
Pica, meier van Wange. Revocatie om niet voor de schepenbank 
van Wange te verschijnen maar voor de Raad, naar aanleiding van 
een geschil over schulden. 1702.

1 omslag

208 De burgemeester, schepenen en inwoners van Biez, supplianten c. 
het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk en de abdissen en 
religieuzen van de abdijen te Florival en Vrouwenpark [te 
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Rotselaar], geïnsinueerden. Bezorgen van een nieuwe tiendklok en 
ornamenten. 1702.

1 omslag

209 De pastoor, suppliant c. Gillis Huys, ontvanger van de 20ste 
penning in Humbeek, geïnsinueerde. Vrijstelling van betaling van 
de 20ste penning. 1702.

1 stuk

211 De priores en religieuzen van de priorij van 's-Hertogeneiland te 
Gempe, supplianten c. de heer, regeerders en inwoners van Sint-
Joris-Winge, rescribenten. Vrijstelling van de inkwartiering van 
soldaten. 1702.

1 stuk

212 De procureur-generaal, suppliant c. de abt van de abdij te Floreffe, 
interveniërende voor Bauduin Du Pont, meier van Chapelle-lez-
Herlaimont, geïnsinueerde. Jurisdictie in Chapelle-lez-Herlaimont. 
1702.

1 omslag

229 Françoise Pavioli de Bastille, suppliante c. [Humbertus de 
Precipiano], aartsbisschop van Mechelen, rescribent. Rente. 1702.

1 omslag

231 De provisoren en presidenten van het Pauscollege en het Hollands 
College te Leuven, supplianten c. Johannes Laurentius Naveau, 
griffier van Linsmeau, geïnsinueerde. Achterstallige cijnzen. 1702.

1 omslag

232 N. de Brias, erfgename van [Petrus] Van der Perre, bisschop van 
Namen, suppliante c. Hubert D'Union, rescribent. Achterstallige 
cijnzen en renten. 1702.

1 omslag

233 De pastoor en kerkmeesters van Blanmont, supplianten c. de abdis 
van de abdij van Val-Saint-Georges te Salzinnes (Namen), 
rescribente. Herstelling van de kerk. 1702.

2 stukken

240 Marie Bernardine D'Olmen, begijn op het Groot Begijnhof te 
Brussel, suppliante c. Marie Martine Van den Cruyce, rescribente. 
Het verlenen van kwitanties na betaling van alimentatie. 1702.

1 omslag

248 Cornelis De Wael, als voogd van Anna Maria Brion, suppliant c. de 
bogaarden van Zoutleeuw, geïnsinueerden. Schulden. 1702.

1 omslag
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249 Robert de Nicolaerts, alcalde aan het hof, suppliant c. Jacobus 
Bonne, priester en oratoriaan, rescribent. Schulden. 1702.

1 omslag

250 Maria Van Vlasselaer c. de augustijnen van Tienen. Schulden voor 
het wassen van linnen. 1702.

1 omslag

253 De religieuzen, impetranten en geëxcipieërden c. de abt van de 
abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo] cum suis, gedaagden en 
excipiënten. Goederenbeheer van de abdij. 1702.

1 omslag

254 Joseph Louis Milst, kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwkapelanie te 
'Ginglehen' [Gingelom?], suppliant c. de priores en religieuzen van 
priorij van Hertoginnedal te Oudergem, geïnsinueerden. Rente. 
1702.

1 omslag

261 Jonker Jan Baptist Aurelius a Walhorn, alias 'Deckher', schepen, en 
Isabella Philippina van Parijs, weduwe van Jan Frederick de 
Nyekerke, supplianten c. de hoofdmeesteressen van het Groot 
Begijnhof te Brussel, rescribenten. Renten. 1702.

1 omslag

263 Ernest De Hamoir, kapelaan van de Sint-Annakapelanie, suppliant 
en gereconvenieerde c. de abt van [de Sint-Trudo]abdij te Sint-
Truiden, geïnsinueerde en reconveniënt. Rente. 1702.

1 omslag

265 Peter Alexander Paon, procureur, postulerende voor de wethouders 
van Brussel, interveniërende voor zijn broer, gewezen pastoor van 
Sint-Agatha-Berchem, suppliant c. de abt van de abdij te 
Grimbergen, geïnsinueerde. Schulden. 1702.

1 omslag

288 De abdis van de abdij te Vorst, suppliante c. Philips Blaes en 
Antoon Michiel, pachters, geïnsinueerden. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op vrijstellling van tol op 
een weg naar Waterloo. 1702.

1 omslag

339 Daniel Michotte (Michot), suppliant c. de overste van het klooster 
van de alexianen te Tienen, geïnsinueerde. Rente. 1702.

1 omslag

838 Lambertus Servotte, pastoor van Boutersem, suppliant c. N. 
Festraets, procureur, geïnsinueerde en rescribent. Proceskosten. 
1702.
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1 omslag

895 - 896 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. de regeerders van Schoten, geïnsinueerden en rescribenten. Vrijstelling van belastingen. 1702.

895 - 896 DE ABT VAN DE ABDIJ VAN VILLERS [TE VILLERS-LA-
VILLE], SUPPLIANT C. DE REGEERDERS VAN SCHOTEN, 
GEÏNSINUEERDEN EN RESCRIBENTEN. VRIJSTELLING VAN 
BELASTINGEN. 1702.

895 Deel 1.
1 pak

896 Deel 2.
1 pak

163 Ferdinandus Verdonck, pastoor van Walem, impetrant c. de 
'Roomse boonplanters' van Sint-Katelijne-Waver, gedaagden. Recht
op de boontiende. 1702-1703.

1 omslag

213 De deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel, supplianten 
c. de augustijnen van Brussel, geïnsinueerden. Recht op het 
organiseren van processies. 1702-1703.

1 omslag

198 Guillielmus Martinus Wuyts, pastoor, suppliant, gereconvenieerde 
en excipiënt c. Jan François Meeus, griffier van Everberg, 
rescribent, reconveniënt en geëxcipieërde. Inzage in de 
administratie van de kerkfabriek en de armentafel. 1702-1703.

1 omslag

216 N. Gerardi, pastoor van Millegem, suppliant c. de regeerders van 
Mol, geïnsinueerden. Vrijstelling van de 20ste penning. 1702-1703.

1 omslag

219 Jacobus Vinck, pastoor van Mazenzele, suppliant c. [Humbertus de 
Precipiano], aartsbisschop van Mechelen, en de proost en 
religieuzen van de abdij te Affligem, geïnsinueerden. 
Pastoorsinkomen. 1702-1703.

1 omslag

222 Baron N. de Stembecque, heer van Overijse, suppliant c. de prior 
en de religieuzen van het Brandenburgklooster (bij Aken), 
rescribenten. Schulden. 1702-1703.

1 omslag

278 De abt van de abdij te Grimbergen, suppliant en gereconvenieerde 
c. de drossaard, regeerders en inwoners van Wemmel, 
geïnsinueerden en reconveniënten. Herstelling van het koor van de
kerk. 1702-1703.
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1 omslag

287 De priores en religieuzen van de priorij Sion te Vilvoorde, 
supplianten c. jonker Bonifacius en Maria en Barbara Le Mire, 
geïnsinueerden en rescribenten. Schulden. 1702-1703

1 omslag

300 De heer van Haren, suppliant c. Nicolaus Richard, pastoor, met 
hem gevoegd [Humbertus de Precipiano], aartsbisschop van 
Mechelen, en de armenmeesters van Haren, rescribenten. 
Goederenbeheer van de kerkfabriek en armentafel. 1702-1703.

1 pak

303 Jacobus De Man, pastoor van het begijnhof, suppliant c. de 
wethouders van Aarschot, rescribenten. Vrijstelling van de 
inkwartiering van soldaten. 1702-1703.

1 omslag

306 Jean Vischenet, algemeen admodiateur van de commanderij van de
Orde van Malta te Chantraine, suppliant c. de abdis van de abdij 
van Vrouwenpark [te Rotselaar], rescribente. Vrijstelling van 
afdracht van de lammertiende. 1702-1703.

1 omslag

307 Anna Van Ophem, weduwe van Christiaan Van Herzele, suppliante 
c. de abt en religieuzen van de Sint-Cornelius-en Cyprianusabdij te 
Ninove, rescribenten. Schulden. 1702-1703.

1 omslag

309 Judocus Willemans (Wilemans), priester, impetrant en rendant c. de
erfgenamen van Anna De Braye, begijn op het Groot Begijnhof te 
Brussel. Erfenis. 1702-1703.

1 omslag

310 Maria Catharina Anthognossi (Anthognosi), suppliante c. 
[Reginaldus Cools], bisschop van Antwerpen, geïnsinueerde. Erfenis
van Antonius Hoeffslagh, president van het seminarie van het 
bisdom Antwerpen. 1702- 1703.

1 omslag

311 De abdis van de abdij van Sinnich te Teuven, met haar gevoegd 
Godefridus Gualterus Fierenschatz, secretaris, supplianten c. 
[Joseph Anselme de Draeck], heer van Teuven, geïnsinueerde. 
Arrestatie en opsluiting van Fierenschatz. 1702-1703.

1 omslag

312 De abt van de Sint-Bernardusabdij [te Hemiksem], als heer van 
Puurs, suppliant c. Peter Van Breedam, drossaard van Oppuurs, 
geïnsinueerde. Zitplaats in de kerk. 1702-1703.
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1 omslag

314 Abraham a Campo, pastoor, suppliant c. de burgemeesters, 
regeerders en inwoners van Lommersum, geïnsinueerden. 
Vrijstelling van inkwartiering van soldaten. 1702-1703.

1 omslag

316 Johannes Baptista Cocx, kanunnik van het Sint-Vincentiuskapittel te
Zinnik en kapelaan van de hertogelijke kapel in de kerk van 
Tervuren, suppliant c. baron Charles Joseph Coloma de Terna, 
geïnsinueerde. Rente. 1702-1703.

1 omslag

336 [Camille de Champlais], commandeur van de commanderij te 
Courcelles, suppliant c. Jan Van Roye, meier van Wommersom, 
rescribent. Vrijstelling van betaling van de 20ste penning. 1702-
1703.

1 omslag

610 - 612 Don Luis de Borta, heer, interveniërende voor de baljuw, en George Marneffe, pastoor van de Sint-Medardusparochie te Jodoigne, supplianten c. de deken en kanunniken van het Sint- Pauluskapittel te Luik, interveniërende voor Nicolas Duy en Arnould Delfaulx, geïnsinueerden. Recht op het heffen van tienden op een stuk land. 1702-1703.

610 - 612 DON LUIS DE BORTA, HEER, INTERVENIËRENDE VOOR DE
BALJUW, EN GEORGE MARNEFFE, PASTOOR VAN DE SINT-
MEDARDUSPAROCHIE TE JODOIGNE, SUPPLIANTEN C. DE DEKEN EN
KANUNNIKEN VAN HET SINT- PAULUSKAPITTEL TE LUIK, 
INTERVENIËRENDE VOOR NICOLAS DUY EN ARNOULD DELFAULX, 
GEÏNSINUEERDEN. RECHT OP HET HEFFEN VAN TIENDEN OP EEN 
STUK LAND. 1702-1703.

610 Deel 1.
1 pak

611 Deel 2.
1 pak

612 Deel 3.
1 pak

2370 Margarita Taignon, suppliante c. de abdis en religieuzen van de 
Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Wijngaardabdij te Leuven, rescribenten. 
Betaling van het abdijbrood. 1702-1703.

1 omslag

193 Johannes Franciscus Staes, priester, als voogd van de wezen van 
Albertus Staes, advocaat, impetrant c. al diegenen die enig recht 
pretenderen op de goederen van wijlen Adriano Zety en Margarita 
Meulemans, comparanten. Erfenis (purge). 1702-1704.

1 omslag

220 De karmelietessen van Brussel, supplianten c. [Carlos Lopez de 
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Ulloa], baron van Limal, rescribent. Rente. 1702-1704.
1 pak

270 Carolus Tourneur, pastoor, suppliant c. de schepenen, regeerders 
en Antonius Laurentius Wellens, griffier van Merchtem, 
geïnsinueerden en rescribenten. Proceskosten. 1702-1704.

1 pak

331 N. Bomal, advocaat uit Nijvel, suppliant c. François Joseph Castille, 
priester, geïnsinueerde en rescribent. Schulden. Vorige instantie: 
de schepenbank van Nijvel. 1702-1704.

1 omslag

346 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Vincentiuskapittel te 
Zinnik, impetranten c. Johannes Antonius Aerts, pastoor van Evere, 
gedaagde. Pastoorsinkomen. 1702-1704.

1 omslag

353 Philips Le Febvre, kok in de priorij van de augustijnen te Bellingen, 
suppliant c. de prior en religieuzen van de priorij van Groenendaal 
[te Hoeilaart], rescribenten. Huur van de refuge van de priorij te 
Brussel. 1702-1704.

1 omslag

364 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. de 
burgemeester, schepenen en Raad van Brussel, interveniërende 
voor hun ontvangers van het lepelrecht, geïnsinueerden. 
Vrijstelling van betaling van het lepelrecht. 1702-1704.

2 stukken

383 De deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel, supplianten 
c. de prior en religieuzen van het klooster van de ongeschoeide 
karmelieten te Brussel, geïnsinueerden en rescribenten. Conflict 
over de juridische exemptie van het klooster n.a.v. de begrafenis 
van [Manuela Ignacia María de Acuña de la Cueva], markiezin van 
Bedmar. 1702-1704.

1 omslag

245 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. burggraaf Albert 
Charles Emmanuel Joseph d'Armuyden (Armuyde), markies van 
Bomy, geïnsinueerde en rescribent. Rente. 1702-1705.

1 pak

381 De abdis van de abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, 
suppliante c. de drossaard, regeerders en inwoners van 
Grobbendonk en Bouwel, rescribenten. Vrijstelling van publieke 
lasten op de tienden. 1702- 1705.

1 omslag
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407 De plebaan en regeerders van het Geesthuis van Sint-Goedele te 
Brussel, supplianten c. jonker Godefridus Jacobus Cools, rescribent.
Beheer en inkomsten van een stichting van vier studiebeurzen aan 
de universiteit te Leuven. 1702-1705.

1 pak

2312 - 2313 Anna François Van der Heyden, weduwe van jonker Jan Peter de Cordes, secretaris van de Geheime Raad, appellante c. de overste en de religieuzen van het klooster van de grauwzusters te Leuven, geïntimeerden. Eigendomsrecht van de grote poort en gang van het huis 'de Steen van Terwanen'. Vorige instantie: de schepenbank van Leuven. 1702- 1705.

2312 - 2313 ANNA FRANÇOIS VAN DER HEYDEN, WEDUWE VAN 
JONKER JAN PETER DE CORDES, SECRETARIS VAN DE GEHEIME 
RAAD, APPELLANTE C. DE OVERSTE EN DE RELIGIEUZEN VAN HET 
KLOOSTER VAN DE GRAUWZUSTERS TE LEUVEN, GEÏNTIMEERDEN. 
EIGENDOMSRECHT VAN DE GROTE POORT EN GANG VAN HET HUIS 
'DE STEEN VAN TERWANEN'. VORIGE INSTANTIE: DE SCHEPENBANK
VAN LEUVEN. 1702- 1705.

2312 Deel 1.
1 pak

2313 Deel 2.
1 pak

436 De pastoor, suppliant c. Pauwel Dillen, pachter van de 
bieraccijnzen in Olmen, rescribent. Vrijstelling van de bieraccijnzen.
1702-1706.

1 pak

459 Antonius en Josephus Cossiers, Franciscus Van Laer en Johannes 
Franciscus Van der Horst, respectievelijk meiers, 'notator' en 
rentmeester van de kapelanen van de Onze-Lieve-Vrouwparochie 
te Antwerpen, supplianten c. de deken en kanunniken van het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, geïnsinueerden. Reductie 
van het aantal kapelanijen. 1702-1707.

1 pak

536 De abdis en religieuzen van de abdij van Vrouwenpark [te 
Rotselaar], supplianten c. de deken en kanunniken van het Sint-
Pieterskapittel te Leuven, geïnsinueerden en rescribenten. 
Vrijstelling van afdracht van de houttiende. 1702-1711.

1 pak

849 - 850 De abt van de Sint-Laurentiusabdij te Luik, suppliant, rescribent en gereconvenieerde c. Guillielmus Deens, advocaat bij de Raad van Brabant, rescribent, suppliant en reconveniënt. Cijnzen en renten. 1702-1715.

849 - 850 DE ABT VAN DE SINT-LAURENTIUSABDIJ TE LUIK, 
SUPPLIANT, RESCRIBENT EN GERECONVENIEERDE C. GUILLIELMUS 
DEENS, ADVOCAAT BIJ DE RAAD VAN BRABANT, RESCRIBENT, 
SUPPLIANT EN RECONVENIËNT. CIJNZEN EN RENTEN. 1702-1715.

849 Deel 1.
1 pak

850 Deel 2.
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1 pak

386 De burgemeesters en voogden van de kerk te Halen, supplianten c.
de rentmeester van het Sint-Lambertuskapittel te Luik, 
geïnsinueerde en rescribent. Herstelling van het plaveisel van de 
kerk en bezorgen van zangboeken en een tiendklok. 1702-1716.

1 pak

1657 - 1661 De abt van de abdij te Liessies, als prior, en de religieuzen van de priorij te Sart-les-Moines, supplianten, gereconvenieerden en geëxipieërden c. [Albert François Ghislain Corneille de Sainte- Aldegonde] en [Guillaume François Lefebure], heren van Gosselies, interveniërende voor hun meier Philippe Guibert Verney, rescribenten, reconveniënten en excipiënten. Jurisdictie en heerlijke rechten in de heerlijkheden Sart-les-Moines, Ransart-de-sous-les-Moines en 
Biesme-à-la-Ransart. 1702-1734.

1657 - 1661 DE ABT VAN DE ABDIJ TE LIESSIES, ALS PRIOR, EN DE 
RELIGIEUZEN VAN DE PRIORIJ TE SART-LES-MOINES, SUPPLIANTEN, 
GERECONVENIEERDEN EN GEËXIPIEËRDEN C. [ALBERT FRANÇOIS 
GHISLAIN CORNEILLE DE SAINTE- ALDEGONDE] EN [GUILLAUME 
FRANÇOIS LEFEBURE], HEREN VAN GOSSELIES, INTERVENIËRENDE 
VOOR HUN MEIER PHILIPPE GUIBERT VERNEY, RESCRIBENTEN, 
RECONVENIËNTEN EN EXCIPIËNTEN. JURISDICTIE EN HEERLIJKE 
RECHTEN IN DE HEERLIJKHEDEN SART-LES-MOINES, RANSART-DE-
SOUS-LES-MOINES EN BIESME-À-LA-RANSART. 1702-1734.

1657 Deel 1.
1 pak

1658 Deel 2.
1 pak

1659 Deel 3.
1 pak

1660 Deel 4.
1 pak

1661 Deel 5.
1 pak

79 Johannes Baptista Van Santen, pastoor van Bogaarden, suppliant c.
de prior en religieuzen van de priorij van de augustijnen te 
Bellingen, rescribenten. Pastoorsinkomen [?]. [ca. 1702].

1 omslag

134 De provisoren van het godshuis van de Heilige Drievuldigheid te 
Mechelen, supplianten c. de meier, schepenen en regeerders van 
Kampenhout, geïnsinueerden. Belastingen geheven op een stuk 
bos. [ca. 1702].

1 stuk

186 De abt van de abdij van Val Dieu [te Aubel] c. N. Judon, advocaat. 
Rente. [ca. 1702].

1 omslag
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257 De abt van de Parkabdij te Leuven, suppliant c. de burgemeester, 
schepenen en regeerders van Huldenberg, rescribenten. Bijdrage 
aan de dorpslasten. [ca. 1702].

1 omslag

264 De overste en religieuzen van het klooster van Sint-Joachim en 
Sint-Anna te Aken, impetranten c. [Albert Joseph van Arberg], 
baron van Cortenbach, erfmaarschalk van het hertogdom Limburg, 
graaf van Tervuren, heer van Helmond en Rochette, gedaagde. 
Erfenis. [ca. 1702?].

1 omslag

267 Jonker Jacques Ernest Le Febvre, heer van Bierbais, resument c. 
Ludovicus De Grez, kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Antwerpen, cum suis, gedaagden. Begeving van de achtste 
prebende van het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht [?]. [ca. 1702].

1 omslag

269 De abdis van de abdij van Vrouwenpark [te Rotselaar], 
interveniërende voor haar pachter Guilliam Van Schalbroeck, 
suppliante c. de wethouders en regeerders van Aarschot, 
interveniërende voor hun ontvanger Philips Stuckens, rescribenten.
Vrijstelling van betaling van de bede. [ca. 1702].

1 omslag

217 De abt en religieuzen van de abdij te Tongerlo c. Jan Nagels, 
ontvanger van Kapellen [bij Tienen]. Bijdrage aan de oorlogslasten.
1703.

1 omslag

221 De weduwe van Andreas Egidius Van Busleyden, procureur-
generaal bij de Raad van Brabant en testamentuitvoerder van 
Barbara Van der Meren, suppliante c. François Aertssens, 
rentmeester van het Sint- Gertrudiskapittel te Nijvel, 
geïnsinueerde. Achterstallige cijnzen berustende op gronden in 
Lennik. 1703.

1 omslag

224 Carolus Tourneur, pastoor van Merchtem, suppliant c. jonker Jan 
Van Eelen, heer van Merchtem, rescribent. Achterstallige huishuur. 
1703.

1 omslag

225 Theodorus Van Hamme, kanunnik van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel en penitentiarius van het bisdom Antwerpen, 
suppliant c. Johannes Gisbertus Brenaert, pastoor van Ukkel, 
rescribent. Begane procedurefout in een zaak van 
maintenue ('handhaving') van het recht de mis op te dragen in de 
Onze-Lieve-Vrouwkapel van Stalle. 1703.
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1 omslag

273 Hieronimus Bollis, pastoor, suppliant c. Johannes de Suys, 
kapitularis van de abdij van Kornelimünster te Aken en proost en 
baron van Kumtich, geïnsinueerde. Schulden betreffende het 
pastoorsinkomen. 1703.

1 pak

274 Paschasius Cole, pastoor, suppliant c. de drossaard van Asse, 
geïnsinueerde. Gebruik van een stuk grond dat aan de kerkfabriek 
toebehoorde. 1703.

1 omslag

275 Paschasius Cole, pastoor van Asse c. de drossaard van Asse. 
Afhoren van de rekeningen van de kerkfabriek en armentafel. 1703.

1 omslag

279 De provisoren van de kerkfabriek te Aalst, supplianten c. N. 
Desmarez, Jan De la House en Jan Peckeer, rescribenten. Verkoop 
van het metaal voor twee klokken. 1703.

1 omslag

281 De abt van de Parkabdij te Leuven en de abdis van de abdij van 
Vrouwenpark [te Rotselaar], supplianten c. de deken en kanunniken
van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, rescribenten. 
Tienden berustende op gronden en weides in Herent. 1703.

1 omslag

283 De proost en religieuzen van de abdij te Affligem, supplianten c. de
drossaard en regeerders, interveniërende voor Michiel Buggenhout,
ontvanger van Leefdaal, geïnsinueerden. Vrijstelling van 
belastingen op de geheven tienden. 1703.

1 omslag

289 Johannes Jonaert, suppliant en geëxcipieërde c. Maria De 
Berrewaut en Eleonore de Thiennes, benedictinessen, 
geïnsinueerden en excipiënten. Achterstallige huur van een huis te 
Vilvoorde. 1703.

1 omslag

292 De drossaard, burgemeesters, schepenen, kerk- en armenmeesters
en inwoners, supplianten c. Jacobus Bulteeu, pastoor van 
Boechout, geïnsinueerde. Nietigverklaring van een permutatie en 
hulp in de zielzorg. 1703.

1 omslag

293 De prior en religieuzen van het klooster van de bogaarden te 
Overlaar, supplianten c. de regeerders en inwoners van Oorbeek, 
geïnsinueerden. Rente. 1703.
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1 omslag

298 De abt en religieuzen van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], 
supplianten c. Hendrick Kerstens, ontvanger van de buitenbede en 
de 20ste penning van Goetsenhoven, geïnsinueerde. Vrijstelling 
van betaling van de bede en de 20ste penning. 1703.

1 omslag

313 B. Hollanders de Kersbeeke, suppliant c. de prior van het klooster 
van de [dal]scholieren te Zoutleeuw, geïnsinueerde. Schulden. 
1703.

1 omslag

315 Gabriel Pouillart, suppliant c. de abt van de Sint-Cornelius-en 
Cyprianusabdij te Ninove, geïnsinueerde. Schulden. 1703.

1 omslag

319 Carolus Tourneur, pastoor van Merchtem c. [jonker Jan Van Eelen], 
heer van Merchtem. Afhoren van de rekeningen van de kerk en de 
armentafel [?]. 1703.

1 omslag

323 De abdis en religieuzen van de abdij van Maagdendal, supplianten 
c. de regeerders en inwoners van Oplinter, geïnsinueerden. 
Vrijstelling van de betaling van oorlogsbelasting. 1703.

1 omslag

329 De abdis van de abdij van Sint-Wivina te Groot-Bijgaarden, 
impetrante c. Anna Marie De la Torre, gedaagde. Rente. 1703.

1 pak

335 De kapelmeesters en bestuurders van de Heilige Kruiskapel te 
Schepdaal, supplianten c. Henrick De Noville, regulier kanunnik van
de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergproosdij te Brussel en pastoor van 
Sint-Martens- Lennik, geïnsinueerde en rescribent. Beheer van (de 
inkomsten van) het offerblok van de kapel. 1703.

1 pak

341 Jacobus Van den Brugge, muzikant, suppliant c. de pastoor en 
kerkmeesters van de Sint-Nicolaasparochie te Brussel, 
rescribenten. Maintenue ('handhaving') van het recht als muzikant 
in de kerk te spelen. 1703.

1 omslag

360 De voogden en provisoren van het Geesthuis van Sint-Goedele, 
supplianten c. [Franciscus Joseph] Vincquels, thesaurier van het 
Sint-Goedelekapittel te Brussel, gedaagde. Verplaatsing van een 
koorgestoelte in de kerk. 1703.

1 omslag
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362 De prior en de religieuzen van het klooster van de dalscholieren te 
Zoutleeuw, appellanten c. de prior en religieuzen van het klooster 
van de alexianen te Sint-Truiden, geïntimeerden. Rente. Vorige 
instantie: de schepenbank van Tienen. 1703.

1 omslag

403 De erfgenamen van Christina Van Tichelen, supplianten en 
impetranten c. Jan Baptista Coget, testamentuitvoerder van zijn 
broer Jaspar Coget, kanunnik van het Sint-Jacobskapittel te 
Antwerpen, geïnsinueerde, rescribent, gedaagde en resument. 
Renten. 1703.

1 pak

990 De prior en religieuzen van het klooster van de ongeschoeide 
karmelieten te Brussel, supplianten c. de proosten van het 
broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie, verbonden aan de 
kerk van hetzelfde klooster, gedaagden. Oprichting van een eigen 
klokkentoren in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie. 1703.

1 omslag

337 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, supplianten c. Louis Fumières 
(Fumièr), luitenant van het groot-baljuwschap van Nijvel en Waals-
Brabant, rescribent. Rente. 1703-1704.

1 pak

328 Catharina Van Ruysevelt, weduwe van Gillis Van Overstraeten, 
suppliante c. Franciscus Egidius Van Uffels, kanunnik en 
rentmeester van het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht, rescribent. 
Doorverhuren van in pacht gegeven gronden. 1703-1704.

1 omslag

330 De abt van de abdij te Heylissem, suppliant c. Jean Renson, pachter
van de baron van Roost in Villers-la-Ville, geïnsinueerde. 
Achterstallige cijns. 1703-1704.

1 omslag

350 De bogaarden van Zoutleeuw, supplianten c. de prior en 
religieuzen van het klooster van de dalscholieren te Zoutleeuw, 
geïnsinueerden. Achterstallige cijnzen. 1703-1704.

1 omslag

359 De abt van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, suppliant en 
gereconvenieerde c. Anna Lucia Vanden Brugge, vrouw van 
Franciscus Van Heck uit Brussel, rescribente en reconveniënte. 
Schulden wegens kost en inwoon van wijlen de heer van Salmslach.
1703-1704.

1 omslag
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390 N. Becquevort, pastoor van Grez, impetrant c. Henry Fontanie, 
Etienne Coosman, Marc Thyry, François Ferron en Jean Du Puis De 
Jongere, schepenen van Grez, met hen gevoegd de abdis van de 
abdij van Hertogendal te Hamme-Mille, gedaagden. Inkomsten uit 
de offerande. 1703-1704.

1 omslag

282 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. de 
meier, schepenen en inwoners van Tilly, rescribenten en 
geïnsinueerden. Vrijstelling van persoonlijke belastingen. 1703-
1705.

1 omslag

357 Jan Dauw, handelaar uit Leuven, suppliant c. de bedienaar van het 
klooster van de trinitariërs te Lérinnes, geïnsinueerde. Schulden 
voor geleverd graan. 1703-1705.

1 omslag

376 Agapit (Agapitte) Tordoir, pastoor van Saint-Lambert-Libersart, 
suppliant c. François Guillaume De Raulet, rescribent. Herstelling 
van de torenspits, het koor en schip van de kerk en bezorgen van 
ornamenten. 1703- 1705.

1 omslag

745 De proost en religieuzen van de abdij te Affligem, interveniërende 
voor Nicolas Boucqeau, hun pachter, supplianten c. de meier, 
schepenen en inwoners van Maransart, interveniërende voor hun 
ontvanger Jean George, rescribenten. Vrijstelling van betaling van 
de bede. 1703-1705.

1 omslag.

356 De abdis en religieuzen van de abdij van Roosendael te Sint-
Katelijne-Waver, supplianten c. de schout, schepenen, 
burgemeesters en inwoners van Niel, geïnsinueerden. Vrijstelling 
van betaling van de dorpslasten op de tienden. 1703-1706.

1 omslag

448 De priores en religieuzen van het klooster van de annuniaten te 
Bergen, supplianten en gedaagden c. graaf Philippe de Geymes, 
secretaris en ontvanger van Bornival, cum suis, gedaagden en 
impetranten. Rente. 1703-1706.

2 stukken

433 De prior en religieuzen van het klooster van de kartuizers te 
Brussel, supplianten c. de erfgenamen van Gerard Van de Velde, 
rescribenten. Rente. 1703-1706.

1 pak

586 De erfgenamen en representanten van wijlen Jan De Nieukercke, 
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supplianten c. [Humbertus de Precipiano], aartsbisschop van 
Mechelen, geïnsinueerde. Patronaatsrecht over de Onze-Lieve-
Vrouw-ter- Speltekapelanie te Merchtem. 1703-1706.

1 omslag

391 Servatius Rogier, priester uit Orp-le-Grand, suppliant en 
gereconvenieerde c. de overste en religieuzen van het klooster van
de grauwzusters te Jodoigne, geïnsinueerden en reconveniënten. 
Rente. 1703-1708.

1 pak

321 N. De Meville uit Waver, suppliant en rescribent c. Bauduin Bicquet 
(Bricquet), als testamentuitvoerder van N. De Meville, kanunnik 
van het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerde, rendant en 
suppliant. Erfenis. 1703-1711.

1 pak

322 N. De Juzaine, kanunnik van het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, 
suppliant c. Gisbert Blaise, met hem gevoegd de burgemeesters en
schepenen van 'Thilt', rescribenten. Onbekend. [ca. 1703].

1 stuk

332 Gosewinus Bleyckaert, rentmeester van de arme schoolkinderen en
huisarmen van Tienen, suppliant c. de abdis van de abdij van 
Vrouwenpark [te Rotselaar], rescribente. Achterstallige cijns. [ca. 
1703].

1 omslag

2006 Jacques Carnonckel c. de pastoor en kerkmeesters van de Sint-
Jacobsparochie te Leuven. Erfenis (purge). [ca. 1703].

1 omslag

223 De abt van de abdij te Grimbergen, suppliant c. Jan Baptist Van 
Lathem, geïnsinueerde. Schulden voor geleverde wol. 1704.

1 omslag

333 Petrus Kersselaers, pastoor van Zammel, suppliant c. de 
kapelmeesters van de kapel te Oosterlo, geïnsinueerden. Schulden 
voor gedane missen. 1704.

1 omslag

338 De prior en religieuzen van het klooster van Bethlehem, 
supplianten c. de drossaard, schepenen en inwoners van Herent, 
rescribenten. Onderhoud van een vondeling. 1704.

1 omslag

344 Balthazar Nelis, handelaar uit Brussel, suppliant c. de abt en 
religieuzen van de abdij te Malonne, geïnsinueerden. Confiscatie 
wegens schulden voor geleverde goederen. 1704.
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1 omslag

347 Matthias Druyts, pastoor van Dworp, suppliant c. [Rogier Wouter 
Van der Noot], baron van Carlo, interveniërende voor de 
stadhouder van zijn leenhof, rescribent. Nietigverklaring van de 
procedure voor het leenhof over het eigendomsrecht van de 
tiende. 1704.

1 omslag

349 Gaspar Boels, president van het seminarie van het bisdom 
Antwerpen, suppliant c. Fabius Hoppenbrouwer, advocaat bij de 
Raad van Brabant, geïnsinueerde. Schulden. 1704.

1 omslag

351 Baudewijn Buelens, visverkoper uit Brussel, suppliant c. de prior en
religieuzen van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], 
geïnsinueerden. Schulden voor geleverde vis. 1704.

1 omslag

352 De abten van de abdijen te Averbode en Tongerlo en de abdis van 
de abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, supplianten c. 
Petrus Kersselaers, pastoor van Zammel, geïnsinueerde. 
Pastoorsinkomen. 1704.

1 omslag

355 Anna Maria Le Febvre, weduwe van Henricus Franciscus Van den 
Putte, suppliante c. N. Dervau, priester, geïnsinueerde. Eigendom 
van een weide in Anderlecht. 1704.

2 stukken

358 Carolus Ragnot, pastoor, suppliant en geëxcipieërde c. de 
drossaard en schepenen van Steenhuffel, rescribenten en 
excipiënten. Belastingen op het pastoorsinkomen. 1704.

1 omslag

365 Maria Theresia Florentina de Varick, barones van Sint-Pieters-
Leeuw, interveniërende voor Peter De Coster, suppliante c. de prior
en de reguliere kanunniken van het Roodklooster [te Oudergem], 
rescribenten. Rente. 1704.

1 omslag

366 De pastoor en voogden, supplianten c. Claude De Hove, proost van 
de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie te Brussel, rescribent. 
Verdeling van de inkomsten uit begrafenissen van parochianen die 
in kerken en kapellen werden begraven waar de regeling van het 
ius sepulturae ('begrafenisrecht') niet gold. 1704.

1 omslag

368 François Hungon, pastoor van Chaponost [Frankrijk], aanlegger en 
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resument c. de erfgenamen van François Hannicart, gedaagde en 
resument. Schulden. 1704.

1 pak

378 Constantinus Van Halmale, kanunnik van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Antwerpen, [aanlegger en geëxcipieërde] c. jonker
George Joseph d'Ittre de Castre, heer van Ravenstein, gedaagde en
excipiënt. Jurisdictieconflict n.a.v. een proces over een erfenis. 
1704.

1 omslag

389 Hendrick Thielens, pastoor van Oorbeek, suppliant c. de abt van de
abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], rescribent. Afhoren van de 
rekeningen van de kerkfabriek en armentafel [?]. 1704.

1 omslag

392 Louis Gregoire Bailly, priester, impetrant en gedaagde c. Jean Pirot,
gedaagde en impetrant. Benoeming van Bailly tot vicarius 
perpetuus van Herve door de universiteit van Leuven. 1704.

1 omslag

393 Joachim Norbert De Decker c. de abt van de abdij van Vlierbeek [te 
Kessel-Lo]. Betaling van het abdijbrood. 1704.

1 omslag

406 De erfgenamen van Adriaan Beirendonck, rentmeester van het 
bisdom, supplianten c. de erfgenamen van [Aubertus] van den 
Eede, bisschop van Antwerpen, geïnsinueerden. Schulden 
verbonden met het beheer van rekeningen. 1704.

1 omslag

413 Barbara Clusters, weduwe van [Guillielmus] Van Ranst, advocaat, 
suppliante c. Johannes De Keyser, pastoor van Goetsenhoven, 
rescribent. Renten. 1704.

1 omslag

747 Franciscus Josephus Vincquels, thesaurier van het Sint-
Goedelekapittel van Brussel, impetrant c. al diegenen die enig 
recht pretenderen, gedaagden. Erfenis van begijn Maria Diertyns. 
1704.

1 omslag

743 De juffrouwen en meesteressen van het Godshuis van de infirmerie
van het Groot Begijnhof te Brussel, supplianten c. Bartholomeus 
Fiefvet, priester, rescribent. Schulden. 1704.

1 pak

86 De prior van het klooster van de dominicanen te Leuven, aanlegger
en geïntimeerde c. Johannes Le Roy, koopman uit Brussel, 
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gedaagde en impetrant. Reformatie van een vonnis over betaling 
van geleverde boter. Vorige instantie: de schepenbank van Brussel.
1704-1705.

1 omslag

367 Johannes Baptista De Vadder, koster van Linkebeek, suppliant c. de
abdis van de abdij te Vorst, rescribente. Maintenue ('handhaving') 
van het kosterschap. 1704-1705.

1 omslag

372 B. Parent, pastoor van Lathuy, suppliant c. het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerde. Pastoorsinkomen. 1704-
1705.

1 omslag

397 Christaan Immens, secretaris van Betekom, cum suis, supplianten 
c. de abt van de abdij van Sint-Geertui te Leuven, geïnsinueerde. 
Weigering tot afdracht van de hooitiende. 1704-1705.

1 pak

401 Franciscus Gilbertus Gybels, pastoor, suppliant c. de schepenen en 
burgemeesters van Retie, geïnsinueerden. Vrijstelling van de 
dorpslasten voor de tiendpachters van de pastoor. 1704-1705.

1 omslag

404 Franciscus Gilbertus Gybels, pastoor van Retie, met hem gevoegd 
de abt van de abdij te Tongerlo, supplianten c. de abdis en 
religieuzen van de abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, 
rescribenten. Novale tiende. 1704-1705.

1 pak

405 Gommarus Van Hove, suppliant en gereconvenieerde c. 
Sebastianus Vander Voort, kanunnik van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Aarschot, rescribent en reconveniënt. Schulden. 
1704-1705.

1 pak

418 Johannes Valin, priester, suppliant c. zijn broer Carolus Valin, 
kapelaan in de Sint-Goriksparochie te Brussel, geïnsinueerde. 
Vruchtgebruik over de erfenis van hun zus Catharina. 1704-1705.

1 omslag

744 Jean Ferdinand L'Ecolier, kapelaan in de Sint-Goedeleparochie te 
Brussel, suppliant c. Pierre Ignace de Reynbaut, heer van Zillebeke,
rescribent. Schulden voor gedane missen. 1704-1705.

1 omslag

749 Anselme De Brigode, gewezen pastoor van Neufville, suppliant c. 
[Hendrik-Jozef] Van Susteren, vicaris-generaal van het aartsbisdom 
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Mechelen, geïnsinueerde. Confiscatie van de goederen van de 
suppliant wegens de band van zijn broer met de jansenist Pasquier 
Quesnel. 1704-1705.

1 omslag

429 Jonker Godefridus Dominicus Van Veen, advocaat, suppliant c. de 
pastoor en de kerk- en armenmeesters van Sint-Pieters-Leeuw, 
rescribenten. Proceskosten in een proces tegen de priores van de 
priorij van Hertoginnedal te Oudergem. 1704-1706.

1 omslag

431 De abdis en religieuzen van de abdij van Soleilmont te Fleurus, 
supplianten c. Jean François De Bomal, kapelaan uit Nijvel, 
rescribent. Nietigverklaring van een contract betreffende een 
rente. 1704-1706.

1 pak

444 Margarite Parmentier, weduwe van André Du Monceau, baljuw van 
de bossen, suppliante c. Casemir Herman, ontvanger van het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, rescribent. Schulden. 1704-1706.

1 omslag

710 De abt van de abdij te Lobbes, impetrant c. Lancelot de Cordes, 
heer van Wichelen, gedaagde. Erfenis. 1704-1706.

1 pak

504 Jean François Quintanes, pastoor van Willebroek en Tisselt, 
suppliant c. de abt van de Sint-Aubertusabdij te Kamerijk, 
geïnsinueerde. Herstelling van de pastorie. 1704-1707.

1 omslag

556 De proosdin en kanunnikessen, supplianten c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, rescribenten. 
Huishuur. 1704-1707.

1 omslag

706 De deken en kanunniken van het Sint-Pauluskapittel te Luik, 
supplianten c. de burgemeester en schepenen van Jodoigne, 
geïnsinueerden. Onrechtmatige inning van tienden. 1704-1707.

1 pak

318 Jacobus Janssens, rendant c. de prior van de augustijnen, 
contradicent. Onbekend. [ca. 1704].

1 stuk

324 [Carlos Lopez de Ulloa], baron van Limal, impetrant c. de proost, 
deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Kamerijk, gedaagden. Onbekend. [ca. 1704].

1 stuk
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369 De abt van de abdij te Tongerlo, suppliant c. Petrus Govaerts, 
apostolisch vicaris van het bisdom 's-Hertogenbosch, 
geïnsinueerde. Verantwoording van het goederenbeheer van de 
buitenheren. 1705.

1 omslag

371 De abdis van de abdij van Val-Saint-Georges te Salzinnes (Namen), 
suppliante c. de abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], 
rescribent. Jurisdictieconflict n.a.v. een proces over de bijdrage van 
de tiendheffers in Ligny aan de herstelling van de kerk. 1705.

1 omslag

373 Jenne Marie Persoons cum suis, supplianten c. de provisoren en 
voogden van het Geesthuis van Sint-Goedele te Brussel, 
gedaagden. Aanspraak op financiële hulp uit de armenstichting van
Marguerite De Bredam. 1705.

1 omslag

374 De vrouwe douairière van wijlen de raadsheer N. Worst, suppliante 
c. de prior en de religieuzen van het klooster van Bethlehem [te 
Herent], rescribenten. Achterstallige pacht. 1705.

1 omslag

377 De meiers van de kapelanen van de Onze-Lieve-Vrouwparochie te 
Antwerpen, supplianten en geëxcipieërden c. Jan Assinago en 
Nicolaes Saeyet, knapen van de Sint-Lucas- en Sint-
Gummaruskapelanie in de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal te 
Antwerpen, geïnsinueerden en excipiënten. Eigendom van de 
resten van kaarsen gebruikt bij een begrafenis. 1705.

1 omslag

379 De pastoor, kerkmeesters, parochianen en meier van de Sint-
Andreasparochie te Nijvel, aanleggers c. Jacques Du Mont, 
gedaagde. Aanleg van een verhoogje. 1705.

1 omslag

394 De priores en de reguliere kanunnikessen van klooster van het 
Heilig Graf te Turnhout c. de inwoners van Balen. Renten. 1705.

1 omslag

395 Johannes Baptista Goyvaerts, suppliant c. Johannes Hofmans en de 
deken en kanunniken van het Sint-Gummaruskapittel te Lier, 
geïnsinueerden. Begeving van een prebende door de Artesfaculteit 
van de universiteit van Leuven. 1705.

2 stukken

396 De pastoor, suppliant c. de meier en schepenen van Ronquières, 
interveniërende voor hun ontvanger, geïnsinueerden. Vrijstelling 
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van betaling van de 20ste penning. 1705.
1 omslag

398 Jacobus De Hase, deken, als curator van de huisarmen van Geel, 
suppliant en geëxcipieërde c. Frederick Van Baerle, erfgenaam van 
de vrouw van Gaspar Claes, gewezen deken van het Sint-
Dimpnakapittel te Geel en curator van de huisarmen, 
geïnsinueerde en excipiënt. Schulden m.b.t. de rekeningen van de 
huisarmen. 1705.

1 omslag

408 Johannes Baptista Barbiers, pastoor van Steenokkerzeel, met hem 
gevoegd de proost, deken en kanunniken van het Sint-
Romboutskapittel te Mechelen, supplianten en gereconvenieerden 
c. Petrus Fariseau, ridder en heer, en de schepenen en regeerders 
van Steenokkerzeel, rescribenten en reconveniënten. 
Goederenbeheer en aanstelling van de rentmeester van de 
kerkfabriek en armentafel en verbreding van de grachten van de 
pastorie. 1705.

1 pak

415 N. De Fierlant, geestelijke dochter, suppliante c. Gillis Marchand, 
heer van Pellaines en advocaat bij de Raad van Brabant, 
geïnsinueerde. Schulden. 1705.

1 omslag

420 Peter De Winter, armenmeester van Rumst, suppliant c. N. 
Ijsermans, pastoor, en Franciscus Van den Wijngaert, koster van 
Rumst, rescribenten. Verbreken van een vonnis van de Antwerpse 
officialiteit betreffende achterstallig koren. 1705.

1 omslag

435 De kerkmeesters van de Sint-Goedeleparochie, supplianten c. 
[Franciscus Josephus] Vincquels, thesaurier van het Sint-
Goedelekapittel te Brussel, geïnsinueerde. Renten. 1705.

1 pak

470 Jean Haccour, kerkmeester van Hannuit, suppliant c. Claude en 
Albert Dawans, rescribenten. Rente. 1705.

1 omslag

482 De meier, schepenen en inwoners van Grez, supplianten c. de 
proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Kamerijk, gedaagden. Weiderecht in 'het bos van Bierquy'. 1705.

1 omslag

483 De priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, interveniërende voor hun pachter Adriaan Van der 
Smissen, supplianten c. de schepenen en regeerders van 
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Sterrebeek, interveniërende voor hun ontvanger François 
Ronsmans, geïnsinueerden. Jurisdictieconflict n.a.v. de betaling van
twee 20ste penningen. 1705.

1 omslag

748 Antoine Pattur, suppliant c. Etienne Coosman, armenmeester van 
Grez, en Gille Vandries, ontvanger van de priorij van Hertoginnedal 
te Oudergem, geïnsinueerden. Achterstallige cijnzen. 1705.

1 omslag

370 De provisoren en president van het Hogenheuvelcollege, 
supplianten c. de abt en religieuzen van de Parkabdij te Leuven, 
geïnsinueerden. Eigendomsrecht van een stuk land te Bertem. 
1705-1706.

1 omslag

410 Augustinus Henricx, president, suppliant c. Petrus Govaerts, 
apostolisch vicaris van het bisdom's-Hertogenbosch, raadsheer in 
de Grote Raad van Mechelen en gewezen president van het 
Malderuscollege, interveniërende voor de kerkmeesters van de 
Sint-Pietersparochie te Leuven, gedaagde. Renten. 1705-1706.

1 pak

412 De overste en religieuzen van het klooster van de norbertinessen 
te Tienen, supplianten c. Jean François Parents cum suis, 
geïnsinueerden. Pondgeld berustende op een pachthof te Wastines.
1705-1706.

1 pak

414 De prior van het klooster van de ongeschoeide karmelieten te 
Leuven, supplianten c. jonker Peter François de Heredia, rescribent.
Rente. 1705-1706.

1 omslag

428 De abt en religieuzen van de abdij te Floreffe, supplianten c. de 
meier en schepenen van Trazegnies, rescribenten. Vrijstelling van 
belasting op de grote tiende. 1705-1706.

1 pak

432 De weduwe van Jan Bauwens, suppliante c. de priorij van 
Groenendaal [te Hoeilaart], geïnsinueerde. Schulden wegens 
geleverd vlees. 1705-1706.

1 omslag

438 De overste en religieuzen van het klooster van de alexianen te 
Tienen, supplianten c. barones N. Von Bülow, geboren Sanderlant, 
geïnsinueerde. Rente. 1705-1706.

1 omslag
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443 De abdis van de abdij van Maagdendal te Oplinter, suppliante c. de
drossaard en stadhouder van Meerhout, rescribent. Nietigverklaring
van een procedure over enkele leengoederen. 1705-1706.

1 omslag

447 De abt en religieuzen van de abdij te Floreffe, supplianten c. de 
baljuw, burgemeester, schepenen en inwoners van Seneffe, 
gedaagden. Gebruik van abdijgronden voor het hoeden van vee. 
1705-1706.

1 omslag

449 De abt en religieuzen van de abdij te Floreffe, supplianten en 
gereconvenieerden c. de baljuw, wethouders en inwoners van 
Trazegnies, rescribenten en reconveniënten. Herstelling van de 
toren van de kerk. 1705- 1706.

1 omslag

485 De abdis van de abdij te Argenton, suppliante c. de representanten 
van Michiel De Han, rescribenten. Heropbouw van het huis 'de vier 
Heemskinderen' te Lonzée. 1705-1706.

1 omslag

297 De abt en religieuzen van de abdij te Tongerlo, supplianten c. de 
regeerders van Mol, rescribenten. Vrijstelling van betaling van de 
bede. 1705-1707.

1 pak

510 De meier en schepenen van Tilly, supplianten c. de abt van de 
abdij van Villers [te Villers-la-Ville], geïnsinueerde. Vrijstelling van 
belastingen. 1705-1707.

1 pak

517 N. Vigneron, kanunnik van het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht, 
suppliant c. François Op den Bosch cum suis, rescribenten. 
Nietigverklaring van de confiscatie van de inkomsten uit verkochte 
meubels. 1705-1707.

1 omslag

518 De abdis en religieuzen van de abdij van La Ramée [te Jauchelette],
supplianten c. Matthias De Becker, hoofdmeier van Jauche en 
meier van Jauchelette, interveniërende voor de 
dorpsgemeenschap, rescribent. Vrijstelling van de bieraccijnzen 
voor de molen van de supplianten. 1705-1707.

1 pak

569 Theodorus Van Hamme, kanunnik en penitentiër van het Onze-
Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, cum suis, supplianten c. 
Augustyn Borremans, meier van het laathof van Moorsel, 
rescribent. Evocatie van een proces over vervalsing van een 
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cijnsboek wegens partijdigheid. Vorige instantie: het laathof van 
Moorsel. 1705-1707.

1 pak

708 Willem Van de Nesse, pastoor van de Sint-Catharinaparochie te 
Brussel, suppliant c. Humbertus de Precipiano, aartsbisschop van 
Mechelen, geïnsinueerde. Maintenue ('handhaving') van zijn 
beneficie. 1705-1707.

1 pak

734 Ignace François Tilman, baljuw van Vaillampont (Nijvel), suppliant 
en gereconvenieerde c. Jean Vischenet, algemeen admodiateur van
de commanderij van de Orde van Malta te Chantraine, 
geïnsinueerde en reconveniënt. Schulden. 1705-1707.

1 pak

648 De abt van de abdij te Tongerlo, suppliant c. Cornelis Janssen Van 
Achtmael, Cornelis Peter Nelles, Cornelis Mantes en Adriaan 
Buysen, inwoners van Essen en Kalmthout, rescribenten. Weigering
tot afdracht van de erwtentiende. 1705-1711.

1 pak

977 De regeerders en inwoners, impetranten c. de tiendpachters van 
de Sint-Aubertusabdij te Kamerijk, de abdij te Affligem, de baron, N.
Fonseca en de pastoor van Willebroek, gedaagden. Bijdrage aan 
het inkomen van de onderpastoor. 1705-1717.

1 omslag

348 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel, supplianten c.
de pastoor van Anderlecht, gedaagde. Uitdeling van varkensvlees 
aan de armen op Sint-Thomas [3 juli]. [ca. 1705].

1 omslag

746 Jean Le Jeune, impetrant c. het Sint-Germanuskapittel van Tienen, 
gedaagde. Onbekend. [ca. 1705].

1 stuk

750 Bernardus Loge, met hem gevoegd de pastoor, supplianten c. de 
deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht en 
N. Farré, gedaagden. Loon van de organist. [ca. 1705].

1 stuk

276 Antoine Thomas, als administrator van het hospitaal en begijnhof 
te Grez, suppliant c. de proost, deken en kanunniken van het Onze-
Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, rescribenten. Houtkap. 1706.

2 stukken

375 De prior en de reguliere kanunniken van het Roodklooster, 
supplianten c. de priores en religieuzen van de priorij van 
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Hertoginnedal te Oudergem, geïnsinueerden. Aanplanting van 
bomen op een weg tussen Oudergem en Stokkel. 1706.

1 omslag

417 Simon De Lens, pastoor, suppliant c. Jean Godfreau uit Orbais, 
geïnsinueerde. Diefstal met braak in de graanschuur van de 
suppliant. 1706.

1 omslag

422 Lambert Thomas, pastoor van Glimes, suppliant c. de abt van de 
abdij te Malonne, geïnsinueerde en rescribent. Achterstallig tarwe 
dat deel uitmaakte van het pastoorsinkomen. 1706.

1 omslag

424 De abt van de abdij van Tongerlo, interveniërende voor Marcus De 
la Batista, pastoor, supplianten c. de regeerders van Duffel, 
rescribenten. Betaling van de 20ste penning. 1706.

1 omslag

427 [Maria Elisabeth van Ophem], barones van Hovorst, impetrante c. 
de abdis en religieuzen van de abdij van Sint-Wivina te Groot-
Bijgaarden, gedaagden. Gebruik van de wind- en watermolen van 
het klooster door de inwoners van Dilbeek. 1706.

1 omslag

430 Kapitein Guilliam Bollen, suppliant c. de overste en religieuzen van 
het klooster van de annuniaten te Tienen, rescribenten. Rente. 
1706.

1 omslag

437 De weduwe en erfgenamen van Egidius Du Bois, supplianten c. de 
erfgenamen van Johannes Ferdinandus Van Beughem, bisschop van
Antwerpen, rescribenten en geïnsinueerden. Rente. 1706.

1 omslag

440 Johannes Franciscus Bertrand, priester, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht, 
geïnsinueerden. Maintenue ('handhaving') van de Onze- Lieve-
Vrouwkapelanie in de kerk van Anderlecht. 1706.

1 omslag

442 Christoffel Dandus, suppliant c. Francis Antonius, pater uit het 
klooster van de alexianen te Lier, geïnsinueerde. Sequestratie. 
1706.

1 omslag

446 Laurent De la Ruelle, kapelaan van de Sint-Jacobskapelanie, 
suppliant c. Jacques Van Ranst, kanunnik en vice-deken van het 
Sint-Germanuskapittel te Tienen, geïnsinueerde. Inkomsten van 
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gekapt hout van een bos in Meensel[-Kiezegem]. Vorige instantie: 
de kapittelrechtbank van Sint-Germanus. 1706.

1 omslag

469 De bedienaar van het klooster van de trinitariërs te Lérinnes, 
suppliant c. Henry Somville, rescribent. Schulden. 1706.

1 omslag

479 Paulus Van der Eycken, pastoor, suppliant c. de regeerders en 
inwoners van Kiezegem, met hen gevoegd de baron, 
geïnsinueerden. Weigering tot afdracht van de spurrietiende. 1706.

1 omslag

499 Herman Stievenart, pastoor van Thorembais-Saint-Trond, en Simon 
De Lens, pastoor van Orbais, supplianten c. de abt van de abdij van
Notre-Dame de Bonne-Espérance te [Vellereille-le-Brayeux], 
rescribent. Maintenue ('handhaving') van hun beneficie na hun 
terugroeping naar de abdij wegens baldadigheden. 1706.

1 pak

512 N. Goedenhuyse, pastoor c. de regeerders van Lubbeek. Vrijstelling
van betaling van de 20ste penning. 1706.

1 omslag

515 Hyacintus De Groot, priester, suppliant c. Jan François De Coninck, 
griffier van Kruikenburg, rescribent. Schulden voor gedane missen 
te Wambeek. 1706.

1 pak

522 N. Du Mont, pastoor van [Court-]Saint-Étienne, Nicolas Robert, 
pastoor van Hannuit, en Daniel Michotte, supplianten c. de 
annuniaten en het stadsbestuur van Tienen, rescribenten. Rente. 
1706.

1 omslag

534 De overste en religieuzen van het klooster van Danebroek te 
Tienen, impetranten c. Jan George de Wolf, heer van Steen en 
Orsmaal, gedaagde. Eigendomsrecht van een akker gelegen achter
het klooster met het oog op de aanleg van grachten. 1706.

1 omslag

416 De admodiateurs van de algemene middelen van Brussel, 
aanleggers c. de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel 
te Anderlecht, interveniërende voor hun keldermeester Gillis 
Govaerts, gedaagden. Jurisdictieconflict n.a.v. geclaimde vrijstelling
van de bieraccijnzen. 1706-1707.

1 pak

457 De kinderen en erfgenamen van jonker François Hannicart, 
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supplianten en gereconvenieerden c. [Theodorus] Van Hamme, 
kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel en penitentiër van het 
bisdom Antwerpen, rescribent, gedaagde en reconveniënt. Erfenis. 
1706-1707.

1 pak

475 Hiacinte (Jachinte, Hiachinte) De Brier, suppliante c. de overste en 
religieuzen van het klooster van de ursulinen te Brussel, 
rescribenten. Bruidsschat die betaald moest worden bij de intrede 
in het klooster. 1706-1707.

1 omslag

495 De aalmoezeniers van Antwerpen, impetranten c. Peter De Haen 
cum suis, geïntimeerden. Reformatie van een vonnis n.a.v. een 
geschil over een rente. Vorige instantie: de schepenbank van 
Antwerpen. 1706-1707.

1 omslag

513 Engelbert Laurens en Martin en Laurent Le Jeune cum suis, 
supplianten en geïntimeerden c. Albert Philippe Huet, pastoor van 
Tongre-Notre-Dame en landdeken van Chièvres, rescribent en 
impetrant. Erfenis. Vorige instantie: het leenhof van Rèves; het 
Leenhof van Brabant 1706-1707.

1 pak

514 Ludovicus Vander Beken, gewezen deservitor van Oorbeek, 
suppliant c. de abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], 
geïnsinueerde. Pastoorsinkomen. 1706-1707.

1 omslag

538 De gravin van Maldegem, revidente en geïnsinueerde c. de overste
en religieuzen van het klooster van de karmelietessen te 
Antwerpen, geïntimeerden en supplianten. Schulden. 1706-1707.

1 omslag

707 Johannes Baptista De Vadder, schoolmeester van Drogenbos, 
suppliant en geëxcipieërde c. Cornelis Van der Maelen, pastoor van 
Sint-Pieters-Woluwe en landdeken van Brussel, geïnsinueerde en 
excipiënt. Aanvechting van zijn ontslag als schoolmeester wegens 
pedofilie en diefstal. 1706-1707.

1 omslag

709 Jean Durbuy, pastoor van Piétrebais, suppliant c. het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, rescribent. Pastoorsinkomen. 1706-
1707.

1 omslag

484 Michiel Hermans, als man en voogd van Johanna Maria De Sier en 
Willem Willems, suppliant c. de overste en religieuzen van het 
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klooster van Danebroek te Tienen, geïnsinueerden. Eigendom van 
onroerende goederen. 1706-1708.

1 pak

565 Jacobus Chanon, pastoor en kanunnik, impetrant en suppliant c. N. 
Faria, deken, en N. Janssens en N. Chrétien, kanunniken van het 
Sint-Jacobskapittel te Antwerpen, geïnsinueerden, rescribenten en 
gedaagden. Proosdijschap van de broederschap van de Heilige 
Drievuldigheid. 1706-1708.

1 pak

411 De pastoor en kerkmeesters van Bossut, supplianten c. de vrouwe 
douairière van Dilbeek, als voogd voor de kinderen van jonker N. 
Amenzaga en de president van het Aulnecollege te Leuven, 
geïnsinueerden. Herstelling van de torenspits van de kerk. 1706-
1709.

1 omslag

635 Martinus Leyssens en Carolus Le Clercq, onderpastoors van Lier, 
supplianten c. de deken en kanunniken van het Sint-
Gummaruskapittel te Lier, rescribenten. Onderpastoorsinkomen. 
1706-1711.

1 pak

2332 - 2333 Franciscus Gijsbrechts (Geijsbrechts), pastoor van Bertem, als deservitor van Egenhoven, suppliant en rescribent c. de rector van het jezuïetencollege en de provisoren en president van het Driutiuscollege te Leuven, geïnsinueerden, rescribenten en supplianten. Novale tiende. 1706-1713.

2332 - 2333 FRANCISCUS GIJSBRECHTS (GEIJSBRECHTS), PASTOOR 
VAN BERTEM, ALS DESERVITOR VAN EGENHOVEN, SUPPLIANT EN 
RESCRIBENT C. DE RECTOR VAN HET JEZUÏETENCOLLEGE EN DE 
PROVISOREN EN PRESIDENT VAN HET DRIUTIUSCOLLEGE TE 
LEUVEN, GEÏNSINUEERDEN, RESCRIBENTEN EN SUPPLIANTEN. 
NOVALE TIENDE. 1706-1713.

2332 Deel 1.
1 pak

2333 Deel 2.
1 pak

425 De ongeschoeide karmelieten, interveniërende voor Petrus 't 
Servrancx, supplianten c. jonker Jan Carel De Rijckel, heer van 
Oorbeek, interveniërende voor de stadsmagistraat van Tienen. 
Erfenis [?]. [ca. 1706].

1 stuk

426 De abdis van de abdij van Maagdendal te Oplinter, met haar 
gevoegd Franciscus Mannaerts, priester en vicaris van Meerhout, 
impetranten c. Philippus Hertogh, priester, met hem gevoegd de 
Artesfaculteit van de universiteit van Leuven, gedaagden. 
Pastoorschap van Meerhout. [ca. 1706].
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1 omslag

400 De rentmeester van de abdij van Vrouwenpark [te Rotselaar] c. 
Martinus Caddan, president van het Luxemburgcollege te Leuven. 
Achterstallige cijns. [ca. 1706?].

1 omslag

454 De karmelieten, supplianten c. de burgemeesters en inwoners van 
Herstal, interveniërende voor Gillis Le Sage, geïnsinueerden en 
rescribenten. Nietigverklaring van een bouwvergunning voor een 
huis vlak voor het klooster. 1707.

1 omslag

467 De pastoor van Buizingen, suppliant c. de regeerders van Sint-
Pieters-Leeuw, rescribenten. Vrijstelling van belastingen op de 
tiende. 1707.

1 omslag

468 N. Martijns, priester, aanlegger c. Josina De Maeyer, verweerder. 
Schulden. 1707.

2 stukken

471 Markies [Ambroise Joseph] de Herzelles, suppliant c. de ontvanger 
van de kerk van Bornival, geïnsinueerde. Rente. 1707.

1 omslag

472 De abt van de Parkabdij te Leuven, suppliant c. [Brigitte Louise], 
prinses-douairière van Rubempré, interveniërende voor Jacobus 
Van Nethen, rentmeester van de kerkfabriek en armentafel van 
Nieuwrode, geïnsinueerde en rescribente. Aanstelling van een 
kerkmeester in Nieuwrode. 1707.

1 omslag

473 Ferdinandus Bastiaenssens, priester, suppliant c Stephanus 
Lemmens, priester, geïnsinueerde. Maintenue ('handhaving') van 
de Sint-Jan-de-Doperkapelanie te Tisselt. 1707.

1 omslag

474 Guilliam Lissens, rentmeester van de abdij van Vlierbeek [te 
Kessel-Lo], suppliant c. Martinus Van der Meulen, ontvanger van de
20ste penning van Lubbeek, geïnsinueerde en rescribent. Betaling 
van de 20ste penning. 1707.

1 omslag

476 De abdis van de abdij van Hertogendal [te Hamme-Mille], 
suppliante c. Guillielmus Verhoeven, geïnsinueerde. Betaling van 
poortgeld voor de wagens van de abdij van de suppliante. 1707.

2 stukken
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481 De abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], suppliant c. 
Gabriel Leemans, rescribent. Achterstallige cijns. 1707.

1 omslag

489 Joseph Du Bois cum suis, supplianten c. de proost, deken en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, 
geïnsinueerden. Huurpacht van de tiende te Perk. 1707.

1 omslag

506 De abt van de abdij te Tongerlo, suppliant c. Lamberecht 
Lambrechts, molenaar van de molen te Noorderwijk, rescribent. 
Niet-naleving van het molenrecht van de suppliant in Herentals. 
1707.

1 omslag

516 Jonker Laurentius Ludovicus De Cocq, heer van 'Royelles', suppliant
c. [Guillielmus Van der Elst], pastoor van Zaventem, rescribent. 
Rente. 1707.

1 omslag

523 Cornelis Maes, met hem gevoegd Daniel Wouters uit Tienen, 
supplianten c. François Joseph Marneffe, priester, rescribent. 
Levering van hopstaken. 1707.

1 omslag

526 De abdis en religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], 
supplianten c. de meier, schepenen en inwoners van Ophain, 
rescribenten. Vrijstelling van belastingen. 1707.

1 omslag

455 Nicolaas Willemsen, testamentuitvoerder van Johanna Joosten, 
suppliant c. de priores en religieuzen van het klooster van de 
norbertinessen te Antwerpen, geïnsinueerden. Schulden. 1707-
1708.

1 omslag

465 De abt van de Sint-Laurentiusabdij te Luik, suppliant c. de meier, 
schepenen en ontvangers van Saint-Remy-Geest, geïnsinueerden. 
Vrijstelling van belastingen op de tiende. 1707-1708.

1 pak

466 De abdis en religieuzen van de abdij van Vrouwenpark [te 
Rotselaar], supplianten c. de wethouders van Leuven, rescribenten.
Vrijstelling van inkwartiering van soldaten in de refuge van de 
abdij. 1707-1708.

1 pak

490 Jean Gilson, griffier bij de Raad van Brabant en voogd van Marie 
Petronelle d'Abremez, suppliant c. de overste en religieuzen van 
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klooster van de urbanisten te Brussel, rescribenten. Betaling van 
het abdijbrood. 1707- 1708.

1 omslag

589 Peter Huyens, getrouwd met de weduwe van N. Broeckhoven, 
suppliant c. de procurator van de priorij van Groenendaal [te 
Hoeilaart], geïnsinueerde. Schulden voor geleverde boter. 1707-
1708.

1 omslag

627 Theodorus Van Hamme, kanunnik en penitentiër van het Onze-
Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, suppliant c. N. Van Assche en N. 
Colins De la Croix, rescribenten en reconveniënten. Rente. 1707-
1708.

1 omslag

558 De baron van Schoor cum suis, supplianten c. de vicarissen-
generaal, interveniërende voor de economen van het vacante 
bisdom Antwerpen, rescribenten. Schulden. 1707-1709.

1 pak

664 Jan Schoevaerts, koster en schoolmeester, suppliant c. de 
regeerders en armenmeesters van Holsbeek, geïnsinueerden en 
gedaagden. Achterstallig inkomen. 1707-1709.

1 omslag

508 Brigitte Louise, prinses-douairière van Rubempré, en de schepenen,
supplianten c. Adrianus Van Scheyndel (Van Schyndel), pastoor van
Sint-Pieters-Rode, geïnsinueerde. Goederenbeheer van de 
kerkfabriek en armentafel. 1707-1710.

1 omslag

2314 - 2315 Brigitte Louise, prinses-douairière van Rubempré, en de prior van het Sint-Maartensklooster cum suis, supplianten c. de abt, zowel in eigen naam als interveniërende voor de pastoors van Sint-Pieters-Rode, Nieuwrode, Kortrijk-Dutsel en Haacht, religieuzen van de Parkabdij te Leuven, geïnsinueerden en rescribenten. Heffing van hooi- en houttienden. 1707-1710.

2314 - 2315 BRIGITTE LOUISE, PRINSES-DOUAIRIÈRE VAN 
RUBEMPRÉ, EN DE PRIOR VAN HET SINT-MAARTENSKLOOSTER CUM 
SUIS, SUPPLIANTEN C. DE ABT, ZOWEL IN EIGEN NAAM ALS 
INTERVENIËRENDE VOOR DE PASTOORS VAN SINT-PIETERS-RODE, 
NIEUWRODE, KORTRIJK-DUTSEL EN HAACHT, RELIGIEUZEN VAN DE 
PARKABDIJ TE LEUVEN, GEÏNSINUEERDEN EN RESCRIBENTEN. 
HEFFING VAN HOOI- EN HOUTTIENDEN. 1707-1710.

2314 Deel 1.
1 pak

2315 Deel 2.
1 pak

439 De priores van de priorij van Hertoginnedal te Oudergem en Peter 
Cornelis, aanleggers en gereconvenieerden c. Gillis Boet, gedaagde
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en reconveniënt. Schulden voor geleverde palen voor een 
palissade. Vorige instantie: het Woudgerecht van Brabant. 1707-
1713.

1 pak

596 Melchior Auwerix, suppliant c. N. De Marneffe, kanunnik, rescribent.
Nietigverklaring van een vonnis in een zaak over het vernielen van 
tarwe door vee. Vorige instantie: het leenhof van Orsmaal. 1707-
1713.

1 omslag

1313 De prior en reguliere kanunniken van het Roodklooster [te 
Oudergem], supplianten c. de weduwe van jonker Louis Bruno 
Caraccioli, geïnsinueerde. Rente. 1707-1715.

1 pak

1017 Johannes Vander Meulen, pastoor van Ossel en deservitor, 
suppliant c. de schepenen en regeerders van Brussegem, 
rescribenten en gedaagden. Vrijstelling van betaling van de 20ste 
penning. 1707-1718.

1 pak

1346 Nicolas Thibaut, pastoor van Geest-Gérompont, suppliant en 
geïnsinueerde c. de deken en kanunniken van het Sint-
Bartholomeuskapittel te Luik, gedaagden en supplianten. 
Pastoorsinkomen. 1707-1726.

1 pak

2329 - 2331 De kapelanen van de Sint-Gertrudiskerk te Nijvel, supplianten c. de abt en religieuzen van de Sint-Feuillienabdij te Le Roeulx, geïnsinueerden en rescribenten. Renten. 1707-1727.

2329 - 2331 DE KAPELANEN VAN DE SINT-GERTRUDISKERK TE 
NIJVEL, SUPPLIANTEN C. DE ABT EN RELIGIEUZEN VAN DE SINT-
FEUILLIENABDIJ TE LE ROEULX, GEÏNSINUEERDEN EN 
RESCRIBENTEN. RENTEN. 1707-1727.

2329 Deel 1.
1 pak

2330 Deel 2.
1 pak

2331 Deel 3.
1 pak

296 Andreas Verheylewegen, kapelaan van de Onze-Lieve-
Vrouwkapelanie in de Sint-Janskerk te Brussel, aanlegger c. 
François Weert, drossaard van Wemmel, beschrevene. Reformatie 
van een vonnis betreffende achterstallige huur voor een weide. [ca.
1707].

1 omslag
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478 De weduwe van [Philippe] Huens c. de pastoor van Kortrijk-Dutsel. 
Houttiende. [ca. 1707].

1 omslag

539 De abt van de abdij te Tongerlo c. Peter Gillis cum suis. 
'Merckttiende' [ca. 1707?].

1 omslag

122 De prior en religieuzen van het klooster van de ongeschoeide 
karmelieten te Leuven, impetranten c. de weduwe van Johannes 
Bries, gedaagde. Eigendom van een stuk land [?]. 1708.

1 stuk

450 De abdis van de abdij van Hertogendal, suppliante c. Hendrick 
Coopman, ontvanger van [Hamme-]Mille, geïnsinueerde. 
Nietigverklaring van een procedure n.a.v. een gedane 
belastingsaanslag. 1708.

1 omslag

452 Etienne Dominique De Namur, priester, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, rescribenten. 
Vergoeding van onkosten bij het zoeken van zangers. 1708.

1 omslag

453 Michiel Jacobs, rentmeester van de Zellaren van het Sint-
Romboutskapittel te Mechelen, suppliant c. Cornelis Vander Borcht, 
notaris, geïnsinueerde. Achterstallige cijnzen en restitutie van een 
cijnsboek. 1708.

1 omslag

458 Jacques François Van Horne, priester en advocaat bij de Raad van 
Brabant, suppliant c. Johannes Regnault, licenciaat in de 
medicijnen, rescribent. Nietigverklaring van brieven van attache 
n.a.v. een zaak over schulden. Vorige instantie: de rectorale 
rechtbank van de universiteit te Leuven. 1708.

1 omslag

460 Guillaume Delfalize, landdeken van Waver en pastoor van Céroux-
Mousty (Mousty-sur-le-Thil), suppliant c. de abt van de abdij van 
Villers [te Villers-la-Ville] en de abdis van de abdij van Aywiers [te 
Lasne], rescribenten. Pastoorsinkomen. 1708.

1 omslag

464 De abt van de abdij van Nizelles [te Braine-l'Alleud], suppliant c. 
Ferdinand Gillebo, geïnsinueerde. Schulden voor verkochte wol. 
1708.

1 omslag
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488 Franciscus Gilbertus Gybels, pastoor van Retie c. de regeerders van
Turnhout. Vrijstelling van belasting op de tiende. 1708.

1 omslag

492 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel, supplianten c.
de regeerders van Turnhout, geïnsinueerden en rescribenten. 
Achterstallige belasting. 1708.

1 omslag

493 Guillielmus Van der Elst, pastoor van Zaventem, suppliant c. Louis 
Travers, ontvanger van het generaal zegelrecht van Brabant, 
rescribent. Huishuur. 1708.

1 omslag

494 Carolus Josephus Cuylenborgh, priester en Zellaar van het Sint-
Romboutskapittel te Mechelen, suppliant c. de abt van de 
Parkabdij, N. Goetsenhove, secretaris, en N. Pauwels, pastoor van 
de Sint-Jacobsparochie, als provisoren van de fundatie van Onze-
Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeën te Leuven, geïnsinueerden. 
Aanstelling van een regent voor het godshuis gesticht door de 
fundatie. 1708.

1 omslag

498 De abdis van de abdij van Vrouwenpark [te Rotselaar] c. de 
weduwe van Matthys Maes. Achterstallige cijns. 1708.

1 omslag

501 Paul Gilles Vernimmen, kanselier-president van de kasselrij Ieper, 
cum suis, supplianten c. de proost en religieuzen van de 
oratorianen te Brussel, geïnsinueerden. Erfenis. 1708.

1 omslag

502 Bernard Biseau, pastoor van Thorembais-Saint-Trond, suppliant c. 
de priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, de abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-
Espérance te [Vellereille-le- Brayeux], de abt-graaf van de abdij te 
Gembloux en Charles Henri van Lotharingen, prins van Vaudemont,
rescribenten en geïnsinueerden. Pastoorsinkomen. 1708.

1 omslag

505 Martinus Peeters, koopman, suppliant c. de prior en religieuzen van
de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], geïnsinueerden. Schulden
voor geleverde boter. 1708.

1 omslag

511 De prior en religieuzen van het Sint-Maartensklooster te Leuven, 
met hen gevoegd Dionysius Boschart en Dionisius Rymenant, 
supplianten c. N. Gillis, notaris en ontvanger van het 'fouragegeld', 
geïnsinueerde. Betaling van het 'fouragegeld'. 1708.
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1 omslag

531 Johanna Claes, begijn op het begijnhof te Tienen, impetrante c. 
Franciscus Des Hayes, pastoor van Neerheylissem, gedaagde. 
Rente. 1708.

1 omslag

533 Quirinus De Raymaecker, pastoor, en Adriaan Van Vytthem, koster 
van Nieuwenrode, supplianten c. de schepenen en regeerders van 
Nieuwenrode, met hen gevoegd Jacques Carnonckel, ontvanger, 
gedaagden. Vrijstelling van betaling van de 20ste penning en 
andere belastingen. 1708.

1 omslag

548 Johannes De Hondt, oratoriaan uit Oostende, suppliant c. de 
erfgenamen van Johannes Martinus De Hondt, proost van de 
oratorianen te Brussel, geïnsinueerden. Eigendom van de boeken 
afkomstig uit het sterfhuis van de proost. 1708.

1 omslag

738 De erfgenamen van Johannes Martinus De Hondt, proost van de 
oratorianen, supplianten c. de meesteressen van het Klein 
Begijnhof te Brussel, rescribenten. Schulden voor de bouw en 
restauratie van het Klein Begijnhof. 1708.

1 omslag

932 Martinus Van den Nest, pastoor van Hekelgem, Jacobus Vinck, 
pastoor van Mazenzele, Johannes Cleersneyders, pastoor van 
Meldert [bij Aalst], Johannes Jonaert (Jonnaert), pastoor van 
Baardegem en Cornelis Spinoy, pastoor van Mollem, supplianten c. 
Johannes Van Mulders, griffier, met hem gevoegd de drossaard van 
Asse, rescribenten. Maintenue ('handhaving') van het recht op het 
afhoren van de rekeningen van de kerkfabriek en de armentafel. 
1708.

1 pak

496 Johannes Van Roy, meier, suppliant c. Johannes De la Loy, pastoor 
van Wommersom, rescribent en geïnsinueerde. Onrechtmatige 
heffing van de hooitiende. 1708-1709.

1 omslag

535 [Guillielmus] Van der Elst, pastoor van Zaventem en 
testamentuitvoerder van Johannes Mommaerts, gewezen pastoor, 
suppliant c. de griffier van Sint-Stevens-Woluwe, geïnsinueerde. 
Penningen op de opbrengst van de verkoop van de inboedel van 
het sterfhuis. 1708-1709.

1 omslag

543 François Gilbert, pastoor van de Sint-Kwintensparochie te Doornik, 
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suppliant c. Ignace De Lannoy, licenciaat in de medicijnen, 
geïnsinueerde. Schulden. 1708-1709.

1 omslag

553 Jacobus Theodorus Schrijvers, priester, suppliant c. barones 
Elisabeth van Elst en Jacobus Devenijns, kanunnik van het Sint-
Pieterskapittel te Turnhout, geïnsinueerden. Begeving van een 
kanunnikenprebende in het kapittel. 1708-1709.

1 omslag

562 François Geerts uit Brussel, suppliant c. de prior en religieuzen van 
de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], geïnsinueerden. 
Schulden. 1708-1709.

1 omslag

563 Het Sint-Lambertuskapittel te Luik, suppliant c. Gerard Fillée, 
pastoor van Lincent, rescribent en geïnsinueerde. Novale tiende. 
1708-1709.

1 omslag

616 Gaspar en Anna Catharina Van den Broeck, aanleggers en 
geïntimeerden c. Antonius en Josephus Cossiers (Coetsiers), 
kapelanen van de Onze-Lieve-Vrouwparochie te Antwerpen, 
verweerders en impetranten. Reformatie van een vonnis in een 
zaak over een erfenis. Vorige instantie: de schepenbank van 
Antwerpen. 1708-1709.

1 omslag

739 De erfgenamen van Maria De Smet (De Smeth), weduwe van 
François Claerebosch, supplianten c. de prior en religieuzen van het
klooster van de dominicanen te Brussel, geïnsinueerden en 
rescribenten. Schulden voor geleverde medicijnen. 1708-1709.

1 pak

566 De vice-deken, plebaan en kanunniken van het Sint-
Germanuskapittel en de stadsmagistraat, interveniërende voor de 
kerkfabriek, supplianten c. de pastoor en regenten van het 
begijnhof te Tienen, rescribenten. Ius sepulturae ('begrafenisrecht')
van overleden leken op het Begijnhof. 1708-1710.

1 pak

571 De prior en religieuzen van het klooster van de sepulchrijnen [te 
Eijsden-Margraten], supplianten c. de regeerders en inwoners van 
Noorbeek, rescribenten. Vrijstelling van de inkwartiering van 
soldaten. 1708-1710.

1 pak

615 Jean Huys, heer van Thy, impetrant, verweerder en reconveniënt c.
de abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], gedaagde, aanlegger 
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en gereconvenieerde. Hoeden van vee op gronden in Thy. 1708-
1710.

1 pak

2432 De priores en religieuzen van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-
Visitatie te Antwerpen c. Antonius Pede. Rente. 1708-1710.

1 omslag

679 De pastoor van Wijnegem, suppliant c. de regeerders en schepenen
van Wijnegem, gedaagden. Vrijstelling van de 20ste penning en 
andere belastingen. 1708-1711.

1 omslag

1029 De deken en kanunniken van het Sint-Romboutskapittel te 
Mechelen, interveniërende voor de pastoor, supplianten c. de 
drossaard, schepenen, kerk- en armenmeesters van Blaasveld, 
rescribenten en supplianten. Herstelling van de pastorie. 1708-
1711.

1 pak

2334 - 2335 De abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], met hem gevoegd Engel Vandermaelen, supplianten, geïnsinueerden en geïntimeerden c. Jacques Carnonckel, pachter van de bieraccijnzen te Leuven, en Guillielmus Verhoeven, gedaagden, geïnsinueerden, supplianten en appellanten. Vrijstelling van bieraccijnzen. Vorige instantie: de schepenbank van Leuven. 1708-1711.

2334 - 2335 DE ABT VAN DE ABDIJ VAN VLIERBEEK [TE KESSEL-LO],
MET HEM GEVOEGD ENGEL VANDERMAELEN, SUPPLIANTEN, 
GEÏNSINUEERDEN EN GEÏNTIMEERDEN C. JACQUES CARNONCKEL, 
PACHTER VAN DE BIERACCIJNZEN TE LEUVEN, EN GUILLIELMUS 
VERHOEVEN, GEDAAGDEN, GEÏNSINUEERDEN, SUPPLIANTEN EN 
APPELLANTEN. VRIJSTELLING VAN BIERACCIJNZEN. VORIGE 
INSTANTIE: DE SCHEPENBANK VAN LEUVEN. 1708-1711.

2334 Deel 1.
1 pak

2335 Deel 2.
1 pak

717 Jean Herbet, pastoor van Gosselies, suppliant en impetrant c. de 
abt van de abdij te Liessies en Placide De Rethy, prior van de priorij
te Sart-les-Moines, rescribenten en gedaagden. Novale tiende. 
1708-1712.

1 pak

828 Ferdinandus Vits (Vidts), kanunnik, en Geertrui Floers, weduwe van 
François Coebergen, rentmeester van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel, supplianten c. de erfgenamen van Johannes 
Ferdinandus Van Beughem, bisschop van Antwerpen, rescribenten. 
Schulden. 1708-1712.

1 pak

724 N. De Marneffe, kanunnik en admodiateur van het cijnshof van de 
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commanderij van de Orde van Malta te Chantraine, impetrant c. 
Guillaume Donville, gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het 
eigendom van een boomgaard in Melkwezer. 1708-1713.

1 omslag

756 N. Craheau, procureur, en N. De la Chambre, advocaat bij de Raad 
van Brabant, supplianten c. de abt en religieuzen van de abdij van 
Notre-Dame de Bonne-Espérance te [Vellereille-le-Brayeux], 
rescribenten. Proceskosten in het proces tegen twee religieuzen 
van de abdij. 1708-1713.

1 omslag

1898 - 1899 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. Rutger (Rudger) Theodor de Flodorp de Suply, heer van Clabecq, interveniërende voor N. de Flodorp de Suply, geïnsinueerde en rescribent. Vis- en jachtrecht en jurisdictie in Tubeke. 1708-1739.

1898 - 1899 HET SINT-GERTRUDISKAPITTEL TE NIJVEL, SUPPLIANT 
C. RUTGER (RUDGER) THEODOR DE FLODORP DE SUPLY, HEER VAN
CLABECQ, INTERVENIËRENDE VOOR N. DE FLODORP DE SUPLY, 
GEÏNSINUEERDE EN RESCRIBENT. VIS- EN JACHTRECHT EN 
JURISDICTIE IN TUBEKE. 1708-1739.

1898 Deel 1.
1 pak

1899 Deel 2.
1 pak

20 Jean De Fer, armenmeester van Bornival, suppliant c. de weduwe 
van Jean De Houx, rescribente. Rente. [ca. 1708].

1 stuk

354 Charles Antoine de Fourneau, ridder en agent-generaal van de 
Orde van Malta, suppliant c. het Sint-Pieterskapittel te Turnhout, 
rescribent. Bijdrage aan het pastoorsinkomen van Oud-Turnhout [?].
[ca. 1708].

1 stuk

445 De abt van de abdij te Tongerlo c. Peter Verbuecken, erfgenaam 
van Jacob Verbuecken. Schulden voor geleverd hout. [ca. 1708].

1 omslag

456 De overste van het Berlaymontklooster te Brussel, suppliante c. 
Guillaume Louis Van den Berghe, priester, geïnsinueerde. 
Goederenbeheer. [ca. 1708].

1 omslag

462 De abt van de abdij te Averbode c. de inwoners van Sluizen. 
Vrijstelling van belasting. [ca. 1708].

1 stuk

524 Maria Meermans, begijn c. de pastoor en hoofdmeesteressen van 
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het begijnhof te Turnhout. Rente. [ca. 1708].
1 omslag

537 De abt en religieuzen van de Parkabdij te Leuven, supplianten c. 
het klooster van de dalscholieren te Zoutleeuw, rescribenten. 
Onrechtmatige inning van de houttiende berustende op 'het 
Hambos' te Zoutleeuw. [ca. 1708?].

1 omslag

802 Leopold De la Roche, pastoor van Mignault, suppliant c. Henry 
François Taye, heer van Gouy[-lez-Piéton], rescribent. Vrijstelling 
van betaling van de 20ste penning. [ca. 1708?].

1 omslag

2429 Maximiliaan Lemmens, pastoor van Putte c. de stadsmagistraat van
Mechelen. Belemmering van de bouw van een huis te Sint-
Katelijne-Waver. [ca. 1708].

1 omslag

317 Jean François Donyn, suppliant c. de abdis van de abdij te Florival, 
interveniërende voor haar pachter Antoine La Croix, rescribente. 
Houtkap. 1709.

1 omslag

525 N. Avertan, karmeliet, suppliant c. [Humbertus de Precipiano], 
aartsbisschop van Mechelen, geïnsinueerde. 
Maintenue ('handhaving') van het pastoorschap van Groot-
Bijgaarden. 1709.

1 omslag

527 Winandus Bartolomees, Dominicus Vaye en Paulus Ruyls, 
supplianten c. Nicolaus Du Toy (Troy), priester, Jacobus De Helt en 
N. Comblet, geïnsinueerden. Erfenis. 1709.

1 omslag

529 De erfgenamen van Servaes Ulricy, biechtvader c. de overste en 
religieuzen van het Berlaymontklooster te Brussel. Schulden. 1709.

1 omslag

530 De pastoor en inwoners van Korbeek-Dijle, supplianten c. de abt 
van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen, geïnsinueerde. 
Pastoorsinkomen. 1709.

1 omslag

541 De weduwe van Guilliam Van Thienen, suppliante c. de bogaarden 
van Aarschot, geïnsinueerden. Schulden voor geleverd vlees. 1709.

1 omslag

542 Carolus Knaepen, pastoor, met hem gevoegd de armenmeesters 
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van de Sint-Pieters- en Paulusparochie te Mechelen c. de 
regeerders van Bonheiden. Betaling van twee 20ste penningen op 
een pachthof toebehorende aan de armentafel. 1709.

2 stukken

544 Jan Baptista Haegens, suppliant c. de prior en religieuzen van het 
klooster van de alexianen te Antwerpen, rescribenten. Diefstal van 
geld. 1709.

1 omslag

546 Thomas Van Sicles, deservitor van Ouwen (Grobbendonk), 
suppliant c. Lambrecht Dijns, als erfgenaam nomine uxoris van 
Hernout Wauters, rescribent. Schulden. 1709.

1 omslag

547 Matthijs Van Boven uit Wezembeek[-Oppem], suppliant c. de 
regeerders van het Geesthuis van Sint-Goedele te Brussel, 
geïnsinueerden. Cijns. 1709.

1 omslag

552 De prior en religieuzen van het klooster van de augustijnen, 
supplianten c. de wethouders van Brussel, gedaagden. Betaling 
van het stipendium verbonden aan de Latijnse school. 1709.

1 omslag

554 David De Blandel, koster, suppliant c. de regeerders en de kerk- en 
armenmeesters van Dworp, gedaagden. Vrijstelling van betaling 
van belastingen, reparatie van de kosterij en het vruchtgebruik van
het fruit en gras op het kerkhof. 1709.

1 omslag

559 [Pierre] Egidius, pastoor van Saint-Jean-Geest, suppliant c. de abdis
en religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], geïnsinueerden.
Pastoorsinkomen. 1709.

2 stukken

564 François Bordinckx, religieus, suppliant c. de abt van de Sint-
Salvatorabdij te Antwerpen, geïnsinueerde en rescribent. Pensioen. 
1709.

1 omslag

722 De priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, supplianten en geïnsinueerden c. de regeerders, met 
hen gevoegd de heer van Watermaal en Oudergem, rescribenten 
en supplianten in materie van recusatie. Wraking van raadsheer N. 
Lescornet in een zaak van vrijstelling van belastingen wegens 
partijdigheid. 1709.

1 pak
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1305 Stephanus Snelle, priester en licenciaat in de rechten, suppliant en 
gereconvenieerde c. jonker Marcus Antoon d'Amezaga, rescribent 
en reconveniënt. Schulden. 1709.

1 omslag

528 N. De Beauregard, advocaat en rentmeester van de kerkfabriek van
de Sint-Goedeleparochie, suppliant c. de kanunniken van het Sint-
Goedelekapittel te Brussel, als geestelijke kerkmeesters van 
dezelfde kerkfabriek, gedaagden. Controle van de rekeningen door 
een externe persoon. 1709-1710.

1 omslag

567 Ambrosius du Rondeau, suppliant c. gravin [Anna] van Sint-
Aldegonde, kanunnikes van het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel en 
vrouwe van Ophain en Gosselies, rescribente. Jurisdictie in Ophain. 
1709-1710.

1 pak

568 Judocus Laureyssens, priester, suppliant c. de pastoor en 
grootmeesteressen van het begijnhof te Turnhout, geïnsinueerden. 
Maintenue ('handhaving') van de functie van de suppliant als 
kapelaan op het begijnhof. 1709-1710.

1 pak

574 De regeerders van Leuven, supplianten c. de priorij van 's-
Hertogeneiland te Gempe, met hen gevoegd de abt van de abdij te
Floreffe, rescribenten, geïnsinueerden en gedaagden. Amortisatie 
van de verworven refuge van de abdij van Floreffe. 1709-1710.

1 pak

584 Gillis Mellaerts uit Tienen, suppliant c. [Ludovicus Siardus] Mues, 
pastoor, met hem gevoegd Petrus Depestere, koster van Bunsbeek,
rescribenten en geïnsinueerden. Schulden. Vorige instantie: het 
Consistorie van de Hoorn te Leuven. 1709-1710.

1 omslag

585 De deken en kanunniken, met hen gevoegd de plebaan en 
kerkmeesters van het Sint-Gummaruskapittel, impetranten c. de 
prior en religieuzen van het klooster van de dominicanen te Lier, 
geïnsinueerden. Ius sepulturae ('begrafenisrecht'). 1709-1710.

1 pak

587 Florentius Sullivane, deken, suppliant c. Symetrius Ferdinandus 
Elinx, priester en kanunnik van het Sint-Jacobskapittel te Leuven, 
geïnsinueerde en gedaagde. Handhaving van de prebende van de 
suppliant. 1709- 1710.

1 pak

588 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], als vicaris-
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generaal van de cisterciënzers, suppliant c. de erfgenamen van 
Antoine Collart, rescribenten. Rente. 1709-1710.

1 pak

598 De clerus en kerkmeesters van Sint-Jans-Molenbeek en de Sint-
Catharinaparochie, supplianten c. de overste en biechtvaders van 
het klooster van de urbanisten te Brussel, geïnsinueerden. Ius 
sepulturae ('begrafenisrecht'). 1709-1710.

1 omslag

600 De overste van het klooster van Maria Visitatie te Brussel, 
suppliante c. Maria De Villamor, weduwe van don Vincent de 
Urribary, geïnsinueerde. Schulden. 1709-1710.

1 omslag

604 Jonker Richardus Vander Moeren, erfgenaam van N. Claerhout, 
suppliant c. de abdis en religieuzen van de abdij van Mariëndal te 
Rotem, rescribenten. Betaling van het abdijbrood. 1709-1710.

1 omslag

625 - 626 Johannes Van der Perre, pastoor van Nijlen, suppliant en gedaagde c. de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, geïnsinueerden, rescribenten en supplianten. Novale tiende. 1709-1710.

625 - 626 JOHANNES VAN DER PERRE, PASTOOR VAN NIJLEN, 
SUPPLIANT EN GEDAAGDE C. DE DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET 
ONZE-LIEVE-VROUWKAPITTEL TE ANTWERPEN, GEÏNSINUEERDEN, 
RESCRIBENTEN EN SUPPLIANTEN. NOVALE TIENDE. 1709-1710.

625 Deel 1.
1 pak

626 Deel 2.
1 pak

637 Lambert Trudo Mannaerts, pastoor, suppliant c. de erfgenamen van
jonker Jan Proost, heer van Vorselaar, rescribent. Achterstallig 
inkomen verbonden aan de Onze-Lieve-Vrouwkapelanie. 1709-
1710.

1 omslag

638 De erfgenamen van jonker Jan Proost, heer van Vorselaar, 
supplianten c. de kerkmeesters van Vorselaar, geïnsinueerden. 
Erfenis. 1709-1710.

1 omslag

649 Maximilien Joseph De Lalaing, burggraaf van Oudenaarde en graaf 
van Tildonk, impetrant c. de alexianen van Diest, gedaagden. 
Rente. 1709-1710.

1 pak

659 De prior en religieuzen van de Sint-Aubertusabdij te Kamerijk, 
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supplianten c. [Humbertus de Precipiano], aartsbisschop van 
Mechelen, geïnsinueerde. Maintenue ('handhaving') van het 
patronaatsrecht van Willebroek. 1709-1710.

1 omslag

1268 De deken van het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. 
[Charles Van den Berghe], graaf van Limminghe, rescribent. Rente. 
1709-1710.

1 pak

597 De abt en de abdissen van de abdijen van Aulne, Vrouwenpark [te 
Rotselaar] en Hertogendal [te Hamme-Mille], impetranten en 
gedaagden c. de kerkmeesters en inwoners van Grez, gedaagden 
en supplianten. Herstelling van de toren van de kerk en bezorgen 
van een tiendklok. 1709-1711.

1 omslag

607 Louis Feumiers (Fumiers), heer van La Haye, impetrant, verweerder
en appellant c. de ontvanger van het begijnhof te Nijvel, aanlegger 
en geïntimeerde. Rente. Vorige instantie: de schepenbank van 
Grandbais (Nijvel). 1709-1711.

1 pak

620 Lambert Trudo Mannaerts, pastoor van Vorselaar, suppliant c. de 
proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Kamerijk, geïnsinueerden. Pastoorsinkomen. 1709-1711.

1 omslag

661 François 't Kint, suppliant c. de kanunniken van de tweede fundatie 
van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, gedaagden. Betaling van 
het 'droit de sonnage' bij de begrafenis van zijn echtgenote 
Catherine De Backer. 1709-1711.

1 omslag

681 De abt van de Sint-Laurentiusabdij te Luik, impetrant c. Anna Van 
Linter, begijn op het begijnhof te Tienen, geïntimeerde. Rente. 
Vorige instantie: de schepenbank van Tienen. 1709-1711.

1 pak

714 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Gertrudiskapittel te 
Nijvel, supplianten c. N. De Meville, rescribent. Schulden voor 
gedane missen voor zijn oom kanunnik Antoine De Meville. 1709-
1711.

1 pak

817 De pastoor, schepenen en inwoners, supplianten c. de abdis en de 
religieuzen van de abdij van Maagdendal te Oplinter, 
geïnsinueerden, rescribenten en gedaagden. Herstelling van de 
kerktoren. 1709-1711.



108 Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid.

1 pak

628 Arnoldus Van Mortel en Jan Baptista Smaes, voogden van de 
minderjarige kinderen van Johannes Versluisen en Maria Bouen, 
supplianten en verweerders c. Franciscus Gerardus Clocker 
(Clockers, Kloker), kanunnik van het Sint-Jan-de-Doperkapittel te 
Diest, geïnsinueerde en aanlegger. Rente. 1709-1712.

1 omslag

641 Nicolas De Warlincourt, religieus van de abdij van Saint-Sepulchre 
te Kamerijk en viceproost van de Onze-Lieve-Vrouw ter 
Kapelleparochie te Brussel, suppliant c. Peter Walravens, Victor Van
Lathene, Maximiliaan Huygens, Reynier Van Leeuw, Gillis De Vogel, 
Jan Mertens, Nicolaas Rossel en Jan De Dobbeleer, allen uit 
Wezembeek, gedaagden. Vleestiende. 1709-1712.

1 pak

830 - 834 De rector van het jezuïetencollege te Maastricht, impetrant en geïnsinueerde c. de inwoners van 's-Gravenvoeren, interveniërende voor Jan Claessen en Pieter Wicken, de dorpsmeesters en belangrijkste bestuurders van Meer, gedaagden, opponenten en supplianten. Maintenue  ('handhaving') van het recht de hooi- en klavertiende te heffen. 1709- 1712.

830 - 834 DE RECTOR VAN HET JEZUÏETENCOLLEGE TE 
MAASTRICHT, IMPETRANT EN GEÏNSINUEERDE C. DE INWONERS 
VAN 'S-GRAVENVOEREN, INTERVENIËRENDE VOOR JAN CLAESSEN 
EN PIETER WICKEN, DE DORPSMEESTERS EN BELANGRIJKSTE 
BESTUURDERS VAN MEER, GEDAAGDEN, OPPONENTEN EN 
SUPPLIANTEN. MAINTENUE ('HANDHAVING') VAN HET RECHT DE 
HOOI- EN KLAVERTIENDE TE HEFFEN. 1709- 1712.

830 Deel 1.
1 pak

831 Deel 2.
1 pak

832 Deel 3.
1 pak

833 Deel 4.
1 pak

834 Deel 5.
1 pak

1970 Johannes Gysbrechts, pastoor van Reet, impetrant c. Peter De 
Weert en consoorten, gedaagden. Maintenue ('handhaving') van 
het recht op de novale tiende. 1709-1712.

1 pak
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2327 - 2328 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, impetrant c. Michael Rouez, priester, gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het patronaatsrecht van Gembloux. 1709-1712.

2327 - 2328 DE ABT-GRAAF VAN DE ABDIJ TE GEMBLOUX, 
IMPETRANT C. MICHAEL ROUEZ, PRIESTER, GEDAAGDE. 
MAINTENUE ('HANDHAVING') VAN HET PATRONAATSRECHT VAN 
GEMBLOUX. 1709-1712.

2327 Deel 1.
1 pak

2328 Deel 2.
1 pak

656 De pastoor en drossaard, als afgevaardigden van de schepenen, 
burgemeester en armenmeesters van Boom, impetranten c. de 
pastoor, armenmeesters en wethouders van Rumst, gedaagden. 
Inkomsten uit onroerend goed dat vroeger gemeenschappelijk was.
1709-1713.

1 pak

790 [Carl Gottfried] von Loë zu Wissen, baron, ridder van de Duitse 
Orde en commandeur van de commanderij van Pitzemburg te 
Mechelen, met hem gevoegd Cornelius Mies, pastoor van Itegem, 
impetranten c. Andries Meulenberghs, gedaagde. Het bijeenbinden 
en opstellen van de schoven graan om de ophaling van de 
graantiende te vergemakkelijken. 1709-1713.

1 pak

1131 - 1132 Natalis Del Bove (Delbove), pastoor van de Sint-Michielsparochie, suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, rescribenten en contradicenten. Pastoorsinkomen. 1709-1713.

1131 - 1132 NATALIS DEL BOVE (DELBOVE), PASTOOR VAN DE SINT-
MICHIELSPAROCHIE, SUPPLIANT C. DE DEKEN EN KANUNNIKEN VAN
HET SINT-PIETERSKAPITTEL TE LEUVEN, RESCRIBENTEN EN 
CONTRADICENTEN. PASTOORSINKOMEN. 1709-1713.

1131 Deel 1.
1 pak

1132 Deel 2.
1 pak

1270 - 1271 Johannes Gisbertus Brenaert, plebaan van de Sint-Goedeleparochie, impetrant, gedaagde en geïnsinueerde c. de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, gedaagden, impetranten en supplianten. Recht op het aanstellen van de vice-plebaan. 1709-1713.

1270 - 1271 JOHANNES GISBERTUS BRENAERT, PLEBAAN VAN DE 
SINT-GOEDELEPAROCHIE, IMPETRANT, GEDAAGDE EN 
GEÏNSINUEERDE C. DE DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET SINT-
GOEDELEKAPITTEL TE BRUSSEL, GEDAAGDEN, IMPETRANTEN EN 
SUPPLIANTEN. RECHT OP HET AANSTELLEN VAN DE VICE-PLEBAAN.
1709-1713.

1270 Deel 1.
1 pak

1271 Deel 2.
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1 pak

942 - 943 Petrus Henricus Van Hecke, priester, kanunnik en hebdomadarius, impetrant c. de erfgenamen van Adam De Nayer, gewezen scholaster, met hen gevoegd Johannes Germain, priester en huidig scholaster van het [Sint-Berlendis]kapittel, en de heer van Meerbeke, collator van de vernoemde prebende, gedaagden en resumenten. Maintenue  ('handhaving') van een zitplaats in het koor van de kerk. 1709-1714.

942 - 943 PETRUS HENRICUS VAN HECKE, PRIESTER, KANUNNIK EN 
HEBDOMADARIUS, IMPETRANT C. DE ERFGENAMEN VAN ADAM DE 
NAYER, GEWEZEN SCHOLASTER, MET HEN GEVOEGD JOHANNES 
GERMAIN, PRIESTER EN HUIDIG SCHOLASTER VAN HET [SINT-
BERLENDIS]KAPITTEL, EN DE HEER VAN MEERBEKE, COLLATOR VAN
DE VERNOEMDE PREBENDE, GEDAAGDEN EN RESUMENTEN. 
MAINTENUE ('HANDHAVING') VAN EEN ZITPLAATS IN HET KOOR 
VAN DE KERK. 1709-1714.

942 Deel 1.
1 pak

943 Deel 2.
1 pak

823 Anna Marie Duynen, weduwe van Godefridus Van Zurpele, 
pensionaris, impetrant, en Hendrick Mannaert, gedaagde c. 
Cornelius Pauli, pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwparochie te Diest 
en Gommarus Coninck, pastoor van Schaffen, gedaagden en 
supplianten. Vrijstelling van afdracht van de havertiende op grond 
gelegen in Twijfeldonk (Diest). 1709-1716.

1 pak

1261 Gillis Boey, pachter, en de provisoren van de armentafel van de 
Sint-Romboutsparochie te Mechelen, supplianten c. Peter 
Vereycken (Verrycken) en de wethouders van Niel, gedaagden. 
Stopzetting van een procedure voor het Hof van Befferen van een 
proces betreffende een verhoging van de belastingen. 1709-1724.

1 omslag

491 De regeerders, als opperarmenmeesters van Arendonk en Reusel, 
supplianten c. de armenmeesters van Retie, geïnsinueerden. 
Achterstallige aalmoezen in de vorm van kleding. [ca. 1709?].

1 omslag

545 De drossaard en schepenen, met hen gevoegd de 
opperkapelmeester en kapelmeesters van de Sint-Catharinakapel 
te Kiel, supplianten c. Abraham Mys, pastoor, met hem gevoegd de
kerkmeesters van de Sint- Laurentiusparochie en het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Antwerpen, gedaagden. Ius 
sepulturae ('begrafenisrecht'). [ca. 1709].

1 stuk

19 De prior en religieuzen van de Sint-Bernardusabdij [te Hemiksem], 
supplianten c. de procureur-generaal van de Raad van Brabant, 
rescribent. Schulden. 1710.
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1 stuk

22 François Voets, suppliant c. Marcus De la Batista, proost, en Beatrix
Moons, priores van de priorij van Leliëndaal te Mechelen, 
geïnsinueerden. Onbekend. 1710.

2 stukken

23 Marie Marguerite Le Roy De Brouchem, suppliante c. de 
kerkmeesters van de Sint-Jorisparochie te Antwerpen, 
geïnsinueerden. Fundatie. 1710.

1 omslag

572 Antonius Leenheere, rector, en de priores en procurateresse van 
het Falconklooster te Antwerpen, impetranten c. de thesauriers en 
rentmeester van Antwerpen, interveniërende voor Jacomo 
Leemans, bouwmeester, gedaagden. Gebruik van een straat langs 
het klooster door karren. 1710.

1 omslag

579 De prior en religieuzen van het klooster van de kartuizers te Zelem,
supplianten c. Eustachius Van Zurpele, rentmeester van de 
domeinen van de heer van Diest, rescribent. 
Maintenue ('handhaving') van het molenrecht. 1710.

1 omslag

583 [Ernest] Ruthdans de Haze, N. De Monplainchamps en N. Caproens,
kanunniken, supplianten c. de deken en overige kanunniken van 
het Sint-Goedelekapittel te Brussel, gedaagden. Inkomen van de 
assistent van de thesaurier. 1710.

1 omslag

590 De rector van het jezuïetencollege te Brussel, suppliant c. 
[Johannes Tambuyser], pastoor van Beersel, met hem gevoegd de 
abdis van de abdij te Vorst, rescribenten. Vrijstelling van afdracht 
van de houttiende. 1710.

1 omslag

591 N. Gautius en N. de Retz, kanunniken van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Antwerpen, cum suis, supplianten c. de regeerders
van Broechem, geïnsinueerden. Rente. 1710.

1 omslag

593 N. Poelgeest, kanunnikes, suppliante c. het Sint-Gertrudiskapittel te
Nijvel, gedaagde. Reparaties aan een gehuurd huis. 1710.

1 omslag

601 Andreas Leemans, pastoor van Korbeek-Dijle, suppliant c. de 
regenten van de vacante Sint-Michielsabdij te Antwerpen, 
geïnsinueerden. Maintenue ('handhaving') van het recht op de 
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boontiende. 1710.
1 omslag

602 Laurentius Winandus Vanden Berck, impetrant en gecondemneerde
c. de priores en religieuzen van het klooster van Mariëndal te Diest,
gedaagden en obtinenten. Schulden. 1710.

1 omslag

603 De burgemeesters en schepenen, supplianten c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Gummaruskapittel te Lier, geïnsinueerden.
Uitdeling van offerpenningen bij begrafenissen. 1710.

1 omslag

605 [Lambert Trudo Mannaerts], pastoor, suppliant c. de regeerders van
Vorselaar, rescribenten. Vrijstelling van de inkwartiering van 
soldaten. 1710.

1 omslag

608 Guillelmus Vincquels, kanunnik van de tweede fundatie en 
testamentuitvoerder van [Franciscus Josephus] Vincquels, gewezen
thesaurier, cum suis,supplianten c. de gedeputeerde van de 
kapelanen van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, geïnsinueerde. 
Naleving van de voorschriften in verband met de fundatie die 
Vincquels naliet. 1710.

1 omslag

619 De priores en religieuzen van het klooster van Sint-Margrietendaal 
te Antwerpen, supplianten c. Philippus Jacobus Maesmants, 
secretaris van Westmalle en Zoersel, geïnsinueerde en rescribent. 
Renten. 1710.

1 pak

630 Jenne Françoise d'Auvaing, weduwe van Nicolas Peuse, gewezen 
boogschutter van het koninklijk legerkorps, suppliante c. [Willem 
Van de Nesse], pastoor, en de kerkmeesters van de Sint-
Catharinaparochie te Brussel, rescribenten. Keuze van de kerk 
waarin Peuse begraven werd. Vorige instantie: Humbertus de 
Precipiano, aartsbisschop van Mechelen, als gedelegeerd rechter; 
de abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo] als gedelegeerd 
rechter. 1710.

1 omslag

639 Don Ignatio De Sayas, suppliant c. N. Sijnen, priester en erfgenaam
van N. Houbraecken, kanunnik, rescribent. Schulden. Vorige 
instantie: de schepenbank van Antwerpen. 1710.

1 omslag

651 [Nicolaus Richard], pastoor van Sint-Gillis-Obbrussel, suppliant c. 
Bernard De Keyser, koster, en de rentmeesters van de kerk van 
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Sint-Gillis-Obbrussel, geïnsinueerden. Schulden. 1710.
1 omslag

1091 De pastoor, meier, schepenen, kerkmeesters en parochianen van 
Tongrinne, supplianten c. de abt van de abdij van Villers te Villers-
la-Ville, geïnsinueerde. Herstelling van het koor en het dak van de 
toren van de kerk en bezorgen van ornamenten. 1710.

1 omslag

2430 De abt van de abdij te Averbode c. N. Wuyts, meier van Mol. 
Maintenue ('handhaving') van de 'quackeltiende'. 1710.

1 omslag

77 Petrus Kersselaers, pastoor van Zammel en Oosterlo, suppliant c. 
de abten van de abdijen te Averbode en Tongerlo, de abdis van de 
abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, de bisschop van 
Antwerpen, [François Fénelon], aartsbisschop, en het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Kamerijk, het Sint-Dimpnakapittel, de pastoor en 
de heer van Geel en de inwoners van Zammel, gedaagden. 
Pastoorsinkomen en herstelling van de pastorie. 1710-1711.

1 pak

633 Jacobus Chanon, pastoor en kanunnik van het Sint-Jacobskapittel, 
impetrant c. de overste en religieuzen van het klooster van de 
grauwzusters te Antwerpen, gedaagden. Betaling van een jaarlijkse
cijns voor het gebruik van een huis. 1710-1711.

1 omslag

634 Joris Vande Wouwere (Vande Wouere, Vande Wouwre), suppliant c. 
Nicolas De Warlincourt, vice-proost van de Onze-Lieve-Vrouw ter 
Kapelleparochie te Brussel, rescribent. Schulden voor de levering 
en aanplanting van fruitbomen. 1710-1711.

1 omslag

640 Jonker N. Cannaert, heer, en de inwoners, impetranten c. Jacobus 
Raedts, pastoor van Viersel en deservitor van Massenhoven, 
gedaagde. Onderhoud van een kapelaan voor Massenhoven op 
kosten van de pastoor. 1710-1711.

1 pak

663 François Mouchet, postmeester van Sombreffe, suppliant c. de abt 
en religieuzen van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], 
rescribenten. Verhuring van de grote tiende te Ligny. 1710-1711.

1 pak

666 Lambert Trudo Mannaerts, pastoor, suppliant c. de erfgenamen van
jonker Jan Proost, heer van Vorselaar, rescribenten. Achterstallig 
smout voor de kerk en betaling voor de begrafenis van Proost. 
1710-1711.
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1 pak

670 De pastoor van Goetsenhoven en Neerhespen c. de abt van de 
Sint-Laurentiusabdij te Luik. Herstelling van de beuk, het koor en 
de toren van de kerk en bezorgen van ornamenten en een nieuwe 
tiendklok. 1710- 1711.

1 omslag

672 N. De Marneffe, kanunnik, suppliant c. Peter Lycops uit Zoutleeuw, 
geïnsinueerde. Schulden [?]. Vorige instantie: de schepenbank van 
Orsmaal. 1710-1711.

1 omslag

677 Jean Belleau, man van Anne Marie Gillis uit Roosbeek, suppliant c. 
de abdis van de abdij van La Ramée [te Jauchelette], rescribente. 
Rente. 1710-1711.

1 omslag

684 Henricus Ignatius Peemans, priester, met hem gevoegd Guillielmus
en Henricus Josephus Peemans, supplianten c. Guilliam Vander 
Borcht, curator van de insolvente boedel van Gerard Peemans, 
rescribent. Erfenis. 1710-1711.

1 omslag

693 De bedienaar van het klooster van de trinitariërs te Orival-lez-
Nivelles, impetrant c. de Warantmeester van Brabant, 
geïntimeerde. Beledigingen. Vorige instantie: het Consistorie van 
de Hoorn te Brussel. 1710-1711.

1 omslag

815 Melchior Vander Aa, priester, suppliant c. de kinderen van wijlen 
Thomas Eyens, rescribenten. Schulden. 1710-1711.

1 omslag

755 De abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], suppliant c. 
Florentinus Crabeels, raadsheer en rentmeester van de Tolkamer in
het kwartier van Leuven, geïnsinueerde. Aantasting van de 
heerlijke rechten van de suppliant door verlegging van de 
Molenbeek. 1710-1711.

1 omslag

905 Nicolaus Richard, pastoor, suppliant c. Bernard De Keyser, 
ontvanger, en François Vander Heyden en Guilliam Cricks, 
armenmeesters van Sint-Gillis-Obbrussel, gedaagden. Misbruik bij 
het goederenbeheer van de armentafel. 1710-1711.

1 pak

1601 Johannes Carolus Van den Sande, pastoor van Kontich, suppliant c. 
het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, N. Van Rijnegem, N. 
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Van Wichelen en N. Sivory, met hen gevoegd de juffrouwen N. La 
Faille en N. Van Heck, geïnsinueerden en rescribenten. Recht op de 
novale tiende. 1710-1711.

1 pak

570 De kerkmeesters, supplianten c. de deken en kanunniken van het 
Sint-Gummaruskapittel te Lier, geïnsinueerden en rescribenten. 
Uniëring van kapelanijen. 1710-1712.

1 pak

711 - 712 Johannes Nuyts, kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwkapelanie, impetrant c. Guillielmus Staes, pastoor van Herentals, gedaagde. Hulp in de zielzorg verbonden aan het beneficie. 1710-1712.

711 - 712 JOHANNES NUYTS, KAPELAAN VAN DE ONZE-LIEVE-
VROUWKAPELANIE, IMPETRANT C. GUILLIELMUS STAES, PASTOOR 
VAN HERENTALS, GEDAAGDE. HULP IN DE ZIELZORG VERBONDEN 
AAN HET BENEFICIE. 1710-1712.

711 Deel 1.
1 pak

712 Deel 2.
1 pak

763 Hubertus Raellen, pastoor van de Sint-Kwintensparochie, en N. 
Gilbert, notaris, supplianten en impetranten c. de prior en 
religieuzen van het klooster van de ongeschoeide karmelieten te 
Leuven, rescribenten en gedaagden. Erfenis. 1710-1712.

1 pak

944 - 945 Henricus Raes, zowel in eigen naam als voor de andere erfgenamen van Henricus Truyts, gewezen pastoor, suppliant c. Johannes De Craene (Crane), pastoor van Emblem, rescribent. Pastoorsinkomen, restitutie van de administratie van de kerkfabriek en armentafel, bijdrage in de herstelling van de pastorie en de kap van enkele eikenbomen. 1710-1712.

944 - 945 HENRICUS RAES, ZOWEL IN EIGEN NAAM ALS VOOR DE 
ANDERE ERFGENAMEN VAN HENRICUS TRUYTS, GEWEZEN 
PASTOOR, SUPPLIANT C. JOHANNES DE CRAENE (CRANE), PASTOOR
VAN EMBLEM, RESCRIBENT. PASTOORSINKOMEN, RESTITUTIE VAN 
DE ADMINISTRATIE VAN DE KERKFABRIEK EN ARMENTAFEL, 
BIJDRAGE IN DE HERSTELLING VAN DE PASTORIE EN DE KAP VAN 
ENKELE EIKENBOMEN. 1710-1712.

944 Deel 1.
1 pak

945 Deel 2.
1 pak

726 Nicolaus Vander Meeren cum suis, erfgenamen van Nicolaus 
Vander Meeren, kanunnik van de vierde prebende, supplianten c. 
de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel en
N. De Monplainchamps , tegenwoordige bezitter van de vierde 
prebende, gedaagden. Rente. 1710-1713.

1 pak
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757 [Humbertus de Precipiano], aartsbisschop van Mechelen, 
[Ferdinand de Berlo de Brias], bisschop van Namen, en de 
vicarissen-generaal van het vacante bisdom Antwerpen en het 
bisdom 's-Hertogenbosch, interveniërende voor hun pastoors, 
supplianten c. de Staten van Brabant, rescribenten. (Gedeeltelijke) 
vrijstelling van belastingen en vertegenwoordiging in de Staten. 
1710-1713.

1 omslag

776 Nicolaus Richard, pastoor, suppliant c. Bernard De Keyser, koster, 
en N. Lanné, meier van Sint-Gillis-Obbrussel, in naam van de abdis 
van de abdij te Vorst, gedaagden. Kostersinkomen. 1710-1714.

1 omslag

796 Augustinus Blondeau, pastoor van Ukkel, suppliant en impetrant c. 
de abdis van de abdij te Vorst en de scholaster van het Sint-
Goedelekapittel te Brussel, gedaagden. Pastoorsinkomen en 
betaling voor het onderhoud van een onderpastoor. Vorige 
instantie: de officialiteit van het aartsbisdom Mechelen in Brussel. 
1710-1714.

1 omslag

1218 De regenten van de vacante Sint-Michielsabdij te Antwerpen, met 
hen gevoegd de schout, schepenen en kerkmeesters, impetranten 
c. Gerardus Van Espen, pastoor van Zandvliet, gedaagde. Bijdrage 
in de heropbouw van de gebombardeerde kerk. 1710-1714.

1 pak

842 - 844 De abt van de abdij te Tongerlo en Gismarus Gisbertus Van Heyst, pastoor van Duffel, supplianten c. de abdis en religieuzen van de abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, interveniërende voor hun pachter Michiel Van Noyenhaeren, rescribenten. Recht op de lammertiende. 1710-1715.

842 - 844 DE ABT VAN DE ABDIJ TE TONGERLO EN GISMARUS 
GISBERTUS VAN HEYST, PASTOOR VAN DUFFEL, SUPPLIANTEN C. DE
ABDIS EN RELIGIEUZEN VAN DE ABDIJ VAN ROOSENDAEL TE SINT-
KATELIJNE-WAVER, INTERVENIËRENDE VOOR HUN PACHTER 
MICHIEL VAN NOYENHAEREN, RESCRIBENTEN. RECHT OP DE 
LAMMERTIENDE. 1710-1715.

842 Deel 1.
1 pak

843 Deel 2.
1 pak

844 Deel 3.
1 pak

606 Maximilien Del Vaux, pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwparochie, 
Jean Charles De Molinvaux, pastoor van de Sint-Jan-
Evangelistparochie, Charles Henne, pastoor van de Sint-
Jacobsparochie, en A. De Zombergh, pastoor van de Sint-Jan-de-
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Doperparochie, supplianten c. het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, 
geïnsinueerde en gedaagde. Pastoorsinkomen. 1710-1717.

1 pak

968 - 970 Wolffganck Willem Rompen, pastoor, suppliant c. de meier, schepenen en ontvanger van Tervuren, gedaagden en rescribenten. Vrijstelling van de bede en andere belastingen. 1710-1717.

968 - 970 WOLFFGANCK WILLEM ROMPEN, PASTOOR, SUPPLIANT C.
DE MEIER, SCHEPENEN EN ONTVANGER VAN TERVUREN, 
GEDAAGDEN EN RESCRIBENTEN. VRIJSTELLING VAN DE BEDE EN 
ANDERE BELASTINGEN. 1710-1717.

968 Deel 1.
1 pak

969 Deel 2.
1 pak

970 Deel 3.
1 pak

1004 - 1005 Nicolaas Van Orsmaal, pastoor van Heverlee en Oud-Heverlee, suppliant en gereconvenieerde c. de prior van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], de abt van de Parkabdij te Leuven en Johannes Clamart, scholaster van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik, interveniërende voor Jan Thielens en Gilliam Hendricx, zijn tiendpachters, geïnsinueerden, reconveniënten, rescribenten, interveniënten en gedaagden. Verhoging van het pastoorsinkomen om een 
onderpastoor te kunnen onderhouden. 1710-1721.

1004 - 1005 NICOLAAS VAN ORSMAAL, PASTOOR VAN HEVERLEE 
EN OUD-HEVERLEE, SUPPLIANT EN GERECONVENIEERDE C. DE 
PRIOR VAN DE PRIORIJ VAN GROENENDAAL [TE HOEILAART], DE 
ABT VAN DE PARKABDIJ TE LEUVEN EN JOHANNES CLAMART, 
SCHOLASTER VAN HET SINT-BARTHOLOMEUSKAPITTEL TE LUIK, 
INTERVENIËRENDE VOOR JAN THIELENS EN GILLIAM HENDRICX, 
ZIJN TIENDPACHTERS, GEÏNSINUEERDEN, RECONVENIËNTEN, 
RESCRIBENTEN, INTERVENIËNTEN EN GEDAAGDEN. VERHOGING 
VAN HET PASTOORSINKOMEN OM EEN ONDERPASTOOR TE KUNNEN
ONDERHOUDEN. 1710-1721.

1004 Deel 1.
1 pak

1005 Deel 2.
1 pak

1817 Robert Pierart, met hem gevoegd Michel Lose, Jacques Genlette, 
François Le Page en André Civalet, allen uit Lonzée, supplianten c. 
de abdis en religieuzen van de abdij te Argenton, geïnsinueerden 
en rescribenten. Bijdrage aan de bede en andere belastingen en 
het weiderecht van de geïnsinueerden. 1710-1736.

1 pak

30 N. Ooms, pastoor van Geel c. Goris Everaerts, ontvanger van Geel. 
Vrijstelling van betaling van belastingen. [ca. 1710].

2 stukken

2418 De admodiateurs van de generale middelen van Brussel, 
supplianten c. de abt van de abdij te Grimbergen, gedaagde. 



118 Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid.

Betaling van het lepelrecht. [ca. 1710].
1 stuk

451 Digna Huysmans c. de kerkmeesters van Olmen. Erfenis. [ca. 
1710?].

1 omslag

156 De pastoor van Braine-l'Alleud, suppliant c. de proost, deken en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, 
gedaagden. Pastoorsinkomen [?]. 1711.

1 pak

195 De overste en religieuzen van de abdij van Mariëndal te Rotem, 
supplianten c. jonker Louis Charles Zannequin, heer van Opschot, 
rescribent. Schulden. 1711.

1 omslag

621 [Hieronymus] Tasselon, advocaat bij de Raad van Brabant, 
suppliant c. Charles Antoine de Fourneau, ridder en agent-generaal
van de Orde van Malta en commandeur van de commanderij van 
Ter Brake [te Alphen], rescribent. Proceskosten. 1711.

1 omslag

622 Jan Derboven, wijnkoopman uit Brussel, suppliant c. de religieuzen 
van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], geïnsinueerden. 
Schulden voor geleverde wijn. 1711.

1 omslag

629 De proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
te Kamerijk, supplianten c. de schepenen, meier en inwoners van 
Braine-l'Alleud, interveniërende voor Antoine Theys cum suis, 
geïnsinueerden en rescribenten. Recht op de graantiende. 1711.

1 pak

636 De kapitularissen van de vacante Sint-Michielsabdij te Antwerpen, 
supplianten c. de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Antwerpen, rescribenten. Voorrang in een 
processie. 1711.

2 stukken

642 N. Vander Stegen, gravin-douairière, suppliante c. Mattheus Diricq, 
pastoor van Kortrijk-Dutsel, geïnsinueerde, en de abt van de 
Parkabdij te Leuven, interveniënt. Maintenue ('handhaving') van 
het recht op vrijstelling van de houttiende. 1711.

1 omslag

643 De rector van het jezuïetencollege te Lier, suppliant c. Gregorius 
Colen, pastoor van Herenthout, rescribent. Restitutie van het teveel
aan afgehaalde graantiende. 1711.
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1 omslag

645 Johannes Mercier, pastoor van Beert, impetrant c. de schepenen, 
kerk- en armenmeesters van Beert, gedaagden. Rente bezet op de 
pastorie. 1711.

1 omslag

646 [Erasmus Paladanus], pastoor van Zemst, suppliant c. Paulus 
Ignatius Stock uit Brussel, geïnsinueerde. Novale tiende. 1711.

1 omslag

647 N. De Kessel, heer van Blanmont, suppliant c. het Sint-
Gertrudiskapittel, als intendant van het Sint-Nicolaashospitaal te 
Nijvel, interveniërende voor Philippe Jamotte, rescribent. Recht van 
de suppliant op de hooi-, vlas- en boontiende. 1711.

1 omslag

650 [Adrien-François] Le Maire, advocaat, suppliant c. de abdis en 
religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], geïnsinueerden. 
Rente. 1711.

1 omslag

658 Jean Vischenet, voormalig algemeen admodiateur, suppliant c. 
Henry Bivort en Sebastien Geminne, algemene admodiateurs van 
de commanderij van de Orde van Malta te Chantraine, 
geïnsinueerden. Inkomsten verbonden aan de commanderij. 1711.

1 pak

662 De pastoor en kerkmeesters, met hen gevoegd de provisoren van 
de Heilig-Kruis- en Sint-Lenaertskapelanie in de Sint-Pieters- en 
Paulusparochie te Mechelen, supplianten c. jonker George Joseph 
d'Ittre de Caestre, heer van Ravenstein, geïnsinueerde. Erfenis. 
1711.

2 stukken

667 De abdis van de abdij te Kortenberg, suppliante c. de thesauriers 
en admodiateurs van Brussel, gedaagden. Vrijstelling van betaling 
van het lepelrecht [?]. 1711.

1 stuk

669 Petrus Scherdyn, impetrant en suppliant c. de kapelaan en 
voogden van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Bijstand te Brussel, 
geïntimeerden en gedaagden. Reformatie van een vonnis in een 
zaak betreffende een niet nader genoemd financieel geschil. 1711.

1 omslag

671 De deken van het Sint-Leonarduskapittel en N. Bleys cum suis, 
supplianten c. Jacobus Van Leeuw, meier van Zoutleeuw, 
geïnsinueerde. Erfenis van Leonaert Stiers. 1711.
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1 omslag

676 François De Lomprez, priester en deservitor van de kasteelkapel in 
Braine-l'Alleud, suppliant c. de proost, deken en kanunniken van 
het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, geïnsinueerden. 
Achterstallige inkomsten verbonden aan de kapel. 1711.

1 omslag

682 De reguliere kanunniken van de Sint-Jacob-op-de-
Koudenbergproosdij, supplianten c. de raadsheer, rentmeester, 
erflaten en griffier van de Hoofdtolkamer te Brussel, 
geïnsinueerden. Procedurefout in een proces over een cijns. 1711.

1 omslag

692 De priores en religieuzen van het Jerichoklooster te Brussel, 
supplianten c. de stadhouder van het leenhof van Wemmel, 
rescribent. Verwerving van gronden in Wemmel. 1711.

1 omslag

701 De provisoren van het Olivetengodshuis te Mechelen, supplianten 
c. de regeerders en inwoners van Zemst, rescribenten. Gebruik van
een stuk grond. 1711.

1 omslag

705 De prior en religieuzen van het klooster van de Ierse dominicanen 
te Leuven, revidenten c. Guilliaume Philippe en Guilliaume 
Kennedy, Ierse soldaten, geïntimeerden. Kleine revisie in een zaak 
betreffende het eigendom over een som geld gevonden in een 
kloostercel. 1711.

1 omslag

713 De begijnen van het begijnhof te Diest, supplianten en 
gereconvenieerden c. Marie Van Savel, dienstbode uit Tielt, 
geïnsinueerde en reconveniënte. Maintenue('handhaving') van het 
bezit van een weide in Waanrode waarop bomen werden gekapt. 
1711.

1 omslag

716 De baron van Gouy[-lez-Piéton], suppliant c. de corrector van het 
klooster van de miniemen te Brussel, rescribent. Rente. 1711.

1 omslag

795 [Nicolas Thibaut], pastoor, en Michel Piron en Pierre Hancet, 
armenmeesters van Geest-Gérompont, supplianten en 
geïntimeerden c. Jean Emmanuel Henrioul, geïnsinueerde en 
appellant. Rente. Vorige instantie: de schepenbank van Geest-
Gérompont. 1711.

1 pak
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818 Lambertus Velaerts, kapelaan te Tienen, appellant c. N. Persoons 
de Jongere, notaris, geïntimeerde. Procedurefouten in een zaak 
over een erfenis. Vorige instantie: de schepenbank van Tienen; het 
laathof van het Sint-Germanuskapittel van Tienen. 1711.

1 omslag

2431 De abdis van de abdij van Vrouwenpark te Rotselaar c. de 
ontvanger van Jodoigne. Betaling van de bede. 1711.

1 omslag

632 [Antoon Philip] Botermans, pastoor, suppliant en gereconvenieerde 
c. de priores en de regenten van de abdij van Ter Kameren [te 
Elsene], geïnsinueerden, rescribenten en reconveniënten. Novale 
tiende. 1711-1712.

1 omslag

644 Gaspar Auwercx, pastoor van Budingen, suppliant c. de abten van 
de abdijen van Vlierbeek [te Kessel-Lo] en te Heylissem, de abdis 
van de abdij van Mariëndal te Rotem, de deken en kanunniken van 
het Sint- Dionysiuskapittel te Luik en de regeerders van Budingen, 
gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1711-1712.

1 omslag

657 De weduwe van Philippe Huens, suppliante c. de priores en 
religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te Oudergem, 
geïnsinueerden en rescribenten. Rente. 1711-1712.

1 pak

683 De prior van het klooster van de bogaarden te 
[Wezembeek-]Oppem, suppliant c. François Goossens, pachter uit 
Ternat, gedaagde en rescribent. Verhuur van gronden in 
Anderlecht. 1711-1712.

1 omslag

691 Jacobus Chanon, pastoor en kanunnik, opponent en aanlegger c. 
Adrianus Borrekens, kanunnik van het Sint-Jacobskapittel te 
Antwerpen, gedaagde en verweerder. Rente. 1711-1712.

1 omslag

699 De priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, supplianten c. de weduwe van de secretaris van 
Goetsenhoven, geïnsinueerde. Rente. 1711-1712.

1 omslag

703 De abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], suppliante c. François
De Broux, geïnsinueerde. Achterstallige pacht. 1711-1712.

1 omslag

725 Franciscus Parets, pastoor van Elingen, impetrant c. het Sint-
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Gertrudiskapittel te Nijvel, de prior en religieuzen van de priorij van
Groenendaal te Hoeilaart en de abdis van de abdij te Wauthier-
Braine, gedaagden. Pastoorsinkomen. 1711-1712.

1 pak

813 Jacques Henri Joseph De Chesneux, kanunnik, suppliant en 
geëxcipieërde c. N. Bauwens, kanunnik, en de deken van van het 
Sint-Jan-Evangelistkapittel te Hoksem, geïnsinueerden en 
excipiënten. Inkomsten verbonden aan de prebende. 1711-1712.

1 omslag

814 De pastoor en inwoners, zowel in eigen naam als interveniërende 
voor Johannes Bals (Baels), supplianten c. Michiel Coremans, met 
hem gevoegd de regeerders van Putte, gedaagden. Schulden. 
1711-1712.

1 pak

821 N. Van Haecht, advocaat bij de Raad van Brabant, suppliant c. de 
abt van de abdij van Grimbergen, gedaagde en rescribent. 
Vrijlating van zijn broer Christophorus Van Haecht, opgesloten 
wegens niet nader genoemd wangedrag. 1711-1712.

1 pak

1972 [Antoon Schoevaerts], pastoor, en de kerk- en armenmeesters van 
Kampenhout, met hen gevoegd Henri Theodor en Charles Antoine 
de Fourneau, als voogden van de graaf van Kruikenburg, heer van 
Kampenhout, supplianten c. Guilliam Van Haecht, meier van 
Kampenhout, geïnsinueerde en rescribent. Eigendom van een stuk 
land en de inkomsten ervan. 1711-1712.

1 pak

1973 Jean Wera, met hem gevoegd de abt van de abdij van Villers te 
Villers-la-Ville, supplianten c. de baljuw en schepenen van 
Gentinnes, rescribenten. Onbekend. 1711-1712.

1 omslag

911 Matthieu (Mathieu) Lambert, pastoor van Rebecq, suppliant c. de 
abdis, het Sint-Gertrudiskapittel en de intendanten van het Sint-
Nicolaashospitaal te Nijvel, gedaagden. Pastoorsinkomen. 1711-
1713.

1 pak

909 Charles Grady, priester, en [Ferdinand de Berlo de Brias], bisschop 
van Namen, supplianten en opposanten c. Henry Wiricx, pastoor 
van Sainte-Marie-Geest, met hem gevoegd de Artesfaculteit van de
universiteit van Leuven, gedaagden, geïnsinueerden en 
impetranten. Maintenue('handhaving') van het pastoorschap van 
Sainte-Marie-Geest. 1711-1714.

1 pak
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668 Wolffganck Willem Rompen, pastoor, suppliant en excipiënt c. 
Bartholomeus Craywinckel en Franciscus Johannes De Beaufort, 
meiers van Tervuren, rescribenten en geëxcipieërden. 
Beledigingen. 1711-1715.

1 omslag

860 De bogaarden van Brussel, supplianten c. [Jacques François le 
Cocq], graaf van Humbeek, en [Philippe Albert de Vicq], baron van 
Kumtich, voogden van de minderjarige kinderen van [Marie 
Theresia Florentina de Varick], barones van Sint-Pieters-Leeuw, 
rescribenten. Cijns. 1711-1715.

1 pak

872 De abt van de abdij te Heylissem, interveniërende voor Fredericus 
Adams, pastoor, suppliant c. de regeerders en ontvangers van 
Tielt-Winge, gedaagden. Niet-naleving van een contract over de te 
betalen belastingen door de pastoor. 1711-1715.

1 pak

697 Philippe Antoine Beeckman, advocaat bij de Grote Raad van 
Mechelen en heer van Schore, suppliant c. het Sint-Feuillienkapitel 
te Fosses-la-Ville, de abt van de abdij te Malonne en Philippe 
Burnicq, admodiateur van het Sint-Dionysiuskapittel te Luik, 
rescribenten en gedaagden. Cijns. 1711-1725.

1 pak

884 Charles Walckiers, pachter, suppliant c. de pastoor van Pamel, 
rescribent, geïnsinueerde en resument. Weigering tot afdracht van 
de lammertiende. 1711-1717.

1 pak

1564 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, supplianten c. de proost en 
religieuzen van de abdij te Affligem, rescribenten en 
geïnsinueerden. Rente. 1711-1730.

1 pak

1802 De abdis van de abdij van Maagdendal [te Oplinter], suppliante c. 
de deken en kanunniken van het Sint-Germanuskapittel te Tienen, 
geïnsinueerden. Erfpacht. 1711-1732.

1 pak
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1212 - 1213 De regeerders van het Geesthuis van Sint-Goedele en andere fundaties te Brussel, supplianten c. de weduwen van de advocaten [Robertus Carolus] De Swert en [Henricus Franciscus] Coremans, erfgenamen van Johannes Franciscus Van den Bogaert, gedaagden en resumenten. Administratie van het goederenbeheer door de overleden rentmeester, vader van de gedaagde. 1711-1750.

1212 - 1213 DE REGEERDERS VAN HET GEESTHUIS VAN SINT-
GOEDELE EN ANDERE FUNDATIES TE BRUSSEL, SUPPLIANTEN C. DE
WEDUWEN VAN DE ADVOCATEN [ROBERTUS CAROLUS] DE SWERT 
EN [HENRICUS FRANCISCUS] COREMANS, ERFGENAMEN VAN 
JOHANNES FRANCISCUS VAN DEN BOGAERT, GEDAAGDEN EN 
RESUMENTEN. ADMINISTRATIE VAN HET GOEDERENBEHEER DOOR 
DE OVERLEDEN RENTMEESTER, VADER VAN DE GEDAAGDE. 1711-
1750.

1212 Deel 1.
1 pak

1213 Deel 2.
1 pak

21 De pastoor van Noirmont, suppliant c. de abt van de abdij van 
Villers [te Villers-la-Ville] en de barones van Noirmont, 
geïnsinueerden. Onbekend. [ca. 1711].

1 omslag

9 N. Caproens, kanunnik en fabrieksmeester, aanlegger en suppliant 
c. Jacques Albert Khnopff, cantor van het Sint-Goedelekapittel, en 
N. De Fierlant, oud-burgemeester en schepen van Brussel, 
gedaagden. Bekostiging van een orgel en oprichting van een 
bijhorend doksaal. [ca. 1711].

1 stuk

660 De rector van het jezuïetencollege te Leuven, suppliant c. Anna Van
den Broeck, weduwe van N. Moussaert, geïnsinueerde. Schulden. 
Vorige instantie: de conservator van de universiteit; de deken van 
het Sint-Jacobskapittel te Leuven; de proost van het Sint-
Romboutskapittel te Mechelen. [ca. 1711].

1 omslag

675 De abt van de Parkabdij te Leuven, interveniërende voor de 
pastoor, suppliant c. de regeerders van Sint-Pieters-Rode. 
Vrijstelling van belastingen op het pastoorsinkomen. [ca. 1711].

1 omslag

687 De schout en schepenen, supplianten c. de pastoor van Weelde, 
rescribent. Goederenbeheer van de kerkfabriek en armentafel. 
1712.

1 omslag

688 Johannes Tambuyser, pastoor, suppliant c. de wethouders van 
Beersel, rescribenten. Bevoegdheid tot het verhuren van gronden 
behorende aan de armentafel. 1712.

1 omslag
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689 Guilliam Joseph Fabritius, schout en stadhouder van Schinnen, 
suppliant c. [Michael Angelus] Batkin, advocaat bij de Raad van 
Brabant en testamentuitvoerder van Jacobus Bonne, oratoriaan uit 
Brussel, geïnsinueerde. Erfenis [?]. 1712.

1 omslag

690 Johannes Ludovicus Garrido, kapelaan in de Sint-Goedeleparochie 
te Brussel, suppliant c. Catharina Van Achelen, vrouwe van Saintes,
gedaagde en rescribente. Schulden voor een fundatie voor gedane 
missen verbonden aan de Sint-Anna-en Sint-Agathakapelanie. 
1712.

1 omslag

694 Adriaan Tambuyser, suppliant c. de meier, schepenen en griffier 
van Zemst, met hen gevoegd de provisoren van het 
Olivetengodshuis te Mechelen, geïnsinueerden. Pondpenningen. 
1712.

1 omslag

696 Michiel Boecxsteyns (Boecksteyns, Boocxsteyns), pastoor, 
impetrant c. de regeerders en ontvangers van Rijmenam, 
gedaagden. Vrijstelling van belastingen. 1712.

1 omslag

715 R. Winckerseels, rentmeester van het Sint-Servatiuskapittel te 
Maastricht, suppliant c. de erfgenamen van Matthias Govaerts, 
geïnsinueerden. Schulden. 1712.

1 omslag

718 De kerkmeesters van Mont-Saint-Guibert, supplianten c. de abt-
graaf en religieuzen van de abdij te Gembloux, rescribenten. 
Herstelling van de toren, het koor en het schip van de kerk. 1712.

1 omslag

719 François Bauweleers (Bouweleer, Bauweleirs), suppliant c. de prior 
en administratoren, de zaak resumerende voor de overleden abt 
van de abdij te Grimbergen, rescribenten. Grootte van een 
verkocht stuk grond in Haacht. 1712.

1 omslag

723 Nicolas Joseph Hicquet, suppliant c. het Sint-Gertrudiskapittel te 
Nijvel, rescribent. Benoemingsrecht van een beneficie te Tubeke. 
1712.

1 omslag

732 De bedienaar en religieuzen van het klooster van de trinitariërs te 
Lérinnes, supplianten en gereconvenieerden c. François Du Vivier, 
priester en vicaris van Bonneville, rescribent en reconveniënt. 
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Rente. 1712.
1 omslag

786 Susanna Van Rivieren, hoofdmeesteres van het begijnhof te Diest, 
suppliante c. Godefridus Frederici, geïnsinueerde. Kleine revisie in 
een zaak betreffende goederenbeheer. 1712.

1 omslag

805 Egidius Franciscus Le Corbisier, pastoor van Alsemberg, suppliant 
c. N. Van Gindertaelen, griffier bij de Raad van Brabant, 
geïnsinueerde. Betaling van rapportgeld. 1712.

1 omslag

809 De inwoners van Kerkhoven (Neerlinter) c. de abdis van de abdij 
van Maagdendal te Oplinter. Nietigverklaring van een procedure 
over de vrijstelling van betaling van tienden op gemene gronden. 
Vorige instantie: het Consistorie van de Hoorn te Leuven. 1712.

1 omslag

811 De regeerders en inwoners van Hoeleden, supplianten c. de abt en 
religieuzen van de abdij te Heylissem, geïnsinueerden. Herstelling 
van het dak, hoogaltaar en de toren van de kerk. 1712.

1 omslag

822 [Guillielmus Goossens], pastoor van Holsbeek, suppliant c. de 
proost, thesaurier en N. Van Espen, kanunnik van de tweede 
fundatie van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, Cornelis Heynsman,
armenmeester, Jan Leys, kerkmeester, en de regeerders van 
Holsbeek, rescribenten en gedaagden. Herstelling van de pastorie. 
1712.

1 omslag

1192 [Egidius Franciscus Le Corbisier], pastoor van Alsemberg, suppliant 
c. Matthys Van Leeuw, rescribent. Geldigheid van een vonnis voor 
de schepenbank van Alsemberg m.b.t. de kap van enkele bomen. 
1712.

1 omslag

1269 Catherine Van Stichelen, suppliante c. de proosdin en religieuzen 
van het Berlaymontklooster te Brussel, rescribenten. Restitutie van 
penningen die de overleden echtgenoot van de suppliante aan een 
van de religieuzen had gegeven. 1712.

1 omslag

1974 Graaf N. de Villemont, als curator van zijn broer markies Philippe 
Ignace de Trazegnies, suppliant c. N. Rachet, secretaris van het 
Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, rescribent. Schulden [?]. 1712.

1 stuk
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2427 Petrus De Herde, priester c. Jan François Cornelissen, koopman uit 
Antwerpen. Nietigverklaring van een vonnis van een kerkelijke 
rechter betreffende een erfenis. 1712.

1 omslag

653 Paul Meester, pastoor van de Sint-Etienneparochie te Luik en 
kapelaan van de Sint-Annakapelanie te Hoei, suppliant c. Louis de 
Borgia, markies van Tarazena, heer van Jodoigne, geïnsinueerde. 
Cijns. 1712-1713.

1 omslag

655 De regeerders van Duffel, impetranten c. de abt van de abdij te 
Tongerlo, gedaagde. Wegnemen van de tiendklok. 1712-1713.

1 pak

721 Judocus Chastelain, pastoor van Hove, suppliant c. Catharina 
Wittebol, rescribente. Schulden. Vorige instantie: de officialiteit van
het bisdom Antwerpen. 1712-1713.

1 pak

751 Henricus Nys, pastoor van Neerhespen en Goetsenhoven c. de abt 
van de Sint-Laurentiusabdij te Luik. Pastoorsinkomen. 1712-1713.

1 omslag

752 Lambertus Velaerts, kapelaan, suppliant c. de meier van Tienen, 
geïnsinueerde. Vrijstelling van bieraccijnzen. 1712-1713.

1 omslag

760 De priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal [te 
Oudergem], supplianten c. Paul Joseph Le Roy, rescribent en 
geïnsinueerde. Huur van de refuge van het klooster te Brussel. 
1712-1713.

1 omslag

764 Elisabeth De Wever, rentmeesteres van het begijnhof van 
Steenvoort [te Peutie], suppliante c. de priores en religieuzen van 
het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Troost te Vilvoorde, 
geïnsinueerde. Schulden. 1712- 1713.

1 omslag
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767 - 768 Willem Van de Nesse, pastoor, en de erfkerkmeesters van de Sint-Catharinaparochie, supplianten, geïnsinueerden en reconveniënten c. N. Theunis, begijn, en de pastoor en grootmeesteressen, representerende het grootmeesterschap van het Groot Begijnhof te Brussel, rescribenten, supplianten en gereconvenieerden. Uitoefening van pastorale functies door Van de Nesse op het begijnhof, in het bijzonder m.b.t. het ius sepulturae  ('begrafenisrecht'). 1712-1713.

767 - 768 WILLEM VAN DE NESSE, PASTOOR, EN DE 
ERFKERKMEESTERS VAN DE SINT-CATHARINAPAROCHIE, 
SUPPLIANTEN, GEÏNSINUEERDEN EN RECONVENIËNTEN C. N. 
THEUNIS, BEGIJN, EN DE PASTOOR EN GROOTMEESTERESSEN, 
REPRESENTERENDE HET GROOTMEESTERSCHAP VAN HET GROOT 
BEGIJNHOF TE BRUSSEL, RESCRIBENTEN, SUPPLIANTEN EN 
GERECONVENIEERDEN. UITOEFENING VAN PASTORALE FUNCTIES 
DOOR VAN DE NESSE OP HET BEGIJNHOF, IN HET BIJZONDER M.B.T. 
HET IUS SEPULTURAE ('BEGRAFENISRECHT'). 1712-1713.

767 Deel 1.
1 pak

768 Deel 2.
1 pak

792 Petrus Celestinus Van den Bossche, kanunnik en pastoor van het 
gasthuis, suppliant c. de kanunniken van het Sint-Germanuskapittel
te Tienen, geïnsinueerden. Achterstallige inkomsten wegens niet-
naleving van de residentieplicht. 1712-1713.

1 pak

841 De prior en religieuzen van het klooster van de kartuizers te 
Brussel, supplianten c. baron Petrus Antonius Colins, gehuwd met 
Anna Eleonora Eduwaerts, rescribent. Maintenue ('handhaving') 
van het recht op de houtkap op een stuk grond in Itterbeek. 1712-
1713.

1 omslag

910 De priores en religieuzen van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-
ten-Troost te Vilvoorde, supplianten c. Cornelis Momboirs 
(Mombaers), in naam van zijn zoon Jan Baptista Momboirs 
(Mombaers), kapelaan van Perk, geïnsinueerde. Doorgang voor het 
vervoer van hout komende van het 'Roybos' in Perk. 1712-1713.

1 pak

934 De erfgenamen van Hieronymus Tasselon, advocaat bij de Raad 
van Brabant, supplianten c. de overste en religieuzen van het 
klooster van de recollectinen te [Dilsen]-Stokkem, geïnsinueerden. 
Renten. 1712-1713.

1 omslag

1189 De burgemeester en schepenen van Meerhout, supplianten c. de 
abdis van de abdij van Maagdendal te Oplinter, gedaagde en 
rescribente. Nietigverklaring van een procedure voor het 
Consistorie van de Hoorn te Leuven over tiendenfraude. 1712-
1713.

1 omslag
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1272 Martin Fabry, Servais Disant en de weduwe van Louis Lambert, 
inwoners van Archennes, supplianten c. Jean Baptiste Pols, 
admodiateur van het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerde
en rescribent. Schulden. 1712-1713.

1 omslag

773 Jacques Jean Baptiste Van Uffels, raadsheer, ontvanger-generaal 
van de vorst en baron van [Neder-]Over-Heembeek, met hem 
gevoegd het Officie-Fiscaal, supplianten c. de abt van de abdij te 
Dielegem, rescribent. Aanwezigheid van het wapenschild van de 
rescribent en zijn abdij in het eerste venster van het koor van de 
kerk. 1712-1714.

1 pak

783 Antonius Steenbackers, pastoor van Vilvoorde, suppliant c. de 
erfgenamen van Sebastianus Geerems, geïnsinueerden. Erfenis. 
1712-1714.

1 pak

652 De vrouwe, meier, schepenen, kerkmeesters en parochianen van 
Autre-Église, supplianten c. de abt van de abdij te Malonne en het 
seminarie van het bisdom Namen, gedaagden en geïnsinueerden. 
Herstelling van het schip, het koor en de toren van de kerk en 
bezorgen van ornamenten. 1712-1715.

1 pak

888 De abdis en religieuzen van de abdij te Vorst, supplianten c. 
Jacobus Goossens, rescribent en excipiënt. Cijns. 1712-1715.

1 omslag

875 De meier, schepenen en regeerders van Veltem, supplianten c. de 
overste en religieuzen van het klooster van de ursulinen te Leuven 
en hun pachter Jan Van der Hulst, gedaagden. Te hoge geheven 
belastingen. 1712-1716.

1 pak

915 Alexander Callebaut, pastoor van de Sint-Jorisparochie te 
Antwerpen, en P. Peetincx, pastoor van Edegem, cum suis, met hen
gevoegd [Peter Josef de Francken-Sierstorff], bisschop van 
Antwerpen, supplianten c. de provisoren van de fundatie van 
Ambrosius Capello, gewezen bisschop van Antwerpen, gedaagden. 
Aanwending van de inkomsten van een fundatie van Capello ten 
behoeve van arme priesters. 1712-1716.

1 pak
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916 - 917 Petrus Melis, president van het Hollands College en gewezen kerkmeester, impetrant en gereconvenieerde c. Hubertus Raellen, gewezen pastoor en kerkmeester van de Sint-Kwintensparochie te Leuven, gedaagde en reconveniënt. Wanbeheer van de goederen van de kerkfabriek en de armentafel. 1712-1716.

916 - 917 PETRUS MELIS, PRESIDENT VAN HET HOLLANDS 
COLLEGE EN GEWEZEN KERKMEESTER, IMPETRANT EN 
GERECONVENIEERDE C. HUBERTUS RAELLEN, GEWEZEN PASTOOR 
EN KERKMEESTER VAN DE SINT-KWINTENSPAROCHIE TE LEUVEN, 
GEDAAGDE EN RECONVENIËNT. WANBEHEER VAN DE GOEDEREN 
VAN DE KERKFABRIEK EN DE ARMENTAFEL. 1712-1716.

916 Deel 1.
1 pak

917 Deel 2.
1 pak

931 Toussaint Jamin, pastoor van Corroy-le-Grand, impetrant c. de 
econoom van het aartsbisdom Mechelen en de proost en 
religieuzen van de abdij te Affligem, gedaagden. Eigendom van de 
'tiende van Lauzelles' [Louvain-La-Neuve]. 1712-1717.

1 omslag

1116 De kerkmeesters, met hen gevoegd de regeerders, supplianten en 
impetranten c. de prior en religieuzen van het klooster van de 
dalscholieren te Zoutleeuw, de abt van de abdij van Vlierbeek [te 
Kessel-Lo] en de deken en kanunniken van het Sint-
Dionysiuskapittel te Luik, rescribenten en gedaagden. Herstelling 
van o.m. de toren van de kerk. 1712-1719.

1 pak

1567 De armenmeesters, met hen gevoegd de pastoor, drossaard en 
schepenen van Berchem, supplianten c. Henri Theodor en Charles 
Antoine de Fourneau, als voogden van de minderjarige kinderen 
van [Philippe Théodore François de Fourneau], graaf van 
Kruikenburg, geïnsinueerden, rescribenten en resumenten. Rente. 
1712-1720.

1 pak

1150 Peter Bosschaert, met hem gevoegd de karmelieten van Mechelen, 
supplianten c. de schepenen van de hoofdbank van Lier, 
geïnsinueerden en rescribenten. Nietigverklaring van een 
interlocutoir vonnis over het gebruik van een weg. 1712-1721.

1 omslag

1413 De prior en religieuzen van het klooster van de dalscholieren te 
Zoutleeuw, supplianten c. de abdis van de abdij van Maagdendal te
Oplinter, interveniërende voor de weduwe van Jan Claes, 
geïnsinueerde en rescribente. Maintenue ('handhaving') van het 
recht op vrijstelling van afdracht van de tiende. 1712-1727.

1 pak
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1705 - 1706 Gillis Triest, weduwnaar van Catharina Van Praet, suppliant c. de prior en religieuzen van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], geïnsinueerden en rescribenten. Schulden. 1712-1732.

1705 - 1706 GILLIS TRIEST, WEDUWNAAR VAN CATHARINA VAN 
PRAET, SUPPLIANT C. DE PRIOR EN RELIGIEUZEN VAN DE PRIORIJ 
VAN GROENENDAAL [TE HOEILAART], GEÏNSINUEERDEN EN 
RESCRIBENTEN. SCHULDEN. 1712-1732.

1705 Deel 1.
1 pak

1706 Deel 2.
1 pak

1953 Egidius Franciscus Le Corbisier, pastoor, en de meier, schepenen, 
kerk- en armenmeesters, supplianten en gedaagden c. de 
provisoren van de kerk van Alsemberg en de abt van de abdij van 
Sint-Geertrui te Leuven, geïnsinueerden, gedaagden en 
supplianten. Pastoorsinkomen. 1712-1738.

1 pak

700 Prins [Eugen Alexander Franz] van Thurn en Taxis, ridder van het 
Gulden Vlies, suppliant c. de prior en religieuzen van de priorij van 
Groenendaal [te Hoeilaart], met hen gevoegd Magdalene Van der 
Veken, rescribenten. Schulden. [ca. 1712].

1 omslag

702 N. Blommart, ontvanger van [Maximiliaan Albert van Merode], 
markies van Deinze, suppliant c. de priores en religieuzen van het 
klooster van de karmelietessen te Hoogstraten, gedaagden. Rente. 
[ca. 1712].

1 omslag

704 De abt en religieuzen van de abdij te Postel, supplianten c. de 
regeerders van Mol, gedaagden. Vrijstelling van de 20ste penning 
en andere belastingen. [ca. 1712].

1 omslag

728 [Guillaume] Henrion, advocaat bij de Raad van Brabant, suppliant 
c. de abdis van de abdij van Vrouwenpark [te Rotselaar], 
geïnsinueerde. Proceskosten. [ca. 1712].

1 omslag

729 Antonius Meganck, pastoor van Humbeek, suppliant c. N. 
Hullegaerde, drossaard, en Merten Fierens, Jan Vermeiren, Bernard 
Verbeyst en Mattheus Coeckelbergh, schepenen van Humbeek, 
rescribenten en geïnsinueerden. Vergoeding voor de buitensporige 
inkwartiering van soldaten. 1713.

1 omslag

733 Philippe Antoine de Beeckman, heer van Schore, interveniërende 
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voor de armen van Avernas-le-Bauduin, suppliant c. de abt van de 
Sint-Laurentiusabdij te Luik, reservant. Goederenbeheer van de 
armentafel. 1713.

1 omslag

754 Christina Pauwels, suppliante c. Jacques François Van Horne, 
priester, rescribent. Huishuur. 1713.

1 pak

758 De abt van de abdij te Heylissem, interveniërende voor Fredericus 
Adams, pastoor van Tielt-Winge, suppliant c. Adrianus Cools, 
rentmeester van wijlen Willem III, prins van Oranje en koning van 
Groot-Brittannië, in het kwartier van Zichem, geïnsinueerde. 
Cijnzen. 1713.

1 omslag

761 Margarita Van Asbroeck, weduwe van luitenant-kolonel N. Van 
Velthove, suppliante c. de provisoren van het Geesthuis van de 
Sint-Goriksparochie te Brussel, rescribenten. Inkomsten uit de 
fundatie van Antoinette Van Asbroeck. 1713.

1 omslag

766 Jonker Jacobus Saverneel, heer van Bruggen, suppliant c. Peter 
Vander Meeren, kanunnik, en Goswinus Blijckaerts, geïnsinueerden.
Verkoop van een stuk land. 1713.

1 omslag

769 François Pierre, pastoor van de Sint-Lambertusparochie te Jodoigne,
suppliant c. het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerde en 
rescribent. Schulden. 1713.

1 pak

781 Guilielmus Fremineur uit Brussel, suppliant c. de pastoor en 
hoofdmeesteressen van het Groot Begijnhof te Leuven, 
geïnsinueerden. Cijns. 1713.

1 omslag

789 De prior en religieuzen van het klooster van de wilhelmieten, 
supplianten c. N. Remy, kanunnik en ontvanger van de vicariale 
kapellen, voor hem interveniërende het Sint-Gertrudiskapittel te 
Nijvel, geïnsinueerde. Rente. 1713.

1 omslag

791 De regenten van de abdij te Grimbergen, interveniërende voor hun 
pachters, supplianten c. de meier, schepenen en ontvanger van 
Zemst, gedaagden. Vrijstelling van belastingen. 1713.

1 pak

780 Jean Charles Wirion, pastoor van Ransart, suppliant c. de abt van 
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de abdij te Liessies en de inwoners van Ransart, geïnsinueerden en
rescribenten. Pastoorsinkomen. 1713-1714.

1 pak

782 Herman Gilkinet, suppliant c. Martin Raucroix, kapelaan en 
ontvanger van het kasteel te Fallais, geïnsinueerde. Confiscatie van
een paard voor de aflossing van een boete. 1713-1714.

1 omslag

503 De deken en kanunniken van het Sint-Feuillienkapittel te Fosses-la-
Ville, supplianten c. de prior en religieuzen van het klooster van de 
kartuizers te Leuven, geïnsinueerden. Eigendom van een pachthof. 
1713-1714.

1 omslag

507 De proost, deken en kanunniken, contradicenten c. George Charles 
De Witte, representerende Charles Taye, gewezen ontvanger van 
het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, rendant en libellant. 
Schulden. 1713- 1714.

1 omslag

654 De thesauriers en rentmeester, interveniërende voor bouwmeester 
Jacomo Leemans, gedaagden ten principale en supplianten in 
materie van kleine revisie c. Antonius Leenheere, rector, en de 
priores en procurateresse van het Falconklooster te Antwerpen, 
impetranten ten principale en rescribenten in materie van kleine 
revisie. Kleine revisie in een zaak betreffende het gebruik van een 
straat langs het klooster door karren. 1713-1714.

1 omslag

720 [Jan Baptist] Gaethovius, heer van Hakendover, suppliant c. de 
economen van het vacante aartsbisdom Mechelen, met hen 
gevoegd de proost en religieuzen van de abdij te Affligem, 
interveniërende voor Nicolaus Kerpen, deservitor van Kraainem, 
rescribenten. Vrijstelling van afdracht van de sleuntiende (= hout) 
als zijnde een niet-tiendbaar gewas. 1713-1714.

1 omslag

784 De rector van het jezuïetencollege te Brussel, suppliant c. Cornelis 
Vandermaelen, pastoor van Sint-Pieters- en Sint-Lambrechts-
Woluwe en landdeken van Brussel, rescribent. Houttiende. 1713-
1714.

1 pak

793 De burgemeesters en regeerders van Westmalle, supplianten c. 
Jacobus Vander Linden, pastoor van Westmalle, geïnsinueerde. 
Vrijstelling van belastingen. 1713-1714.

1 omslag
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846 De pastoor en inwoners van Bunsbeek, supplianten c. de abt en 
religieuzen van de abdij te Heylissem, geïnsinueerden en 
rescribenten. Herstelling van het koor, de beuk en de toren van de 
kerk en bezorgen van een tiendklok. 1713-1714.

1 pak

848 De abt van de abdij te Flône, suppliant c. Mathieu François Renson, 
advocaat en baljuw van Villers [-le-Peuplier] en Lens-Saint-Remy, 
geïnsinueerde en rescribent. Procedure over een rente. 1713-1714.

1 omslag

867 De erfgenamen van Adrien De la Chambre, supplianten c. Ignace 
Joseph De Montroussel, pastoor van Bousval, interveniërende voor 
zijn pachter Paul De Malines, rescribent. Schulden. 1713-1714.

1 omslag

873 - 874 De regeerders van het begijnhof, supplianten c. de burgemeesters, schepenen en raad van Aarschot, interveniërende voor Philips Stuckens, ontvanger van de bede, gedaagden. Vrijstelling van betaling van de bede. 1713-1714.

873 - 874 DE REGEERDERS VAN HET BEGIJNHOF, SUPPLIANTEN C. 
DE BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN RAAD VAN AARSCHOT, 
INTERVENIËRENDE VOOR PHILIPS STUCKENS, ONTVANGER VAN DE 
BEDE, GEDAAGDEN. VRIJSTELLING VAN BETALING VAN DE BEDE. 
1713-1714.

873 Deel 1.
1 pak

874 Deel 2.
1 pak

906 - 907 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant en geëxcipieërde c. jonker Jan Frederick de Respani, heer van Schoten en Horst [bij Schoten], rescribent en excipiënt. Uitoefening van jurisdictie en het genieten van heerlijke rechten in Schoten, Horst en Sint-Job-in't-Goor. 1713-1714.

906 - 907 DE ABT VAN DE ABDIJ VAN VILLERS [TE VILLERS-LA-
VILLE], SUPPLIANT EN GEËXCIPIEËRDE C. JONKER JAN FREDERICK 
DE RESPANI, HEER VAN SCHOTEN EN HORST [BIJ SCHOTEN], 
RESCRIBENT EN EXCIPIËNT. UITOEFENING VAN JURISDICTIE EN HET 
GENIETEN VAN HEERLIJKE RECHTEN IN SCHOTEN, HORST EN SINT-
JOB-IN'T-GOOR. 1713-1714.

906 Deel 1.
1 pak

907 Deel 2.
1 pak

923 De abt en religieuzen van de Sint-Feuillienabdij te Le Roeulx, 
supplianten c. de vrouwe, met haar gevoegd de meier en 
schepenen van Scailmont (Manage), rescribenten. Evocatie van 
twee processen over cijns en het 'droit de congé'. Vorige instantie: 
de schepenbank van Scailmont. 1713-1715.

1 omslag
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868 Gilles Nicolas D'Othée, priester, suppliant c. de vier regenten van 
de abdij te Heylissem sede vacante, gedaagden en resumenten. 
Geldigheid van de professie van de suppliant. 1713- 1716.

1 pak

908 De schepenen en inwoners van Bomal en Bommelette, supplianten 
c. de erfgenamen van Paul Rousseau, interveniërende voor de 
abdis van de abdij van La Ramée [te Jauchelette], geïnsinueerden. 
Rente. 1713-1716.

1 pak

1024 De provinciaal van de alexianen, suppliant c. de proost, deken en 
kanunniken van het Sint-Romboutskapittel te Mechelen, 
interveniërende voor het vicariaat van het aartsbisdom, 
geïnsinueerden. Maintenue ('handhaving') van het recht op 
exemptie van de aartsbisschoppelijke jurisdictie. 1713-1716.

1 pak

2292 Jonker Antonius Gabriel Del Rio, heer van Edegem, suppliant c. de 
deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Antwerpen, geïnsinueerden. Gebruik van de inkomsten van twee 
studiebeurzen die enige tijd vacant waren. 1713-1716.

1 omslag

925 - 927 De gedeputeerden van het corpus der kapelanen van de Sint-Goedeleparochie, de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie, de Sint-Goriksparochie en de Sint-Nicolaasparochie, supplianten c. de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, gedaagden. Aanwending van de inkomsten uit de verhoging van het possessiegeld uit beneficies voor de ontlasting van de kapitalen berustende op de wijnkelder. 1713-1718.

925 - 927 DE GEDEPUTEERDEN VAN HET CORPUS DER KAPELANEN 
VAN DE SINT-GOEDELEPAROCHIE, DE ONZE-LIEVE-VROUW TER 
KAPELLEPAROCHIE, DE SINT-GORIKSPAROCHIE EN DE SINT-
NICOLAASPAROCHIE, SUPPLIANTEN C. DE DEKEN EN KANUNNIKEN 
VAN HET SINT-GOEDELEKAPITTEL TE BRUSSEL, GEDAAGDEN. 
AANWENDING VAN DE INKOMSTEN UIT DE VERHOGING VAN HET 
POSSESSIEGELD UIT BENEFICIES VOOR DE ONTLASTING VAN DE 
KAPITALEN BERUSTENDE OP DE WIJNKELDER. 1713-1718.

925 Deel 1.
1 pak

926 Deel 2.
1 pak

927 Deel 3.
1 pak

2435 De prior en religieuzen van het klooster van de kartuizers te 
Leuven, interveniërende voor de deken en kanunniken van het 
Sint-Feuillienkapittel te Fosses-la-Ville, supplianten en rescribenten 
c. Jacques Strichau, geïnsinueerde en suppliant. Eigendom van een 
pachthof. 1713-1721.

1 pak
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2415 Ernest Le Roux, pastoor van de Sint-Medardusparochie te Jodoigne, 
impetrant c. Louis L'Escaille, advocaat, in naam van Louis de 
Borgia, markies van Tarazena, heer van Jodoigne, gedaagde. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op de aanstelling van de 
kerkmeesters. 1713-1721.

1 pak

1082 - 1083 De abdis en religieuzen van de abdij van Hertogendal, supplianten, gedaagden en geïnsinueerden c. de meier, schepenen, ontvangers en inwoners van [Hamme]-Mille, geïnsinueerden, gedaagden en supplianten. Vrijstelling van betaling van de bede. 1713-1723.

1082 - 1083 DE ABDIS EN RELIGIEUZEN VAN DE ABDIJ VAN 
HERTOGENDAL, SUPPLIANTEN, GEDAAGDEN EN GEÏNSINUEERDEN 
C. DE MEIER, SCHEPENEN, ONTVANGERS EN INWONERS VAN 
[HAMME]-MILLE, GEÏNSINUEERDEN, GEDAAGDEN EN SUPPLIANTEN.
VRIJSTELLING VAN BETALING VAN DE BEDE. 1713-1723.

1082 Deel 1.
1 pak

1083 Deel 2.
1 pak

1194 De proost en religieuzen van de abdij te Affligem, met hen gevoegd
Thomas Philippus d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, 
supplianten c. Nicolas Minsart (Mensart, Miensart), ontvanger, en 
de inwoners van Promelles (Vieux-Genappe), gedaagden. 
Vrijstelling van betaling van de bede. 1713-1723.

1 pak

1414 De priores en religieuzen van het klooster van Sint-Ursula te 
Leuven, impetranten c. Jaspar Blockmans, als voogd van de 
minderjarige kinderen van Gillis Verhulst, gedaagde. Doorgang voor
het vervoer van hout tussen twee stukken grond in Veltem. 1713-
1727.

1 pak

2322 - 2326 De abt en religieuzen van de abdij van Liessies, geïnsinueerden, aanleggers, opposanten, gedaagden, supplianten en appellanten c. Bertrand Lambert Molle, suppliant, verweerder, impetrant, rescribent en geïntimeerde. Schulden. Vorige instantie: de schepenbank van Gosselies; de schepenbank van Leuven 1713-1728.

2322 - 2326 DE ABT EN RELIGIEUZEN VAN DE ABDIJ VAN LIESSIES, 
GEÏNSINUEERDEN, AANLEGGERS, OPPOSANTEN, GEDAAGDEN, 
SUPPLIANTEN EN APPELLANTEN C. BERTRAND LAMBERT MOLLE, 
SUPPLIANT, VERWEERDER, IMPETRANT, RESCRIBENT EN 
GEÏNTIMEERDE. SCHULDEN. VORIGE INSTANTIE: DE SCHEPENBANK 
VAN GOSSELIES; DE SCHEPENBANK VAN LEUVEN 1713-1728.

2322 Deel 1.
1 pak

2323 Deel 2.
1 pak

2324 Deel 3.



Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid. 137

1 pak

2325 Deel 4.
1 pak

2326 Deel 5.
1 pak

197 [Johannes Franciscus Libertus] Vaes, advocaat, suppliant c. de 
abdis van abdij van Sint-Wivina te Groot-Bijgaarden, geïnsinueerde.
Rente en cijns. [ca. 1713?].

1 omslag

730 Guilliam De Muylder (Meuylder), suppliant c. de abt van de 
Parkabdij te Leuven, geïnsinueerde. Cijns. [ca. 1713].

1 omslag

731 De plebaan en kerkmeesters, supplianten c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht, gedaagden. 
Gebruik van zilver voor een nieuwe reliekenkas. [ca. 1713].

1 omslag

765 Antonius Parmentier, president van het Heilige Geestcollege te 
Leuven, impetrant c. Severis Van Dieven en zijn broer, met hen 
gevoegd Petrus Celestinus Van den Bossche, priester, gedaagden. 
Maintenue ('handhaving') van het presidentschap van het college. 
[ca. 1713].

1 omslag

179 Thomas Firquet (Firket), suppliant c. de deken van het Sint-Jan-
Evangelistkapittel te Luik, geïnsinueerde. Bezit van de Sint-
Ambrosiuskapelanie in de kapittelkerk. 1714.

2 stukken

609 De provisoren van de armentafel van Hoogstraten, supplianten c. 
de provisoren van de armentafel van Minderhout, rescribenten. 
Onderhoud van twee vondelingen. 1714.

1 omslag

698 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, als heer van Nil-Saint-
Martin, impetrant c. Alexandre François de Bethune, gedaagde. 
Eigendom van de heerlijkheid Nil-Saint-Martin [?]. 1714.

1 pak

787 Pierre Herbaux, pastoor, suppliant c. de baljuw van Villers[-le-
Peuplier] en Lens-Saint-Remy, geïnsinueerde. Verplaatsing van de 
mesthoop op de weg voor de pastorie. 1714.

1 omslag
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803 N. Vander Rijdt, heer, met hem gevoegd de schout, schepenen en 
regeerders, supplianten c. de pastoor van Wuustwezel, gedaagde. 
Toemetselen van de ingang tot het hoogkoor. 1714.

1 omslag

804 De abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], suppliante en 
geëxcipieërde c. de meier van Vorst, geïnsinueerde en excipiënt. 
Verbreding van een weg gelegen naast gronden van de abdij. 1714.

1 omslag

788 [Wolffganck Willem Rompen], pastoor van Tervuren, suppliant c. de 
heer van Peutie, hoofdmeier van Vilvoorde en Tervuren, 
geïnsinueerde en rescribent. Goederenbeheer van de kerkfabriek 
en de armentafel. 1714.

1 omslag

851 Johannes Larmoyeur, pastoor, en Maarten De Greeff, kerkmeester, 
supplianten c. jonker Guillielmus Van Langendonck, heer van 
Haren, geïnsinueerde. Betaling van decoratie voor de kerk. 1714.

1 omslag

853 Constantinus Van Halmale, kanunnik, suppliant c. N. De Retz, 
kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, 
geïnsinueerde. Gebruik van een van de kanunnikenwoningen. 
1714.

1 omslag

859 Maria Clara Janssens, begijn, suppliante c. de pastoor en 
grootmeesteressen van het begijnhof te Antwerpen, rescribenten. 
Maintenue ('handhaving') van haar plaats op het begijnhof. 1714.

1 omslag

1795 Paul François Du Mont, impetrant c. de prior en religieuzen van het 
klooster van de kruisheren te Namen, gedaagden. Rente. 1714.

1 pak

385 N. Brenaert, professor in de rechten, suppliant c. de priors van de 
kloosters van Sint-Maarten en Bethlehem, als provisoren van het 
college van reguliere kanunniken te Leuven, rescribenten. 
Nietigverklaring van de procedure die de suppliant aanspande voor
de rectorale rechtbank van de universiteit van Leuven over een 
doorgang tussen zijn huis en het college. 1714-1715.

1 pak

387 De abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], suppliante c. 
Peter Van Haesendonck (Hasendonck) uit Peutie, geïnsinueerde. 
Verkoop van stenen op land dat de geïnsinueerde huurde. 1714-
1715.

1 pak
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623 Guillielmus Vaes, priester en suppoost van de universiteit van 
Leuven, suppliant c. Jacobus De Buck cum suis, geïnsinueerden. 
Nietigverklaring van een vonnis in een zaak over een erfenis. 
Vorige instantie: de schepenbank van Leuven. 1714-1715.

1 omslag

736 De abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], suppliante c. François
Del Haize, griffier van Couture[-Saint-Germain] en Maransart, 
geïnsinueerde en rescribent. Ontslag van de geïnsinueerde wegens
het slecht vervullen van zijn functie. 1714-1715.

1 omslag

779 De proost en religieuzen van de abdij te Affligem, impetranten c. N.
Moyenson en N. Van den Bergen, pachters van het lepelrecht in 
Brussel, gedaagden. Vrijstelling van betaling van het lepelrecht. 
1714-1715.

1 pak

810 Barbara Laukens, weduwe van Jan Clottens, suppliante c. de 
geschoeide karmelieten van Brussel, rescribenten en 
geïnsinueerden. Erfenis. 1714-1715.

1 omslag

820 De abt van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, suppliant c. de 
proost van de priorij van 's-Hertogeneiland te Gempe, 
geïnsinueerde en rescribent. Weigering tot afdracht van de 
hooitiende op grond in Sint-Joris-Winge. 1714-1715.

1 omslag

826 Maria Adriani, geestelijke dochter, suppliante c. Simon Nicolaas Van
Roy, pastoor van Blaasveld, geïnsinueerde en excipiënt. Schulden. 
1714-1715.

1 omslag

847 De pastoor, meier, schepenen en inwoners van Binkom, 
supplianten c. Robert Le Febvre de Coumartin, commandeur van de
commanderij van de orde van Malta te Chantraine, rescribent. 
Herstelling van de toren van de kerk en aanschaf van een 
tiendklok. 1714-1715.

1 omslag

886 De abt van de abdij van Nizelles [te Braine-l'Alleud], suppliant en 
gereconvenieerde, c. Franciscus, Johannes en Gaspar De Beaufort, 
met hen gevoegd François De Puis, gehuwd met Anna Theresia De 
Beaufort, kinderen en erfgenamen van [Franciscus Ignatius] De 
Beaufort, advocaat bij de Raad van Brabant, rescribenten en 
reconveniënten. Betaling van een jaarlijks pensioen aan de abdij. 
1714-1715.
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1 omslag

762 Jacobus Van Nethen, rentmeester van [Filips Frans van Merode], 
prins van Rubempré, cum suis, supplianten en rescribenten c. N. 
Hoppenbrouwer, prior, en de religieuzen van het klooster van Sint-
Maarten te Leuven, gedaagden en supplianten. Recht op de hout- 
en toemaattiende. 1714-1716.

1 pak

899 - 900 Jacques Beeckmans, wijnkoopman, appellant, impetrant en gedaagde c. de provisoren van het 'Godshuis van de Vijf Wondekens' te Brussel, geïntimeerden en aanleggers. Het overdekken van een beek en verhogen van de straat op de Anderlechtse steenweg. Vorige instantie: de Hoofdtolkamer van Brussel. 1714-1716.

899 - 900 JACQUES BEECKMANS, WIJNKOOPMAN, APPELLANT, 
IMPETRANT EN GEDAAGDE C. DE PROVISOREN VAN HET 
'GODSHUIS VAN DE VIJF WONDEKENS' TE BRUSSEL, 
GEÏNTIMEERDEN EN AANLEGGERS. HET OVERDEKKEN VAN EEN 
BEEK EN VERHOGEN VAN DE STRAAT OP DE ANDERLECHTSE 
STEENWEG. VORIGE INSTANTIE: DE HOOFDTOLKAMER VAN 
BRUSSEL. 1714-1716.

899 Deel 1.
1 pak

900 Deel 2.
1 pak

384 Servatius Rogier, kapelaan van de Sint-Nicolaaskapelanie, suppliant
c. Anselmus Van Thuyl, pastoor en collator van dezelfde kapelanie, 
interveniërende voor Gillis Simons, rentmeester van de armentafel 
te Goetsenhoven, en Tossijn Maes en Berthel Uyttenbroeck, 
pachters, rescribent. Achterstallige inkomsten. 1714-1719.

1 pak

388 De pastoor, kerkmeesters, meier, schepenen en inwoners van 
Zemst, supplianten en geïnsinueerden c. de proost, deken en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk en de 
abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], rescribenten, 
geïnsinueerden en supplianten. Bezorgen van een tiendklok. 1714-
1719.

1 pak

1059 De overste en religieuzen van het klooster van de grauwzusters te 
Nijvel, supplianten c. Urbain De Lannoy, meester-chirurgijn uit 
Leuven, geïnsinueerde. Rente. 1714-1722.

1 omslag
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1314 - 1316 Alexander Callebaut, pastoor van de Sint-Jorisparochie te Antwerpen, impetrant, suppliant en geïnsinueerde c. de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, gedaagden, geïnsinueerden en supplianten. Pastoorsinkomen. 1714-1725.

1314 - 1316 ALEXANDER CALLEBAUT, PASTOOR VAN DE SINT-
JORISPAROCHIE TE ANTWERPEN, IMPETRANT, SUPPLIANT EN 
GEÏNSINUEERDE C. DE DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET ONZE-
LIEVE-VROUWKAPITTEL TE ANTWERPEN, GEDAAGDEN, 
GEÏNSINUEERDEN EN SUPPLIANTEN. PASTOORSINKOMEN. 1714-
1725.

1314 Deel 1.
1 pak

1315 Deel 2.
1 pak

1316 Deel 3.
1 pak

1273 Josephus Van Yperseel, pastoor, suppliant c. de regeerders en 
kerkmeesters van Meerbeke en het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, 
gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1714-1727.

1 pak

1461 De regeerders en inwoners van Overwinden, supplianten c. de abt 
van de abdij te Heylissem, de pastoors van Overwinden en Eliksem,
de plebaan van Tienen, het [Sint-Begga]kapittel te Andenne en het 
Sint- Lambertuskapittel te Luik, gedaagden. Bijdrage van de 
gedaagden aan de 20ste penning en andere belastingen. 1714-
1734.

1 pak

1918 De pastoor, kerkmeesters, meier en wethouders van Rebecq, 
supplianten c. het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerde, 
gedaagde en rescribent. Herstelling van het dak van het schip en 
de toren van de kerk en bezorgen van ornamenten. 1714-1738.

1 pak

824 Judocus Vander Veken, koster, suppliant c. de pastoor, kerk- en 
armenmeesters van Strombeek[-Bever], geïnsinueerden. Schulden.
[ca. 1714].

1 omslag

825 De burgemeester en schepenen, supplianten c. Ernest Le Roux, 
pastoor van de Sint-Medardusparochie te Jodoigne, rescribent. 
Schulden. [ca. 1714].

2 stukken

808 François De Gaiffe, Sylvinus Botermans, kapelanen, en Jenne De 
Hallet, erfgenaam van N. De Hallet, kapelaan, impetranten c. de 
overste en religieuzen van het klooster van de karmelietessen te 
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Brussel, gedaagden. Renten [?]. [ca. 1714].
1 stuk

876 De abdis van de abdij van Maagdendal [te Oplinter], suppliante c. 
Herman Crabeels, heer van Opvelp, rescribent. Gepretendeerde 
vrijstelling van afdracht van de tienden door de rescribent. [ca. 
1714?].

2 stukken

295 Johannes Baptista Bourgeois, pastoor, suppliant c. de drossaard, 
meier, schepenen en griffier van Meise, rescribenten. Aanstelling 
van de schoolmeester. 1715.

1 pak

737 De priores van het klooster van de Elfduizend Maagden te Leuven, 
suppliante c. de abt van de abdij van Vlierbeek te Kessel-Lo, 
rescribent. Grootte van een stuk land. 1715.

1 omslag

861 De pastoor en hoofdmeesteressen van het Groot Begijnhof te 
Leuven, supplianten c. de abt van de abdij te Waulsort, rescribent. 
Betwisting van het aantal cijnsroerige percelen van de infirmerie 
van het Groot Begijnhof. 1715.

1 pak

863 Guilliam Vrancx, vader en voogd van zijn minderjarige dochters 
Anna Maria Christiana en Johanna Martina Vrancx, impetrant c. de 
pastoor en de hoofdmeesteressen, met hen gevoegd Theresia en 
Emerentiana Witten, begijnen op het Groot Begijnhof te Leuven, 
gedaagden. Vruchtgebruik van twee beurzen. 1715.

1 omslag

864 De pastoor, [Andreas Theunis], landdeken, en kerkmeesters van 
Hoogstraten, supplianten c. de clarissen van Hoogstraten, 
rescribenten. Ius sepulturae ('begrafenisrecht'). 1715.

1 omslag

869 Henricus Van Elsewijck, onderpastoor van Asse, cum suis, 
impetranten c. Cornelius Van Daele, pastoor van Asse, gedaagde. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op het verdelen van de 
inkomsten van drie beneficies in de kerk van Asse. 1715.

1 pak

852 De moeder van Ferdinand de la Puente, suppliante c. de abdij van 
Nizelles [te Braine-l'Alleud], rescribent. Betaling van het abdijbrood.
1715.

1 omslag

855 De regeerders en inwoners van Roux-Miroir, supplianten c. de 
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deken en kanunniken van het Sint-Jacobskapittel te Leuven, 
geïnsinueerden. Bezorgen van een tiendklok. 1715.

1 omslag

878 De prior van het klooster van Sint-Maarten te Leuven, Maria Donck 
en Peter Jooris, supplianten c. de burgemeesters, schepenen en 
raad van Leuven, rescribenten. Vergoeding voor de bouw van 
kazernes op land van de supplianten [?]. 1715.

1 stuk

890 Henricus Gregorius Lottincx, pastoor van Kortenaken, suppliant c. 
de kerkmeesters, schepenen en regeerders van Kortenaken, met 
hen gevoegd de abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], 
geïnsinueerden. Achterstallige inkomsten. 1715.

1 omslag

898 De vrouwe douairière van wijlen graaf N. Vander Stegen, suppliante
c. de prior en religieuzen van het klooster van de augustijnen te 
Brussel, rescribenten. Rente. 1715.

1 omslag

912 De pastoor van Nodebais, suppliant c. de abt van de abdij te 
Waulsort, geïnsinueerde en rescribent. Pastoorsinkomen. 1715.

1 pak

913 De priores en religieuzen van het Engels klooster te Leuven, 
impetranten c. Jacques Goossens, beschrevene en opponent. 
Rente. Vorige instantie: de schepenbank van Leuven. 1715.

1 omslag

933 François Massart, pastoor, suppliant c. Joseph De Monart le Franc, 
heer van Petit-Hallet, geïnsinueerde en rescribent. Goederenbeheer
van de kerkfabriek en armentafel en restitutie van een manuaal 
dat de geïnsinueerde bij de suppliant ontvreemdde. 1715.

1 pak

953 De regenten van de abdij te Grimbergen, impetranten c. N. 
Verschueren, pastoor van Eppegem, gedaagde. Novale tiende. 
1715.

1 omslag

1032 Johannes Franciscus Serigiers, priester, met hem gevoegd vier 
vrienden van wijlen Pedro Verbiest, met hen gevoegd [Peter Josef 
de Francken-Sierstorff], bisschop van Antwerpen, supplianten c. 
Nicolaas Durant, koopman uit Antwerpen, met hem gevoegd zijn 
zoon Petrus Nicolaas Durant, rescribenten. 'Levietschap' bij het 
vergezellen van het Heilig Sacrament tot bij de zieken. 1715.

1 omslag
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1053 De wethouders en inwoners van Bonlez, supplianten c. de abt en 
religieuzen van de abdij te Aulne, rescribenten. Herstelling van de 
kerk en aanschaf van een tiendklok en ornamenten. 1715.

1 omslag

827 De weduwe van jonker Franciscus Guillielmus De Vroye, 
pensionaris, suppliante c. de deken en kanunniken van het Sint-
Pieterskapittel te Leuven, geïnsinueerden. Nietigverklaring van de 
procedure voor de Mechelse officialiteit in een zaak over het ius 
sepulturae ('begrafenisrecht'). Vorige instantie: de officialiteit van 
het aartsbisdom Mechelen. 1715- 1716.

1 omslag

879 Adam Janssens, pastoor, suppliant c. de schout en regeerders van 
Wuustwezel, geïnsinueerden en rescribenten. Voordracht van 
kandidaten voor de functie van kerk- en armenmeester. 1715-1716.

1 pak

891 Therese Ernestine Wackens, weduwe van Augustin De Burvenich, 
suppliante c. de overste en religieuzen van het klooster van de 
visitandinnen te Brussel, rescribenten. Schulden. 1715-1716.

1 omslag

893 Jean Boscheron, contradicent c. Jean Vischenet, voormalig 
algemeen admodiateur van de commanderij van de Orde van Malta
te Chantraine, geïnsinueerde en rendant. Schulden. 1715-1716.

1 pak

902 De priores en religieuzen van het klooster van de norbertinessen te
Leuven, supplianten c. de wethouders van Zoutleeuw, 
geïnsinueerden. Rente. 1715-1716.

1 omslag

903 De abt van de abdij te Waulsort, suppliant c. [Charles van den 
Berghe], graaf van Limminghe, gedaagde. Uitoefening van het 
'droit de congé' [heffen van een belasting op geërfde goederen] in 
Nodebais en Chapelle- Saint-Laurent. 1715-1716.

1 omslag

918 Jean Charles Stevenaert, kerkmeester van de Sint-
Medardusparochie te Jodoigne, suppliant c. [Mathieu François] 
Renson, advocaat bij de Raad van Brabant, geïnsinueerde en 
excipiënt. Rente. 1715-1716.

1 omslag

939 Johannes Pepijn Van Eeckeren, priester uit Antwerpen, impetrant, 
voor wijlen jonker Thomas Victor van Eeckeren, zijn neef, 
hoofddrossaard van Hoogstraten c. al diegenen die enig recht 
pretenderen op het sterfhuis, gedaagden en herdaagden. Erfenis 
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(Profijt). 1715-1716.
1 omslag

1207 Charles Genin, suppliant c. de pastoor en kerkmeester van Saint-
Géry, geïnsinueerden en rescribenten. Te hoog aangerekende 
begrafeniskosten. 1715-1716.

1 pak

894 Melchior Libouton, legitieme voogd van zijn kinderen, cum suis, 
appellanten c. François De Namur, priester, geïntimeerde. Cijns. 
Vorige instantie: de schepenbank van La-Neuve-Rue (Nijvel); de 
schepenbank van Nijvel. 1715-1717.

1 pak

938 Al diegenen die zouden representeren wijlen Jacques Carnonckel, 
advocaat bij de Raad van Brabant, supplianten en 
gereconvenieerden c. de prior en religieuzen van het klooster van 
de dominicanen, met hen gevoegd de president van het Van 
Dalecollege te Leuven, geïnsinueerden, rescribenten en 
reconveniënten. Huur van een hof genaamd 'Hortulus Tusculanus'. 
1715-1717.

1 pak

952 Bernardo Caraffa, suppliant c. Sylvinus Botermans, priester, 
consignant en gedaagde. Renten. 1715-1717.

1 omslag

975 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. Jean De Villers, 
François Joseph Simon en Jean Joseph Jubert, ambachtsmeester, 
met hen gevoegd de drie standen van Nijvel, rescribenten en 
geïnsinueerden. Houden van markt binnen de muren van de 
kapittelkerk. 1715-1717.

1 pak

865 Johannes Van Goerle, pastoor, interveniërende voor Antoon 
Terwecoren, suppliant en rendant c. Raes Blavier, erfgenaam van 
Guilliam De Thier, priester en kapelaan van de Sint-Gorikskapelanie
in de kerk van Kobbegem, rescribent en gedaagde. Huur van land 
verbonden aan de kapelanie. 1715-1718.

1 omslag
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981 - 984 Michel L'Hermineau (Lermineau), pastoor, suppliant, gedaagde, gereconvenieerde en geïnsinueerde c. Jean Grosseau, ontvanger, en de meier, schepenen en inwoners van Petit-Roeulx-lez- Braine, gedaagden, impetranten, reconveniënten en supplianten. Vrijstelling van belastingen op de inkomsten uit offerandes en begrafenissen. 1715-1718.

981 - 984 MICHEL L'HERMINEAU (LERMINEAU), PASTOOR, 
SUPPLIANT, GEDAAGDE, GERECONVENIEERDE EN GEÏNSINUEERDE 
C. JEAN GROSSEAU, ONTVANGER, EN DE MEIER, SCHEPENEN EN 
INWONERS VAN PETIT-ROEULX-LEZ- BRAINE, GEDAAGDEN, 
IMPETRANTEN, RECONVENIËNTEN EN SUPPLIANTEN. VRIJSTELLING 
VAN BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN UIT OFFERANDES EN 
BEGRAFENISSEN. 1715-1718.

981 Deel 1.
1 pak

982 Deel 2.
1 pak

983 Deel 3.
1 pak

984 Deel 4.
1 pak

991 Egidius Donckerwolck uit Brussel, suppliant c. Johannes Tambuyser,
pastoor van Beersel, rescribent. Vrijstelling van afdracht van de 
houttiende op een stuk bos in Beersel. 1715-1718.

1 omslag

999 Johannes Cornelius Goemans, advocaat bij de Raad van Brabant, 
suppliant c. de abt van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, 
geïnsinueerde. Leegmaken van het huis van de vader van de 
suppliant, gewezen rentmeester van de abdij. 1715-1718.

1 omslag

1071 De wethouders van Brussel, met hen gevoegd de kerk- en 
armenmeesters van Schaarbeek, supplianten en resumenten c. 
Catharina De Vos, kluizenares op het kerkhof van Schaarbeek, cum
suis, rescribenten en geïnsinueerden. Uitbreiding van de kluis. 
1715-1719.

1 pak

1052 Jean Libert De Latine, kerkmeester van Moxhe en Moxheron, met 
hem gevoegd Martin Forcielle, Jean Le Queux en Pierre Tonnet, 
zowel in eigen naam als voor de inwoners, supplianten c. de deken 
en kanunniken van het Sint-Pauluskapittel te Luik, rescribenten. 
Herstelling van de kerk en bezorgen van een pastorie. 1715-1720.

1 pak

1153 Michael Bailli, pastoor, en de regeerders van Overijse, supplianten 
c. de abdis en religieuzen van de abdij van Hertogendal [te 
Hamme-Mille], gedaagden. Bijdrage in het inkomen van een 
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onderpastoor. 1715-1722.
1 omslag

799 Nicolaus Richard, pastoor van Sint-Gillis-Obbrussel, suppliant en 
impetrant c. de abdis van de abdij te Vorst, de scholaster, 
fabrieksmeesters en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel en 
de religieuzen van de proosdij van Sint-Jacob-op-de-Koudenberg te 
Brussel, geïnsinueerden en gedaagden. Pastoorsinkomen en 
bezorgen van een pastorie. 1715-1723.

1 pak

1109 De abdis van de abdij van La Ramée [te Jauchelette], suppliant en 
gereconvenieerde c. de inwoners van Marilles, geïnsinueerden, 
rescribenten en reconveniënten. Herstelling van de spits van de 
toren van de kerk. 1715-1724.

1 pak

1118 De pastoor en kerkmeesters van Ukkel, supplianten c. Philippe 
François Vander Noot, graaf van Duras en baron van Carlo, 
rescribent. Eigendom van een verkocht stuk heide. 1715-1728.

1 pak

1622 De priores van het klooster van Muizen te Mechelen, met haar 
gevoegd Jan Wouters, impetranten c. de pastoor en kerkmeesters 
van Boortmeerbeek en Jan Lambrecht, gedaagden. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op het volledige derde deel
van de grote tiende. 1715-1731.

1 pak

950 De abt van de abdij te Grimbergen, suppliant en gedaagde c. de 
abdis van de abdij te Kortenberg, rescribente en suppliante. 
Verdeling van de tiende op land in Kapelle-op-den-Bos. 1715-1735.

1 omslag

856 Johannes Leonardus Van Vuchelen uit Neerlinter, suppliant c. 
Adrianus De Neve, pastoor van Oplinter, geïnsinueerde. Verkoop 
van een stuk grond in Neerlinter. [ca. 1715].

1 omslag

871 De pastoor van Tourinnes-Beauvechain, suppliant c. de abt van de 
abdij te Waulsort, rescribent. Cijns. [ca. 1715].

1 omslag

951 Antoine François d'Ayx, heer van Denée, echtgenoot van Marie 
Antoinette d'Yve, suppliant c. Marie Françoise Emanuel, Marie 
Charlotte en Marie Joseph d'Yve, 'kanunnikessen van 
[Céroux-]Mousty', gedaagden. Erfenis. [ca. 1715].

1 stuk
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139 De abt van de abdij te Postel en de inwoners, supplianten en 
contradicenten c. de schepenen van Arendonk, rescribenten. 
Schulden. 1716.

2 stukken

857 Therese De Salazar, suppliante c. de abdis en religieuzen van de 
Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Wijngaardabdij te Leuven, 
geïnsinueerden. Betaling van het abdijbrood. 1716.

1 stuk

889 Clemens De Melinne, pastoor, suppliant c. de regeerders van 
Veerle, gedaagden en geïnsinueerden. Goederenbeheer van de 
kerkfabriek en de armentafel. 1716.

1 omslag

904 De abt en religieuzen van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], 
supplianten c. de abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], 
gedaagde. Bijdrage in het pastoorsinkomen van François Joseph 
Paternostre, pastoor van Sart-Dames-Avelines. 1716.

1 omslag

920 Georges Yrneau, zowel in eigen naam als interveniërende voor 
Pierre Vallée, priester en kapelaan van Louis II van Melun, graaf van
Epinoy, suppliant c. de kerk- en armenmeesters van Hennuyères, 
geïnsinueerden en rescribenten. Erfenis. 1716.

1 omslag

921 Johannes Van Reck, pastoor van Ekeren, suppliant c. jonker Jan 
Antonius de Moor, onderschout van Antwerpen, rescribent. Renten. 
1716.

1 omslag

922 De pastoor en armenmeesters van Mazenzele, supplianten c. 
Michiel Van Mootele, geïnsinueerde. Rente. 1716.

1 omslag

935 Carolus Van den Borghgraef, rentmeester van de abdij te Vorst, 
suppliant c. de meier van Sint-Pieters-Woluwe, rescribent. 
Jurisdictieconflict naar aanleiding van de inbeslagname van 
goederen. 1716.

1 omslag

958 Martinus De Doncker, meesterschrijnwerker uit Brussel, suppliant c.
de abdis van de abdij van Sint-Wivina te Groot-Bijgaarden, 
geïnsinueerde. Schulden voor het maken van een altaar. 1716.

1 omslag

1072 Margarita Susanna en Johanna Françoise Happaert (Happart), 
erfgenamen-beneficiair van Margarita Françoise de Varick, barones,
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supplianten c. N. Geerardi, prior van de abdij te Postel en pastoor, 
met hem gevoegd Arnoldus Daemen, kerkmeester, en de 
schepenen van Olmen, geïnsinueerden en rescribenten. Erfenis. 
1716.

1 omslag

740 Anna De Kempener (De Kempenere), weduwe van Judocus Melchior
Van Halewyck, suppliante c. de prior van het klooster van de 
dalscholieren te Zoutleeuw, geïnsinueerde en rescribent. Eigendom
van een stuk land. 1716-1717.

1 omslag

892 De prior en religieuzen van het klooster van de ongeschoeide 
karmelieten te Brussel, supplianten en impetranten c. de proosten 
van de kapel en broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie, 
geïnsinueerden en gedaagden. Maintenue ('handhaving') van het 
recht om de mis te lezen in de kapel van de geïnsinueerden. 1716-
1717.

1 pak

928 - 930 Cornelius Guillielmus Janssens, kanunnik van het Sint-Jacobskapittel te Antwerpen, als testamentuitvoerder van zijn vader Andreas Janssens, aanlegger c. Jan Van Cam (Can), verweerder. Schulden voor geleverd hout. Vorige instantie: de schepenbank van Antwerpen. 1716-1717.

928 - 930 CORNELIUS GUILLIELMUS JANSSENS, KANUNNIK VAN HET
SINT-JACOBSKAPITTEL TE ANTWERPEN, ALS 
TESTAMENTUITVOERDER VAN ZIJN VADER ANDREAS JANSSENS, 
AANLEGGER C. JAN VAN CAM (CAN), VERWEERDER. SCHULDEN 
VOOR GELEVERD HOUT. VORIGE INSTANTIE: DE SCHEPENBANK VAN
ANTWERPEN. 1716-1717.

928 Deel 1.
1 pak

929 Deel 2.
1 pak

930 Deel 3.
1 pak

937 Franciscus Jacobus de Fourmanoir, procureur bij de Raad van 
Brabant, als man en voogd van Johanna Françoise De Coninck en 
Anna Catharina De Coninck, haar zuster, suppliant c. Johannes Van 
Gierle, pastoor, en de kerk-, armen en rentmeester van Sint-
Kwintens-Lennik, geïnsinueerden en rescribenten. Rente. 1716-
1717.

1 omslag

965 N. Vandersmissel, notaris en procureur, suppliant c. Jacques 
Carnonckel, als rentmeester van de armentafel van de Sint-
Kwintensparochie te Leuven, geïnsinueerde en rescribent. Rente. 
1716-1717.
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1 pak

967 Jacques Clerin, suppliant c. de abdis van de abdij van Mariëndal te 
Rotem, geïnsinueerde. Schulden voor geleverde arbeid. 1716-1717.

1 omslag

972 Stephanus Uten, raadsheer bij het Leenhof van Luik, suppliant c. de
abdis van de abdij van Maagdendal te Oplinter, rescribente. Inzage 
in cijns- en leenboeken met betrekking tot een rente. Vorige 
instantie: het Leenhof van Brabant. 1716-1717.

1 omslag

973 De pastoor en armenmeesters van Beigem, supplianten c. Jacques 
Cloots (Cloets) uit Humbeek, geïnsinueerde. Nietigverklaring van 
een procedure voor het vicariaat van het vacante aartsbisdom 
Mechelen betreffende de verhuur van een pachthof. 1716-1717.

1 pak

1009 Johannes Alexander Havet, rentmeester van het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. Carel Schoonjans, 
geïnsinueerde. Achterstallige pacht. 1716-1717.

1 omslag

2294 De douairière N. de Santa Cruz, N. De Broyer, Joos Verheyt, Cornelis
Bauckmans en Guiliam Gyselinge, supplianten c. Peter Peeters, 
pastoor van Boortmeerbeek, rescribent. Herstelling van een huis 
dat de pastoor huurde. 1716-1717.

1 omslag

2303 Petrus Waltery, pastoor, impetrant c. Franciscus Alexander Nys, 
schout van Zoersel, gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het 
recht op het aanstellen van de kerk- en armenmeester. 1716-1717.

1 omslag

897 Henricus Antonius De Monget (Monget), kanunnik, suppliant c. de 
deken en kanunniken van het Sint-Gummaruskapittel te Lier, 
geïnsinueerden. Inkomsten verbonden aan de prebende van De 
Monget die hij niet ontving wegens niet-naleving van zijn 
residentieplicht. 1716-1718.

1 pak

1027 De abt en religieuzen van de abdij van Nizelles [te Braine-l'Alleud], 
supplianten c. de procureur-generaal en Paulus De Cock cum suis, 
gedaagden. Schulden verbonden aan de verkoop van een huis. 
1716-1719.

1 omslag

1491 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. Jan Van 
Overstraeten uit Sint-Martens-Lennik, geïnsinueerde en rescribent. 
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Onrechtmatige uitoefening van het kosterschap ad interim. 1716-
1719.

1 pak

880 François Joseph Paternostre, pastoor van Sart-Dames-Avelines, 
suppliant c. de abt van de abdij van Villers te Villers-la-Ville, 
gedaagde en rescribent. Pastoorsinkomen. 1716-1721.

1 pak

1115 Philippus Merchier, pastoor van Kwerps, suppliant en impetrant c. 
[Melchior Joseph de Villegas], baron van Pellenberg, gedaagde en 
geïnsinueerde. Pastoorsinkomen. 1716-1721.

1 pak

1176 Robert Le Febvre, commandeur, suppliant, contradicent, 
geïnsinueerde en rescribent c. Sebastien Geminne en Henry Bivort,
admodiateurs van de commanderij van de Orde van Malta te 
Chantraine, rescribenten, rendanten en supplianten. Pacht. 1716-
1722.

1 pak

1138 Cornelis Maes, suppliant en gereconvenieerde c. Petrus Gillis, 
pastoor van Overlaar, rescribent en reconveniënt. Achterstallige 
huur van enkele weides. 1716-1723.

1 omslag

1187 - 1188 Jean Vischenet, suppliant, appellant, geïnsinueerde en gereconvenieerde c. Nicolas Thibaut, pastoor van Geest-Gérompont, rescribent, gedaagde, geïntimeerde en reconveniënt. Achterstallige inkomsten uit jaargetijden. Vorige instantie: de schepenbank van Geest-Gérompont; de schepenbank van Leuven. 1716-1723.

1187 - 1188 JEAN VISCHENET, SUPPLIANT, APPELLANT, 
GEÏNSINUEERDE EN GERECONVENIEERDE C. NICOLAS THIBAUT, 
PASTOOR VAN GEEST-GÉROMPONT, RESCRIBENT, GEDAAGDE, 
GEÏNTIMEERDE EN RECONVENIËNT. ACHTERSTALLIGE INKOMSTEN 
UIT JAARGETIJDEN. VORIGE INSTANTIE: DE SCHEPENBANK VAN 
GEEST-GÉROMPONT; DE SCHEPENBANK VAN LEUVEN. 1716-1723.

1187 Deel 1.
1 pak

1188 Deel 2.
1 pak

963 - 964 Johannes Baptista Rega, pastoor, en de wethouders en inwoners van Willebringen, impetranten c. de abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], gedaagde. Herstelling van de toren van de kerk en aanschaf van een tiendklok. 1716-1724.

963 - 964 JOHANNES BAPTISTA REGA, PASTOOR, EN DE 
WETHOUDERS EN INWONERS VAN WILLEBRINGEN, IMPETRANTEN 
C. DE ABT VAN DE ABDIJ VAN VLIERBEEK [TE KESSEL-LO], 
GEDAAGDE. HERSTELLING VAN DE TOREN VAN DE KERK EN 
AANSCHAF VAN EEN TIENDKLOK. 1716-1724.

963 Deel 1.
1 pak
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964 Deel 2.
1 pak

1676 Johannes Van Reck, pastoor van Ekeren, suppliant c. Andreas 
Melchior Van Kessel, eerste secretaris van Antwerpen, als curator 
van [Nikolaas Leopold] van Salm, graaf van Hoogstraten, 
geïnsinueerde en gedaagde. Novale tiende te Ekeren [?]. 1716-
1725.

1 omslag

966 Johannes Blickx, pastoor, impetrant en suppliant c. de koster van 
Wezembeek[-Oppem], de abt van de Parkabdij te Leuven, de prior 
en religieuzen van het klooster van de kartuizers te Brussel, de 
abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], de erfgenamen van
jonker Charles Boot, heer van Veltem, en de pastoor van Kraainem,
gedaagden en resumenten. Pastoorsinkomen en herstelling van de 
pastorie. 1716-1740.

1 pak

924 De deken en kanunniken van het Sint-Jan-Evangelistkapittel te Luik,
supplianten c. de deken en kanunniken van het Sint-
Germanuskapittel te Tienen, rescribenten. Uniëring van twee 
beneficies. Vorige instantie: de officialiteit van Mechelen; Thomas 
Bernaerts, regulier kanunnik van de Sint-Jacob-op-de-
Koudenbergproosdij, als synodaal rechter. [ca. 1716].

1 pak

181 Johannes Theodor Bernard Schotte, heer van Herbais en meier van 
Leuven, suppliant c. Matthias Vander Meeren, gewezen 
rentmeester van de armentafel te Tienen, geïnsinueerde en 
gereconvenieerde. Achterstallige cijns. 1717.

1 omslag

882 [Jakob Cornelissen] en [Nicolaus Kerpen], pastoors, en de 
armenmeesters van Sint-Stevens-Woluwe en Kraainem, 
impetranten en supplianten c. Jan Leemput, gedaagde en 
rescribent. Huur van een stuk land waarvan de inkomsten aan de 
armentafels behoorden. 1717.

1 omslag

883 Jean Herbet, pastoor, suppliant c. de wethouders van Gosselies, 
gedaagden. Vrijstelling van belastingen. 1717.

1 omslag

887 De erfgenamen van Petrus Fariseau, ridder en heer van 
Steenokkerzeel, interveniërende voor Laureys Scheltiens, 
koopman, revidenten en impetranten c. de pastoor en 
grootmeesteressen van het Groot Begijnhof te Brussel, 
geïntimeerden. Beschadiging van een muur. Vorige instantie: de 
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schepenbank van Brussel. 1717.
1 omslag

956 Johannes Baptista Van Santen, pastoor, suppliant c. N. Reyntiens, 
griffier, en de schepenen van Sint-Genesius-Rode, geïnsinueerden. 
Beledigingen m.b.t. het vermeende wanbeheer van de goederen 
van de kerkfabriek en armentafel. 1717.

1 omslag

957 Emanuel Pierard, pastoor van Noville-sur-Mehaigne, en de baljuw, 
supplianten c. de overste en religieuzen van het klooster van de 
Derde Orde van Sint-Franciscus te Jodoigne, geïnsinueerden. 
Medewerking bij een ondervraging in opdracht van de internuntius.
1717.

1 omslag

960 De abten van de abdijen van Villers [te Villers-la-Ville] en Sint-
Bernardus [te Hemiksem], impetranten c. de abt van de Parkabdij 
te Leuven, gedaagde. Assisteren in de mis die de aartsbisschop 
van Mechelen zou opdragen in de Sint-Goedelekerk te Brussel ter 
ere van de inauguratie van Karel VI. 1717.

1 omslag

962 [Antonius Stockmans], pastoor van Steenhuffel, suppliant c. 
Theodorus Cornet, griffier van Steenhuffel, gedaagde. Overdracht 
van de papieren m.b.t. het goederenbeheer van de kerk en 
armentafel in de komme (= kist voor belangrijke documenten) van 
de parochie. 1717.

1 omslag

976 De oversten van de ongeschoeide karmelieten, dominicanen en 
augustijnen, supplianten c. de wethouders van Brussel en de 
gedeputeerden van de Staten van Brabant, geïnsinueerden. 
Vrijstelling van de wijnaccijnzen. 1717.

1 omslag

978 Walterius Thon, pastoor van Boechout, impetrant en geïnsinueerde 
c. de drossaard, burgemeester, schepenen, kerk- en 
armenmeesters en inwoners van Boechout, gedaagden en 
supplianten. Incorporatie van de Onze-Lieve-Vrouwkapelanie in de 
kure van de pastoor. 1717.

1 omslag

979 [Nicolas Thibaut], pastoor, en de armenmeesters van Geest-
Gérompont, supplianten c. N. Parmentier, baljuw van Perwez, 
geïnsinueerde. Ambtsverwaarlozing inzake te innen schulden voor 
de armentafel. Vorige instantie: de schepenbank van Leuven. 1717.

1 omslag
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989 De baljuw, meier en schepenen van Tubeke, supplianten en 
gereconvenieerden c. Jan Baptist Vander Cam, pastoor van Tubeke, 
rescribent, geïnsinueerde en reconveniënt. Beheer van de Onze-
Lieve-Vrouwkapel en de inkomsten die ze genereerde. 1717.

1 omslag

936 Albert Meunier, priester, suppliant c. het Sint-Gertrudiskapittel te 
Nijvel, geïnsinueerde en rescribent. Eigendom van de Sint-
Nicolaaskapelanie in de Sint-Jan-Evangelistparochie te Nijvel en de 
hieraan verbonden inkomsten. 1717.

1 pak

948 Cornelis Severeyns (Severeyn) uit Diest, suppliant c. Jan Fonteyn, 
pachter van de abdis van de abdij van Maagdendal te Oplinter, 
rescribent. Rente. 1717.

1 omslag

949 De abt en religieuzen van de abdij van Villers te Villers-la-Ville, 
supplianten c. N. D'Arquesne (D'Arquenne), pastoor van Houtain-le-
Val, geïnsinueerde en rescribent. Pastoorsinkomen. 1717.

1 omslag

996 De wethouders van Antwerpen, supplianten c. [Judocus] 
Chastelain, pastoor van Hove, als erfgenaam van zijn moeder, 
rescribent. Huishuur. 1717.

1 omslag

1011 De kapelanen van de Sint-Pietersparochie, impetranten en 
geïntimeerden c. Franciscus De Coninck uit Leuven cum suis, 
beschrevenen en impetranten. Reformatie van een vonnis in een 
zaak over een rente. Vorige instantie: de schepenbank van Leuven 
1717.

1 pak

1019 Clara Lopez de Ulloa, weduwe van Don Joseph de la Puente, 
suppliante c. de ongeschoeide karmelieten en het klooster van 
Sint-Annadal te Antwerpen, rescribenten. Rente. 1717.

1 omslag

1055 De prior en religieuzen van het klooster van de wilhelmieten te 
Nijvel, appellanten c. Jean Baillot en Martin Coquette cum suis, 
geïntimeerden. Cijnzen en renten. Vorige instantie: het leenhof van
Rognon (Nijvel). 1717.

1 omslag

1858 André De la Fortrie, pastoor van Dongelberg, suppliant c. Robert Le 
Febvre de Coumartin, ridder van de Orde van Malta en 
commandeur van de commanderij te Chantraine, geïnsinueerde. 
Herstelling van het dak en de binnenkant van de kerk. 1717.
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1 omslag

798 De priores en religieuzen van het klooster van Sint-Pieters ter 
Ziekelieden, supplianten c. de admodiateurs van de algemene 
middelen van Brussel, geïnsinueerden en rescribenten. Vrijstelling 
van belastingen op bouwmateriaal voor de kerk en het klooster en 
op steenkool. 1717-1718.

1 omslag

974 De abt van de abdij te Dielegem, suppliant c. de schepenen en 
regeerders van Imde, Wolvertem, Meuzegem (Wolvertem) en 
Rossem (Wolvertem), gedaagden, rescribenten en geïnsinueerden. 
Bijdrage in het inkomen van een extra priester. 1717-1718.

1 omslag

998 Jean Charles L'Escaille, baljuw van Jodoigne, suppliant c. het Sint-
Pauluskapittel te Luik, interveniërende voor de schepenen van haar
cijnshof, geïnsinueerde. Verkoop van een weide waarop 
achterstallige cijnzen berustten. 1717-1718.

1 pak

1006 De pastoor en baanderheer van Sint-Pieters-Leeuw, supplianten c. 
Jan Van Cutsem, geïnsinueerde en rescribent, en Petrus Fariseau, 
ridder en heer van Steenokkerzeel, interveniënt. Recht op de 
zaadtiende. 1717- 1718.

1 omslag

1021 - 1022 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel van Leuven, supplianten c. Johannes Baptista Schoeps, plebaan van de Sint-Pietersparochie, geïnsinueerde. Recht tot het aanstellen van de bedienaars, predikanten en biechtvaders van de kerk, het gezag hierover, het aannemen van fundaties en de regeling en volgorde van opgedragen diensten. 1717-1718.

1021 - 1022 DE DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET SINT-
PIETERSKAPITTEL VAN LEUVEN, SUPPLIANTEN C. JOHANNES 
BAPTISTA SCHOEPS, PLEBAAN VAN DE SINT-PIETERSPAROCHIE, 
GEÏNSINUEERDE. RECHT TOT HET AANSTELLEN VAN DE 
BEDIENAARS, PREDIKANTEN EN BIECHTVADERS VAN DE KERK, HET 
GEZAG HIEROVER, HET AANNEMEN VAN FUNDATIES EN DE 
REGELING EN VOLGORDE VAN OPGEDRAGEN DIENSTEN. 1717-
1718.

1021 Deel 1.
1 pak

1022 Deel 2.
1 pak

1028 François Van Pyperzeel, ontvanger van de vorst voor inkomende en
uitgaande paarden binnen Mechelen, suppliant c. de provinciaal en 
definitoren van de ongeschoeide karmelieten, rescribenten. 
Schulden. 1717- 1718.

1 omslag
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1038 Jan Tielemans (Thielemans), pachter uit Beigem, suppliant c. het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, gedaagde en geïnsinueerde. 
Nietigverklaring van de verkoop van graan wegens achterstallige 
pacht. 1717- 1718.

1 omslag

1753 Gabriel Pepin, alias 'Hermeland', pastoor van Orbais, impetrant c. 
de abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-Espérance te 
[Vellereille-le-Brayeux], gedaagde. Terugroeping van de impetrant 
naar de abdij wegens wangedrag. 1717-1718.

1 pak

1777 Balthazar de L'Haye en Joseph Rensonmet (Rensonet), 
burgemeesters van Grand-Rechain, supplianten c. Jean Du Jardin, 
priester, rescribent. Ontzetting van de rescribent uit zijn functie als 
kapelaan. 1717-1718.

1 omslag

1018 Alexander Slootmans, religieus van de abdij van Park te Leuven en 
pastoor, suppliant c. de meier, burgemeester en schepenen, met 
hen gevoegd de armen- en kerkmeesters, interveniërende voor Jan 
Baptist Druaert, rentmeester van de armentafel en kerkfabriek van 
Tervuren, rescribenten en geïnsinueerden. 
Maintenue ('handhaving') van het rentmeesterschap van de 
kerkfabriek en armentafel. 1717-1719.

1 pak

1036 Johannes Franciscus Van der Aa, plebaan van de Onze-Lieve-
Vrouwkathedraal en landdeken van Antwerpen, als 
testamentuitvoerder van Carolus Van Stemboir, pastoor, suppliant 
en gereconvenieëerde c. de kerk- en armenmeesters, met hen 
gevoegd de schepenen en regeerders van Schoten, als 
oppervoogden van de kerk en armentafel, interveniërende voor 
Jacobus Gerardi, secretaris, rescribenten en reconveniënten. 
Inkomsten uit de verkoop van de inboedel uit het sterfhuis van de 
pastoor. 1717-1719.

1 omslag

617 Franciscus Colffs, aanlegger en geïntimeerde c. de kerkmeesters 
van de Sint-Walburgisparochie (Burchtkerk) te Antwerpen, 
verweerders en impetranten. Het bespelen van de grote contrabas 
in de kerk. Vorige instantie: de schepenbank van Antwerpen. 1717-
1720.

1 pak

881 De abt van de abdij van Villers te Villers-la-Ville en de abdis van de 
abdij van Aywiers [te Lasne], supplianten c. de inwoners van 
Céroux-Mousty cum suis, gedaagden. Bijdrage in de herstelling van
de pastorie. 1717-1720.
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1 pak

1012 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Antwerpen, supplianten en geëxcipieërden c. de gecommiteerden 
van de dijken van Oorderen, Ekeren, Wilmarsdonk en Ettenhoven, 
bedijkt in 1697 en 1698, geïnsinueerden, rescribenten en 
excipiënten. Bijdrage van de tienden tot de kosten van de bedijking
en het jaarlijks onderhoud ervan. 1717-1720.

1 omslag

1088 De armenmeesters van Diest, met hen gevoegd de gedeputeerden 
van de Staten van Brabant, supplianten c. de regeerders en 
inwoners van Miskom, gedaagden. Verhoging van de bede op een 
stuk bos. 1717-1720.

1 omslag

961 Goswinus Van Gestel, onderpastoor van Geel, suppliant c. Johannes
Hendrickx en de provisoren van pedagogie 'De Burcht' te Leuven, 
geïnsinueerden en rescribenten. Regentschap van de pedagogie. 
1717-1721.

1 omslag

1015 Robert Le Febvre de Coumartin, ridder van de Orde van Malta en 
commandant van de commanderij te Chantraine, suppliant c. de 
weduwe van Jacques Persoons, schepen van Tienen, geïnsinueerde.
Overdracht van papieren met betrekking tot een proces dat de 
suppliant voerde over de inkomsten van de commanderij. 1717-
1721.

1 omslag

1121 François Pierre, pastoor van de Sint-Lambertusparochie te Jodoigne,
suppliant c. [Charles van den Berghe], graaf van Limminghe, 
geïnsinueerde. Eigendom van een stuk land. 1717-1722.

1 omslag

1256 De deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, 
supplianten en rescribenten c. Jacobus Steps, geïnsinueerde, 
resument en suppliant. Brieven van placet voor de Sint-
Gertrudiskapelanie. 1717-1723.

1 pak

1102 Michiel Gillis, koopman en oud-aalmoezenier van Antwerpen, 
impetrant c. de zegelaar van het bisdom Antwerpen, gedaagde. 
Betaling van de 60ste penning op de erfenis van de pastoor van 
Kontich. 1717-1726.

1 pak
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1425 - 1426 De Staten van Brabant, supplianten c. de oversten van de geschoeide karmelieten, augustijnen en dominicanen, gedaagden. Vrijstelling van betaling van het kleine zegelrecht voor de ordes van de gedaagden. 1717-1727.

1425 - 1426 DE STATEN VAN BRABANT, SUPPLIANTEN C. DE 
OVERSTEN VAN DE GESCHOEIDE KARMELIETEN, AUGUSTIJNEN EN 
DOMINICANEN, GEDAAGDEN. VRIJSTELLING VAN BETALING VAN 
HET KLEINE ZEGELRECHT VOOR DE ORDES VAN DE GEDAAGDEN. 
1717-1727.

1425 Deel 1.
1 pak

1426 Deel 2.
1 pak

1629 De pastoor en de erfgenamen van Johannes Collaes, gewezen 
pastoor van Herent, supplianten c. de proost, deken en kanunniken 
van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, gedaagden. 
(Achterstallig) pastoorsinkomen. 1717-1731.

1 pak

2340 - 2343 De abdis van de abdij te Kortenberg, suppliante en geïntimeerde c. de meier, schepenen en bedezetters van Kampenhout, met hen gevoegd hun ontvanger Antoon Sergeyssels (Sergyssels), gedaagden en supplianten. (Kleine revisie in een zaak betreffende) vrijstelling van de bede. 1717-1740.

2340 - 2343 DE ABDIS VAN DE ABDIJ TE KORTENBERG, SUPPLIANTE
EN GEÏNTIMEERDE C. DE MEIER, SCHEPENEN EN BEDEZETTERS 
VAN KAMPENHOUT, MET HEN GEVOEGD HUN ONTVANGER ANTOON
SERGEYSSELS (SERGYSSELS), GEDAAGDEN EN SUPPLIANTEN. 
(KLEINE REVISIE IN EEN ZAAK BETREFFENDE) VRIJSTELLING VAN DE
BEDE. 1717-1740.

2340 Deel 1.
1 pak

2341 Deel 2.
1 pak

2342 Deel 3.
1 pak

2343 Deel 4.
1 pak

695 Guillielmus Martinus Wuyts, pastoor van Everberg, impetrant c. de 
overste en religieuzen van het Groot Gasthuis te Leuven, 
gedaagden. Herstelling van de pastorie. [ca. 1717?].

1 omslag

806 De priores van het klooster van de norbertinessen te Leuven, 
supplianten c. de abt van de abdij te Waulsort, rescribent. Cijns. 
[ca. 1717].

1 omslag

959 De schout en schepenen, met hen gevoegd Jacobus Van der Reydt, 
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heer, en de belangrijkste inwoners, supplianten c. Adam Janssens, 
pastoor van Wuustwezel, gedaagde. Afhoren van de rekeningen 
van de kerkfabriek en armentafel. [ca. 1717].

1 omslag

885 Jan Baptist Hendrickx, deservitor van Pellenberg, suppliant c. 
Guilliam Vervoort cum suis, geïnsinueerden. Novale tiende. 1718.

1 omslag

941 Vrouwe Susanna Catharina Bollaert, douairière van Gerard Van 
Uffels, raadsheer en rentmeester-generaal van de koning in het 
kwartier van Mechelen, suppliante c. de abt van de abdij te 
Dielegem, interveniërende voor de pastoor van [Neder-]Over-
Heembeek, rescribent. Eigendom van een stuk land met een vijver.
1718.

1 omslag

993 Louis Aimé, Jan Van Hamme, Johannes Josephus De Waegenaer en 
Peter Van Houwerkercken, kerkmeesters van de kerk en het 
gasthuis van Sint-Laurentius, supplianten c. Gabriël De Fraye, oud-
schepen van Brussel, geïnsinueerde. Schulden. 1718.

1 omslag

994 De deken en kanunniken van het Sint-Dionysiuskapittel te Luik, 
supplianten c. de parochianen van Darion, geïnsinueerden. 
Herstelling van de toren van de kerk. 1718.

1 omslag

1000 Livinus Mouttoul cum suis, supplianten c. de plebaan en 
armenmeesters van de Sint-Pietersparochie te Leuven, 
geïnsinueerden. Onbekend. 1718.

1 stuk

1007 Andries De Heu (De Hue), man en voogd van Elisabeth Maes, cum 
suis, supplianten c. N. Van Heumen, priester, en François Hermans, 
notaris, uit Antwerpen, rescribenten. Erfenis. 1718.

1 pak

1008 Jan Morceau, François Brion en Jean Villers, supplianten c. Jean 
Brion, pastoor, en Antoine Thiry, meier van Longueville, 
geïnsinueerden. Eigendom van een stuk grond. 1718.

1 omslag

1010 Robert Staes, suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-
Germanuskapittel te Tienen, geïnsinueerden. Rente. 1718.

1 omslag

1047 Johannes Franciscus Neetens, pastoor van Markgravelei en Kiel 
(Antwerpen), suppliant c. Abraham Meys, priester, geïnsinueerde 
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en rescribent. Permutatie van het pastoorschap met een beneficie 
als biechtvader in het Sint-Annaklooster te Antwerpen. 1718.

1 pak

1049 Michael Bellot, suppliant c. Petrus De Swert, overste van de 
oratorianen, geïnsinueerde. Restitutie van persoonlijke bezittingen 
na vertrek uit het Oratorie. 1718.

1 omslag

1698 Henricus Van Elsewyck, onderpastoor, Christoffel Van Coninxloo, 
procureur en notaris, P. Van Imckhoven en Guilliam Heremans, 
inwoners van Asse, supplianten c. Philips Van Mulders, griffier van 
Asse, rescribent. Aanspraak op een gedeelte van het rapportgeld 
van processen gevoerd voor de schepenbank van Asse. 1718.

1 omslag

1699 Andries en Petronella Schoonheyt, als erfgenamen van hun broer 
Johannes Franciscus Schoonheyt, gewezen molenaar, supplianten 
c. de prior en religieuzen van de Zevenborrenpriorij [te Sint-
Genesius-Rode], geïnsinueerden. Overdracht van de administratie 
met betrekking tot de erfenis. 1718.

1 omslag

1701 De abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], suppliant c. 
Hermanus Groutars (Groetars, Groetaers), man van Catharina Lucia
Morreau (Moreau), rescribent. Bouw van een muur rond een 
pachthof in Oorbeek. 1718.

1 omslag

835 Maximilien Deschamps, pachter en man van Aldegonde Noel, 
suppliant c. de abt van de abdij te Waulsort, rescribent. Eigendom 
van een pachthof dat de suppliant in pacht had van de rescribent. 
1718-1719.

1 pak

988 Henricus Gregorius Lottincx, pastoor, suppliant c. Victor 
Berrewauts, secretaris van Kortenaken, geïnsinueerde. 
Beledigingen. 1718-1719.

1 omslag

1041 Jacobus Vinck, pastoor, suppliant c. de regeerders van Mazenzele, 
geïnsinueerden. Rente. 1718-1719.

1 omslag

1046 [Albertus] Simon, advocaat bij de Raad van Brabant, in naam van 
zijn vrouw Marie Le Maire, en Anne Françoise Le Maire, haar zus, 
supplianten c. de prior van de priorij te Oignies en Fourcy (Foursi) 
Philippart uit Namen, interveniënten. Rente. 1718-1719.

1 omslag
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1056 Guilliam François Gillis Hujoel, raadsheer bij de Grote Raad van 
Mechelen, en Louis Bruno Caraccioli, supplianten c. de priores en 
religieuzen van het Engels klooster te Leuven, geïnsinueerden. 
Proceskosten in een zaak over de inboedel van Peter Van Espen. 
1718-1719.

1 omslag

1001 De weduwe van Jean L'Ortye (Lortye) en Jean De Heselles, 
supplianten c. de prior en religieuzen van het Brandenburgklooster 
[bij Aken], geïnsinueerden en rescribenten. Schulden. 1718-1719.

1 omslag

1016 J. B. Festraets, notaris en secretaris, suppliant c. [Egidius Meys], 
pastoor, en de regeerders en inwoners van Eliksem, 
geïnsinueerden en rescribenten. Schulden. 1718-1719.

1 omslag

1023 De abdis en religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], 
supplianten en gereconvenieerden c. N. Lurquin, pastoor van 
Mousty-sur-le-Til, geïnsinueerde en reconveniënt. Novale tiende. 
1718-1719.

1 pak

1034 Johannes Beckers, pastoor, suppliant en geïnsinueerde c. Peter 
Aeckens, kapelaan te Balen, geïnsinueerde, rescribent en suppliant.
Houden van een gezongen mis en spelen van profane liederen in 
de kerk. 1718- 1719.

1 omslag

1035 De abt en religieuzen van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, 
supplianten c. de abt en religieuzen van de abdij van 
Kornelimünster te Aken, als proost van Kumtich, geïnsinueerden en 
rescribenten. Betaling van een jaarinkomen verbonden aan 
gronden in Kumtich na het overlijden van de gichtdrager. 1718-
1719.

1 pak

1037 Jacobus Cansmans, visverkoper, suppliant c. de vicaris en 
religieuzen van het klooster van de miniemen te Leuven, 
geïnsinueerden. Schulden voor geleverde vis. 1718-1719.

1 omslag

1209 Carolus Magnus Delcor, rentmeester van de kerkfabriek en 
armentafel van Drogenbos, suppliant c. Cornelis Dominicus, 
priester, en Michael Hyacintus Jacobus, geïnsinueerden en 
rescribenten. Rente. 1718-1719.

1 omslag
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1283 [Egidius Meys], pastoor, en de regeerders en inwoners van Eliksem,
supplianten en rescribenten c. de abt van de abdij van Vlierbeek 
[te Kessel-Lo], geïnsinueerde en suppliant. Herstelling van de toren 
en het hoogaltaar van de kerk en het bezorgen van een tiendklok 
en zilveren kelk. 1718-1719.

1 pak

575 De inwoners van Waubach en Groenstraat, supplianten c. 
Christiaan Smeul, pastoor van Eygelshoven, resument en 
rescribent. Oprichting van een nieuwe kerk. 1718-1720.

1 omslag

1013 De pastoors van Diegem en Haren, supplianten c. Laurentius De 
Rorive, geïnsinueerde en rescribent. Houttiende op een stuk grond 
in Haren. 1718-1720.

1 pak

1074 Bernardine Louise Henry, vrouwe van Loenhout, suppliante c. de 
overste en religieuzen van het klooster van Sint-Geertrui te Brussel
en van het gasthuis van Sint-Elisabeth te Turnhout, geïnsinueerden 
en rescribenten. Rente. 1718-1720.

1 pak

1110 [Jean Brion], pastoor, en de schepenen en inwoners van 
Longueville, supplianten en impetranten c. de deken en kanunniken
van het Sint-Jacobskapittel te Leuven, gedaagden. Bezorgen van 
een tiendklok. 1718-1720.

1 pak

1101 Adrianus Cools uit Diest, meier, suppliant c. Franciscus Mannaerts, 
pastoor van Zelem, geïnsinueerde. Nietigverklaring van een 
procedure voor de officialiteit van Luik in een zaak over het 
goederenbeheer van de kerk. 1718-1721.

1 omslag

1108 François d'Ansillion, heer van Waver, suppliant c. Thomas Philippus 
d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, als abt, en de proost en 
religieuzen van de abdij te Affligem, rescribenten. Jurisdictieconflict
naar aanleiding van de openbare verkoop van bomen. 1718-1721.

1 omslag
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1119 - 1120 Henricus Van Cantelbeeck, pastoor, en Anna Theresia Vivier, Catharina Smit en Adriane Cuylen, hoofdmeesteressen van het begijnhof van Turnhout, impetranten c. de plebaan en Jan Baptista Cleymans, kerkmeester, geautoriseerd door de regeerders van Turnhout, opponenten en gedaagden. Maintenue  ('handhaving') van het recht op het ius sepulturae ('begrafenisrecht') op het Begijnhof. 1718-1722.

1119 - 1120 HENRICUS VAN CANTELBEECK, PASTOOR, EN ANNA 
THERESIA VIVIER, CATHARINA SMIT EN ADRIANE CUYLEN, 
HOOFDMEESTERESSEN VAN HET BEGIJNHOF VAN TURNHOUT, 
IMPETRANTEN C. DE PLEBAAN EN JAN BAPTISTA CLEYMANS, 
KERKMEESTER, GEAUTORISEERD DOOR DE REGEERDERS VAN 
TURNHOUT, OPPONENTEN EN GEDAAGDEN. 
MAINTENUE ('HANDHAVING') VAN HET RECHT OP HET IUS 
SEPULTURAE ('BEGRAFENISRECHT') OP HET BEGIJNHOF. 1718-
1722.

1119 Deel 1.
1 pak

1120 Deel 2.
1 pak

1128 - 1129 Jean Renier Lambert, pastoor, suppliant c. [Carlos Lopez de Ulloa], baron van Limal, rescribent. Dichtmetselen van een toegang tussen de sacristie en de pastorie. 1718-1722.

1128 - 1129 JEAN RENIER LAMBERT, PASTOOR, SUPPLIANT C. 
[CARLOS LOPEZ DE ULLOA], BARON VAN LIMAL, RESCRIBENT. 
DICHTMETSELEN VAN EEN TOEGANG TUSSEN DE SACRISTIE EN DE 
PASTORIE. 1718-1722.

1128 Deel 1.
1 pak

1129 Deel 2.
1 pak

1137 Jean Crahay, pastoor van Zinnik, suppliant c. Pierre Maes, pastoor 
van Henri-Chapelle (Luik) en officiaal van het aartsdiakonaat 
Condroz, gedaagde. Klachten van de suppliant over de 
omstandigheden van zijn opsluiting in het klooster van de 
alexianen te Luik wegens onder meer dronkenschap, niet-residentie
en het bedreigen van zijn parochianen. 1718-1722.

1 pak

2336 - 2337 [Peter Josef de Francken-Sierstorff], bisschop, intervenïerende voor Hendrik Charles Mertloch, intendant van de goederen en inkomsten van het bisdom Antwerpen, suppliant c. de erfgenamen van Hieronimus Levens, oud-burgemeester en schepen van Lier en gewezen rentmeester van de bisschop van Antwerpen, rescribenten, resumenten en geïnsinueerden. Misbruik bij het goederenbeheer. 1718-1723.

2336 - 2337 [PETER JOSEF DE FRANCKEN-SIERSTORFF], BISSCHOP, 
INTERVENÏERENDE VOOR HENDRIK CHARLES MERTLOCH, 
INTENDANT VAN DE GOEDEREN EN INKOMSTEN VAN HET BISDOM 
ANTWERPEN, SUPPLIANT C. DE ERFGENAMEN VAN HIERONIMUS 
LEVENS, OUD-BURGEMEESTER EN SCHEPEN VAN LIER EN 
GEWEZEN RENTMEESTER VAN DE BISSCHOP VAN ANTWERPEN, 
RESCRIBENTEN, RESUMENTEN EN GEÏNSINUEERDEN. MISBRUIK BIJ 
HET GOEDERENBEHEER. 1718-1723.

2336 Deel 1.
1 pak

2337 Deel 2.
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1 pak

1156 Guillaume Misson, pastoor, impetrant c. de abdis van de abdij van 
Val-Saint-Georges te Salzinnes (Namen), de abt van de abdij van 
Villers [te Villers-la-Ville] en de meier, regeerders en inwoners van 
Tongrinne en Tongrenelle, gedaagden. Bezorgen van een pastorie. 
1718-1724.

1 pak

1295 De deken en kanunniken van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik,
supplianten c. de abdis van de abdij van Maagdendal te Oplinter, 
geïnsinueerde en rescribente. Rente. 1718-1725.

1 omslag

1456 De abdis van de abdij van Nazareth en de kartuizers van Lier cum 
suis, supplianten c. Gabriel Andreas Maesmants, schout van 
Pulderbos, rescribent. Afhoren van de dorpsrekeningen. 1718-1725.

1 omslag

1499 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken,
supplianten c. de burgemeesters en inwoners van Jabeek, 
rescribenten. Afhalen van een hoeveelheid koren van gronden van 
de rescribenten als bijdrage aan de bede en andere belastingen. 
Vorige instantie: de Raad van Limburg. 1718-1725.

1 omslag

1775 - 1776 Ludovicus Henricus Van der Heggen, pastoor van Aubel, impetrant c. Johannes Dael, priester, opponent en gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het patronaatsrecht voor de beneficie van de kapel van Sint-Antonius, alias 'Clouse'. Vorige instantie: de Raad van Limburg. 1718-1735.

1775 - 1776 LUDOVICUS HENRICUS VAN DER HEGGEN, PASTOOR 
VAN AUBEL, IMPETRANT C. JOHANNES DAEL, PRIESTER, OPPONENT 
EN GEDAAGDE. MAINTENUE ('HANDHAVING') VAN HET 
PATRONAATSRECHT VOOR DE BENEFICIE VAN DE KAPEL VAN SINT-
ANTONIUS, ALIAS 'CLOUSE'. VORIGE INSTANTIE: DE RAAD VAN 
LIMBURG. 1718-1735.

1775 Deel 1.
1 pak

1776 Deel 2.
1 pak
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2218 - 2221 Johannes Clamart, scholaster van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik, suppliant, impetrant, eiser en medegedaagde c. de prior en religieuzen van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], gedaagden en aanleggers en c. de abt van de Parkabdij te Leuven, geïnsinueerde, verweerder, gedaagde en suppliant. Bijdrage in het pastoorsinkomen van Heverlee en Oud-Heverlee. 1718-1748.

2218 - 2221 JOHANNES CLAMART, SCHOLASTER VAN HET SINT-
BARTHOLOMEUSKAPITTEL TE LUIK, SUPPLIANT, IMPETRANT, EISER 
EN MEDEGEDAAGDE C. DE PRIOR EN RELIGIEUZEN VAN DE PRIORIJ 
VAN GROENENDAAL [TE HOEILAART], GEDAAGDEN EN 
AANLEGGERS EN C. DE ABT VAN DE PARKABDIJ TE LEUVEN, 
GEÏNSINUEERDE, VERWEERDER, GEDAAGDE EN SUPPLIANT. 
BIJDRAGE IN HET PASTOORSINKOMEN VAN HEVERLEE EN OUD-
HEVERLEE. 1718-1748.

2218 Deel 1.
1 pak

2219 Deel 2.
1 pak

2220 Deel 3.
1 pak

2221 Deel 4.
1 pak

954 Jan Van Coppenolle, pastoor van Oorderen en Wilmarsdonk, 
impetrant c. Jan Smits, gedaagde. Schulden [?]. [ca. 1718?].

1 omslag

985 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht, 
impetranten c. de wethouders van Brussel, gedaagden. Onbekend. 
[ca. 1718].

1 stuk

995 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. de voogden van 
Albert Charles Emmanuel Joseph d'Armuyden, markies van Bomy, 
rescribenten en geïnsinueerden. Rente. [ca. 1718].

1 omslag

1014 Franciscus Josephus de Burbure, heer van Wezembeek, suppliant c.
Nicolaus Kerpen, pastoor van Kraainem, gedaagde. Vrijstelling van 
afdracht van de sleunhouttiende. [ca. 1718].

1 omslag

800 De abdis van de abdij te Vorst, suppliante en impetrante in materie
van kleine revisie c. de fabrieksmeesters en scholaster van het 
Sint-Goedelekapittel te Brussel, geïntimeerden en gedaagden. 
Kleine revisie in een zaak betreffende de pastoorsinkomens van 
Sint-Gillis-Obbrussel en Ukkel. 1719.

1 omslag

840 [Peter Josef de Francken-Sierstorff], bisschop van Antwerpen, 
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impetrant c. de schepenen, kerkmeesters en secretaris van 
Schoten, gedaagden. Verkoop zonder toestemming van eiken die 
op het kerkhof stonden. 1719.

1 omslag

1002 - 1003 Jean Herbet, pastoor van Gosselies, aanlegger, impetrant en geïntimeerde c. Pierre Hans, gezworen landmeter, geïnsinueerde, geïntimeerde, opposant, appellant en gedaagde. Reformatie van een vonnis over een rente. Vorige instantie: de schepenbank van Gosselies; de schepenbank van Leuven 1719.

1002 - 1003 JEAN HERBET, PASTOOR VAN GOSSELIES, AANLEGGER,
IMPETRANT EN GEÏNTIMEERDE C. PIERRE HANS, GEZWOREN 
LANDMETER, GEÏNSINUEERDE, GEÏNTIMEERDE, OPPOSANT, 
APPELLANT EN GEDAAGDE. REFORMATIE VAN EEN VONNIS OVER 
EEN RENTE. VORIGE INSTANTIE: DE SCHEPENBANK VAN 
GOSSELIES; DE SCHEPENBANK VAN LEUVEN 1719.

1002 Deel 1.
1 pak

1003 Deel 2.
1 pak

1020 De kerkmeesters van de Sint-Walburgisparochie (Burchtparochie), 
supplianten en gecondemneerden c. David Gijsters en Leonardus 
Gautius, thesaurier van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Antwerpen, met hen gevoegd de overige kanunniken, 
geïnsinueerden en libellanten. Benoeming van de klokkenluider 
van de kerk. 1719.

1 pak

1026 Jan Florimond Van Horenbeque, rentmeester-generaal van de vorst 
in het kwartier van Antwerpen, als vader en voogd van Carolus 
Albertus Van Horenbeque, zijn zoon, suppliant c. de prior en 
religieuzen van de priorij van Corsendonk bij Turnhout, 
rescribenten. Betaling van het abdijbrood. 1719.

1 omslag

1030 Daniel Geets, pastoor, en de regeerders van Waanrode, 
supplianten en gedaagden c. baron [Hendrik van Wassenaer] en de
abdis van de abdij van Maagdendal te Oplinter, gedaagden en 
supplianten. Herstelling van de beuk van de kerk en aanschaf van 
ornamenten. 1719.

1 omslag

1033 Michel De Josez (Joze), armenmeester en priester uit Herve, 
suppliant c. Thomas De Vignes, priester en kanunnik te Essen, 
rescribent. Nietigverklaring van een procedure voor de synode en 
het vicariaat van het prinsbisdom Luik in een beledigingszaak. 
1719.

1 omslag

1039 Jan Leemans, meester-timmerman, suppliant c. de overste en 
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religieuzen van het Jerichoklooster te Brussel, rescribenten. 
Eigendom van een stuk land behorende tot een erfenis. 1719.

1 omslag

1043 Johannes Franciscus Snaeghels cum uxore, supplianten c. 
Catharina Le Febvre, overste van de Heilige Kruiskapel te Brussel, 
geïnsinueerde. Schulden voor geleverd garen. 1719.

1 omslag

1044 De wethouders en regeerders, supplianten c. Walterius Pluymers, 
pastoor van Wilsele, rescribent. Bijdrage in de huur van een huis 
voor de pastoor. 1719.

1 omslag

1048 De regenten van de hoogbank van Herve, Charneux, Thimister en 
Chesneux, met hen gevoegd de officieren en gedeputeerden van 
de andere leden van het Waals kwartier in Limburg, supplianten c. 
Wauthieu Thosquinet, pastoor van Thimister, geïnsinueerde. 
Verwijderen van affiches van de wereldlijke overheid die aan de 
kerkdeur werden opgehangen. 1719.

1 omslag

1051 Anna Bal, weduwe van N. Vander Stegen, suppliante c. de overste, 
rector en religieuzen van het Jerichoklooster te Brussel, 
geïnsinueerden. Restitutie van negentien schilderijen. 1719.

1 omslag

1054 Philippe François de Varick, heer, suppliant c. Antoine Beunet, 
pastoor van Court-Saint-Étienne, gedaagde. Recht van het gezin 
van de suppliant om als eerste met wijwater besprenkeld te 
worden. 1719.

1 omslag

1089 Christianus Cans, kerkmeester van Oplinter, suppliant c. jonker N. 
D'Amezaga en verschillende erfgenamen van Gerina Vande Poel, 
geïnsinueerden en rescribenten. Rente. 1719.

1 omslag

2428 De priores van de priorij van Leliëndaal te Mechelen c. Augustijn 
Thielemans. Rente. 1719.

1 omslag

580 De abt en religieuzen van de abdij te Postel, met hen gevoegd de 
abt van de abdij te Echternach, supplianten c. Petrus Govaerts, 
apostolisch vicaris van het bisdom 's-Hertogenbosch, 
geinsinueerde en advertent. Patronaatsrecht van Eersel. 1719-
1720.

1 omslag
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582 Jan Perremans, suppliant c. Dirick De la Rock (De Rock, De la Rocq),
kerkmeester van Oorbeek, geïnsinueerde. Achterstallig koren. 
1719-1720.

1 omslag

735 Wauthieu Thosquinet, pastoor van Thimister, suppliant c. de 
regenten van de hoogbank van Herve, Charneux en Thimister, 
rescribenten. Te hoge betaalde proceskosten door een 
onderwaardering van de gebruikte munt. 1719-1720.

1 omslag

1042 De abdis van de abdij te Vorst, suppliante c. Balduinus Van 
Mynsbrugghe, meier van Drogenbos, rescribent en gedaagde. 
Jurisdictieconflict betreffende drie werkmannen die op een weide 
van de abdij werken uitvoerden. 1719-1720.

1 omslag

1058 Jacques Collin (Colin, Collins), pastoor van Hannuit c. de abdis van 
de abdij van Sint-Victor bij Hoei, geïnsinueerde. Pastoorsinkomen. 
1719-1720.

1 pak

1062 Johanna Maria de Rivanegra, suppliante c. de overste en 
religieuzen van het klooster van de urbanisten te Brussel, 
geïnsinueerden. Betaling van het abdijbrood. 1719-1720.

1 omslag

1063 De abt van de abdij te Kloosterrade, suppliant en rescribent c. de 
inwoners van Membach, rescribenten en supplianten. Oprichting 
van een nieuwe parochie. 1719-1720.

1 pak

1069 De abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], suppliant c. 
Renerus Van Hoebroeck, pastoor van Oorbeek, rescribent. Kleine 
revisie in een zaak over het pastoorsinkomen en het bezorgen van 
een pastorie. 1719- 1720.

1 omslag

1070 [Elisabeth van Lotharingen], prinses van Lillebonne, vrouwe van 
Geel, suppliante c. Petrus Govaerts, apostolisch vicaris van het 
bisdom 's-Hertogenbosch en raadsheer bij de Grote Raad van 
Mechelen, rescribent en geïnsinueerde. Patronaatsrecht van Geel. 
1719-1720.

1 pak

2300 Charles Hubert Desreusme, ontvanger, impetrant en appellant c. 
de prinses en N. Jacquier en N. Marchand, kanunniken van het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, geïntimeerden. Verantwoording van het 
goederenbeheer [?]. Vorige instantie: de schepenbank van Nijvel. 
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1719-1720.
1 omslag

1040 Renerus Van Hoebroeck, pastoor van Oorbeek, impetrant c. de 
inwoners van Oorbeek en de abt van de abdij van Vlierbeek [te 
Kessel-Lo], gedaagden. Pastoorsinkomen en bezorgen van een 
pastorie. 1719-1721.

1 omslag

1073 Bernard Biseau, religieus van de abdij van Notre-Dame de Bonne-
Espérance [te Vellereille-le-Brayeux] en pastoor, suppliant c. de 
meier, schepenen en inwoners van Familleureux, geïnsinueerden 
en rescribenten. Recht op de hoptiende. 1719-1721.

1 pak

2338 - 2339 Jacobus Spinoy, priester uit Dendermonde, de zaak aannemend voor N. De Monplainchamps, kanunnik, suppliant en geïnsinueerde c. Natalis Brabander, kanunnik van de tweede fundatie en vice- plebaan, met hem gevoegd de deken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, geïnsinueerden en supplianten. Presentatierecht voor een kanunnikenprebende in het kapittel. 1719-1721.

2338 - 2339 JACOBUS SPINOY, PRIESTER UIT DENDERMONDE, DE 
ZAAK AANNEMEND VOOR N. DE MONPLAINCHAMPS, KANUNNIK, 
SUPPLIANT EN GEÏNSINUEERDE C. NATALIS BRABANDER, KANUNNIK
VAN DE TWEEDE FUNDATIE EN VICE- PLEBAAN, MET HEM GEVOEGD
DE DEKEN VAN HET SINT-GOEDELEKAPITTEL TE BRUSSEL, 
GEÏNSINUEERDEN EN SUPPLIANTEN. PRESENTATIERECHT VOOR 
EEN KANUNNIKENPREBENDE IN HET KAPITTEL. 1719-1721.

2338 Deel 1.
1 pak

2339 Deel 2.
1 pak

1122 Petrus Govaerts, apostolisch vicaris van het bisdom 's-
Hertogenbosch en raadsheer bij de Grote Raad van Mechelen, 
suppliant c. Hendrik Leemans, pachter, en zijn vrouw Maria 
Verhaeren uit Grimbergen, rescribenten. Nietigverklaring van de 
verkoop van een stuk land. 1719-1722.

1 pak

1146 De alexianen van Leuven, impetranten c. de erfgenamen van 
Catharina Brillemans, gedaagden en opponenten. Ongeldige 
verkoop van een huis in Leuven. 1719-1722.

1 omslag
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1222 - 1223 De abt van de abdij te Kloosterrade, suppliant c. Johannes De la Haye, burgemeester, met hem gevoegd de burgers en inwoners van 's-Hertogenrade, geïnsinueerden, gedaagden en advertenten. Nietigverklaring van een procedure ontstaan naar aanleiding van het verhogen van een weg. Vorige instantie: de hoofdbank van 's-Hertogenrade 1719-1723.

1222 - 1223 DE ABT VAN DE ABDIJ TE KLOOSTERRADE, SUPPLIANT 
C. JOHANNES DE LA HAYE, BURGEMEESTER, MET HEM GEVOEGD 
DE BURGERS EN INWONERS VAN 'S-HERTOGENRADE, 
GEÏNSINUEERDEN, GEDAAGDEN EN ADVERTENTEN. 
NIETIGVERKLARING VAN EEN PROCEDURE ONTSTAAN NAAR 
AANLEIDING VAN HET VERHOGEN VAN EEN WEG. VORIGE 
INSTANTIE: DE HOOFDBANK VAN 'S-HERTOGENRADE 1719-1723.

1222 Deel 1.
1 pak

1223 Deel 2.
1 pak

1232 N. De Romarée, Adriaan Verbesselt, François Funck, Jan Huysegem, 
Gillis Van den Houten, Nicolaas De Cort, Jan Samnels, Merten 
Vermeren, Jan Van Roy, Nicolaas Pauwels, Joos Nes, Michiel 
Taemels, Jan Van Schelferibeyts, Martinus Hymans, Jan Wittebol, Jan
Vande Brande, Jan Van Beneden, Joos Van den Dries, Hendrik De 
Greeff, Frederik Byls, Hendrik Van Akolayen, Nicolaas Hymans, 
Hendrik Verplast, Carel De Greeff, Philips Vanden Houten, Laureys 
Bruylants, Hieronymus Wouters, Peter Bulens en Balten De Borgen,
supplianten c. de abt van de abdij te Grimbergen, geïnsinueerde. 
Maintenue('handhaving') van het gebruiksrecht van een stuk land 
en een publieke weg. 1719-1723.

1 pak

1244 Barones N. de Schneidau (Sneidau) en Jacobus en Bernard Nys, 
supplianten en aanleggers c. [Peter Josef de Francken-Sierstorff], 
bisschop, en jonker Jan Carel Van Hove, oud-burgemeester van 
Antwerpen, geïnsinueerden, rescribenten, gedaagden en 
verweerders. Erfenis met vrome stichting voor studiebeurzen. 
1719-1725.

1 pak

845 Johannes Blickx, pastoor, impetrant c. Franciscus Josephus de 
Burbure, heer van Wezembeek[-Oppem], gedaagde. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op de (sleun)houtkap. 
1719-1727.

1 pak
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1711 - 1712 Lambert Trudo Mannaerts, gewezen pastoor, en de pastoor van Vorselaar, supplianten en impetranten c. de proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk en Philippus Ludovicus De Pret, heer van Vorselaar, gedaagden en resumenten. Novale tiende. 1719-1734.

1711 - 1712 LAMBERT TRUDO MANNAERTS, GEWEZEN PASTOOR, 
EN DE PASTOOR VAN VORSELAAR, SUPPLIANTEN EN IMPETRANTEN 
C. DE PROOST, DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET ONZE-LIEVE-
VROUWKAPITTEL TE KAMERIJK EN PHILIPPUS LUDOVICUS DE PRET, 
HEER VAN VORSELAAR, GEDAAGDEN EN RESUMENTEN. NOVALE 
TIENDE. 1719-1734.

1711 Deel 1.
1 pak

1712 Deel 2.
1 pak

532 Huybrecht Van Meel, suppliant c. Focoldus Cnobbaert, pastoor van 
Essen, geïnsinueerde. Schulden. [ca. 1719].

1 omslag

573 Carolus Magnus Del Cor (Delcor), meier, suppliant c. Hubertus 
D'Hulst, pastoor van Groot-Bijgaarden, rescribent. Aanstelling van 
de kerk- en armenmeesters. 1720.

1 omslag

578 Bernard De Keyser, koster en rentmeester, suppliant c. Nicolaus 
Richard, pastoor van Sint-Gillis-Obbrussel, gedaagde. Achterstallig 
inkomen. 1720.

1 omslag

581 Nicolas De Hesselles, gewezen prior, suppliant c. de huidige prior 
en religieuzen van het klooster van Brandenburg [bij Aken], 
gedaagden. Schulden. 1720.

1 omslag

1060 Leonardus Meyers, pastoor van Huizingen, suppliant c. de abdis 
van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], zowel in eigen naam als 
interveniërende voor de meier van Huizingen en Tobias De Rauw, 
gedaagde. Recht op de tienden. 1720.

1 omslag

1061 Hendrik Leo Pessers, kapitein in het regiment van de graaf van 
Gent nomine uxoris, suppliant c. de overste en religieuzen van het 
klooster van de norbertinessen te Antwerpen, geïnsinueerden en 
rescribenten. Schulden voor geleverd proviand voor soldaten. 
1720.

1 omslag

1068 Pierre Colibrant (Colebrant, Colenbrant), priester, suppliant c. 
François Cornet, priester en kapelaan van de Sint-Corneliuskapel te
[Hamme-]Mille, rescribent. Maintenue ('handhaving') van het 
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patronaatsrecht van de kapelanie. 1720.
1 omslag

1090 Antoon Kannebecker cum suis, supplianten c. N. Martens, pastoor 
van Kettenis, geïnsinueerde. Het dragen van beelden door vrouwen
in een processie [?]. 1720.

1 stuk

1092 De drossaard en regeerders, supplianten c. Lambert Trudo 
Mannaerts, pastoor van Vorselaar, geïnsinueerde. Renten. 1720.

1 omslag

1093 Pater Angelus a Sancto Jacobo, procurator van het klooster van het 
Heilig Kruis te Reinrode (Halen), suppliant c. de abt van de abdij 
van Vlierbeek [te Kessel-Lo], geïnsinueerde. Achterstallige cijnzen 
en pondpenningen op gronden in Kortenaken. 1720.

1 omslag

1105 - 1106 Jean François Seny, pastoor van Chapelle-Saint-Lambert, impetrant c. George Jasme, priester, gedaagde en opposant. Maintenue ('handhaving') van het pastoorschap van Chapelle-Saint-Lambert. 1720.

1105 - 1106 JEAN FRANÇOIS SENY, PASTOOR VAN CHAPELLE-SAINT-
LAMBERT, IMPETRANT C. GEORGE JASME, PRIESTER, GEDAAGDE EN
OPPOSANT. MAINTENUE ('HANDHAVING') VAN HET PASTOORSCHAP 
VAN CHAPELLE-SAINT-LAMBERT. 1720.

1105 Deel 1.
1 pak

1106 Deel 2.
1 pak

1159 De abdis van de abdij te Vorst, suppliante c. Philippus Vander 
Zypen, pastoor van Sint-Lambrechts-Woluwe, geïnsinueerde. 
Restitutie van houttiende. 1720.

1 omslag

1179 De douairière van wijlen N. Van der Stegen, drossaard van Brabant,
suppliante c. de prior en religieuzen van het klooster van de 
augustijnen te Brussel, rescribenten. Schulden. 1720.

2 stukken

1181 M[arie] C[harlotte] de Fusco, vrouwe van Sart-Messire-Guillaume, 
en F.P. Servais, intendant van de zaken van [Charles Henri van 
Lotharingen], prins van Vaudemont, heer van Beaurieux Ambedeux
(in Court-Saint- Étienne), supplianten c. [Antoine Beunet], pastoor 
van Court-Saint-Étienne, gedaagde. Loon van een hondenslager. 
1720.

2 stukken

1942 De deken en kanunniken van het Heilig Kruiskapittel te Luik, 
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supplianten c. Godefridus Johannes Vrancx, beheerder van de 
domeinen van de vorst in het kwartier van Tienen, geïnsinueerde. 
Eigendom van een pachthof in Helen[-Bos]. 1720.

1 omslag

196 De regenten van de abdij te Dielegem, supplianten c. Joseph 
Rappellier, waardeerder en aanvoerder der waardeerders en 
toezichters op de bieren van Brussel, rescribent. Visitatie van het 
bier in de kelder van de refuge van de abdij. 1720-1721.

1 omslag

1065 Michiel De Cendre, suppliant c. de deken en kanunniken van het 
Sint-Aubankapittel te Namen en de proost en kanunniken van het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Walcourt, geïnsinueerden en 
rescribenten. Afbakening van de verpachte grote tiende. 1720-
1721.

1 pak

1075 De pastoor en parochianen van Petit-Rosière, supplianten c. de 
deken en kanunniken van het Sint-Jan-Evangelistkapittel te Luik, 
gedaagden. Herstelling van het dak van de kerk. 1720-1721.

1 omslag

1077 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. de 
baljuw, schepenen en inwoners van Walhain, met hen gevoegd 
[Charles Henri van Lotharingen], prins van Vaudemont, graaf van 
Walhain, rescribenten. Weigering van de rescribenten tot afdracht 
van de klavertiende. 1720-1721.

1 omslag

1081 Judocus Chastelain, pastoor van Hove, suppliant c. Johanna Deheldt
(De Heldt, Dehelt), begijn op het begijnhof te Antwerpen, 
rescribente. Renten. 1720-1721.

1 pak

1086 [Melchior Joseph de Villegas], baron van Pellenberg, impetrant c. 
Philippus Merchier, pastoor van Kwerps, gedaagde. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op het grootste deel van de
erwtentiende. 1720-1721.

1 omslag

1087 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel en de crediteurs van de baron 
van Bornival, supplianten c. de abt van de abdij van Villers [te 
Villers-la-Ville], geïnsinueerde en rescribent. Afbakening van twee 
stukken grond. 1720- 1721.

1 pak

1095 Antonius Baets, priester, schoolmeester en kapelaan, suppliant c. 
Eugenius Martin, Iers priester en kapelaan van de Sint-
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Pietersparochie, met hem gevoegd Franciscus Martin, kanunnik van
het Sint-Pieterskapittel te Leuven, rescribenten. 
Maintenue ('handhaving') van een kapelanie in de Sint-Pieterskerk. 
1720-1721.

1 pak

1096 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Turnhout, 
impetranten c. de proost, deken en kanunniken van het Onze-
Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, gedaagden. Recht op de grote 
tiende te Kasterlee. 1720- 1721.

1 omslag

1098 Walter Genin, pastoor, en Jacques Carnonckel en Louis L'Escaille, 
supplianten en gedaagden c. Henri Bastin, priester en gewezen co-
adjutor van de overleden pastoor, geïnsinueerde en suppliant en c. 
Nicolas Benoit, gewezen curator van het sterfhuis van de pastoor 
van Mélin, geïnsinueerde en gedaagde. Schulden voor geboden 
hulp in de zielzorg. 1720-1721.

1 omslag

1103 De gravin-douairière van graaf N. de Ribaucourt, suppliante c. de 
proosdin van het Berlaymontklooster te Brussel, geïnsinueerde. 
Achterstallige huishuur. 1720-1721.

1 omslag

1113 Judocus Thomas De Wint, griffier van het laathof, suppliant c. de 
abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], geïnsinueerde. 
Griffierschap van het laathof. 1720-1721.

1 omslag

1114 Michiel Van den Dijck, voogd van François Van den Dijck en Isabelle
Vander Haeghen, erfgenamen van Petrus Vander Haeghen, slager 
en rentmeester van Brussel, suppliant en resument c. de overste 
en religieuzen van het Jerichoklooster te Brussel, geïnsinueerde. 
Schulden voor geleverd vlees. 1720-1721.

1 omslag

1154 De pastoor en grootmeesteressen van het Groot Begijnhof te 
Brussel, supplianten c. de regeerders en voogden van de 
godshuizen 'De Infirmerie' en 'Ter Kisten' van het Groot Begijnhof te
Brussel, geïnsinueerden. Rente gebruikt voor de bouw van de kerk 
van het begijnhof. Vorige instantie: de schepenbank van Brussel. 
1720-1721.

1 omslag

1191 [Joachim van Merode], markies van Deinze, impetrant c. de priores 
van het klooster van Bethaniën te Mechelen, gedaagde. Rente. 
1720-1721.

1 omslag
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1957 N. Desbille, als voogd van zijn dochter, en Ernest Froment, als man 
van Polixianne Desbille, supplianten c. de prior en religieuzen van 
het klooster van de wilhelmieten te Nijvel, geïnsinueerden en 
rescribenten. Schulden. 1720-1721.

1 omslag

2301 De bestuurders van Herve, Charneux en Thimister, supplianten c. 
Wauthieu Thosquinet, pastoor van Thimister, geïnsineerde. 
Modaliteiten voor betaling van de bede. 1720-1721.

1 omslag

2381 De prior en religieuzen van de priorij te Oignies, supplianten c. 
Joseph Becquet, baljuw van Sombreffe en griffier van Wanfercée[-
Baulet], rescribent. Aanstelling van een griffier in Wanfercée. 1720-
1721.

1 omslag

631 Johannes de Suys, proost en administrator van de goederen van de
abt van de abdij van Kornelimünster te Aken, suppliant c. 
Everardus Nys, pastoor van Kumtich, geïnsinueerde. Afbraak van 
een strooien huis wegens te groot brandgevaar voor de kerk en 
een naburig pachthof. 1720-1722.

1 pak

1084 De voogden, supplianten c. Johannes Franciscus Lion, rentmeester 
van de Onze-Lieve-Vrouw-Bijstandkerk en van het gasthuis van 
Sint-Jacobs te Brussel, geïnsinueerde en rescribent. Verantwoording
van het goederenbeheer. 1720-1722.

1 omslag

1124 Alexander Van Dijck en Peter Vermeylen uit Bolloo (Werchter), 
supplianten c. de armenmeesters en provisoren van de armentafel 
van Werchter, met hen gevoegd [Dirk Beelen], pastoor, en de kerk-
en armenmeesters en regeerders van Keerbergen, geïnsinueerden. 
Recht op steun van de armentafel. 1720-1722.

1 pak

1125 Ambrosius Verbruggen cum suis, supplianten c. Michiel De Kepper 
en Jan Van Heerle, kerkmeesters van Herenthout, geïnsinueerden 
en rescribenten. Nietigverklaring van de verhuur van grond waarop
pachtpenningen aan de Sint-Aubertusabdij te Kamerijk moesten 
worden betaald. 1720-1722.

1 pak

1140 Martin Dardenne en Jean Woosen, inwoners van Incourt, 
supplianten c. de deken en kanunniken van het Sint-Jacobskapittel 
te Leuven, geïnsinueerden en gedaagden. Levering van materialen 
voor de herstelling van de kerk. 1720-1722.
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1 omslag

1149 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. 
[Ladislas Cuvelier], heer van Boneffe, geïnsinueerde. 
Nietigverklaring van een proces voor het leenhof van Boneffe over 
achterstallige cijnzen. 1720-1722.

1 omslag

1199 De superintendant en rentmeester van de scheepvaart, met hen 
gevoegd de wethouders, supplianten c. de kartuizers van Brussel, 
geïnsinueerden. Uitdieping van een vijver waardoor de Molenbeek 
en de Geleytsbeek verzandden. 1720-1723.

1 pak

1201 - 1202 De abdis van de abdij van Sint-Wivina te Groot-Bijgaarden, impetrante c. Judocus Verspecht, oud-schepen van Merchtem, gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het recht op de houtkap van enkele bomen. 1720-1723.

1201 - 1202 DE ABDIS VAN DE ABDIJ VAN SINT-WIVINA TE GROOT-
BIJGAARDEN, IMPETRANTE C. JUDOCUS VERSPECHT, OUD-SCHEPEN
VAN MERCHTEM, GEDAAGDE. MAINTENUE ('HANDHAVING') VAN 
HET RECHT OP DE HOUTKAP VAN ENKELE BOMEN. 1720-1723.

1201 Deel 1.
1 pak

1202 Deel 2.
1 pak

1344 Peter Rocktus, Peter Van Everbroodt en Johannes Van der Brugge, 
als man en voogd van Françoise Van Everbroodt, supplianten c. 
[Karel Jozef Renaert], pastoor, en de onderpastoors, met hen 
gevoegd de kerkmeesters van de Sint-Goriksparochie te Brussel, 
rescribenten. Erfenis. 1720-1723.

1 pak

2416 Jan Baptist Vander Cam, pastoor van Tubeke, suppliant en 
geïnsinueerde c. het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerde 
en suppliant. Bezorgen van een inkomen voor een onderpastoor. 
1720-1723.

1 pak

1249 Henricus Van Excel, plebaan van de Onze-Lieve-Vrouwparochie, 
suppliant c. Johannes Walterus Eelkens (Eelckens), pastoor van de 
Sint-Walburgisparochie (Burchtkerk) te Antwerpen, geïnsinueerde 
en rescribent. Niet-naleving van de uitslag van de concursus die 
voor de vacante plebanie werd gehouden. 1720-1724.

1 pak

1203 Jacobus T'Kint, koopman uit Brussel, suppliant en gereconvenieerde
c. de proost en religieuzen van de abdij te Affligem, 
interveniërende voor hun pachter Guilliam Fasseel, met hen 
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gevoegd [Egidius De Witte], pastoor, en de onderpastoor en 
armenmeesters van Asse, rescribenten en reconveniënten. 
Verleggen van een kerkweg en losgat voor de tienden. 1720-1724.

1 pak

1220 Antonius Blondeau, kanunnik van het Sint-Romboutskapittel te 
Mechelen, suppliant c. de regeerders van Humbeek, 
interveniërende voor hun ontvanger Joos De Laet, gedaagden. 
Vrijstelling van belastingen. 1720- 1724.

1 pak

1267 De regeerders van Putte, impetranten c. de commandeur van de 
commanderij van Pitzemburg te Mechelen en de aartsbisschop en 
het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, gedaagden. Inkomen 
van de onderpastoor. 1720-1724.

1 pak

577 De priores en religieuzen van het Jerichoklooster te Brussel, 
supplianten c. [Antonius Hendrik van Ognies], graaf van Coupigny, 
heer van Pamel en Ledeberg, gedeputeerde van de Staten van 
Brabant, geïnsinueerde. Snoeien van bomen op grond van de 
supplianten te Pamel. 1720-1725.

1 omslag

1155 De abdis en religieuzen van de abdij van Sinnich te Teuven, 
supplianten c. de abt van de abdij te Kloosterrade, geïnsinueerde 
en gedaagde. Beheer van de tijdelijke goederen van de 
supplianten. 1720-1727.

1 pak

1424 [Johannes Van Reck], pastoor, en de schepenen en armenmeesters 
van Ekeren, supplianten en geïnsinueerden c. Josephus Bosschaert,
gedaagde en suppliant. (Regeling rond de betaling van een) rente. 
1720- 1727.

1 omslag

797 De inwoners van Gouy-lez-Piéton, supplianten en geëxcipieërden c.
de abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-Espérance [te 
Vellereille-le-Brayeux], geïnsinueerden en excipiënten. Bezorgen 
van hulp in de zielzorg. 1721.

1 omslag

801 De proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
te Kamerijk en de abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], 
supplianten c. Erasmus Paladanus, pastoor van Zemst, 
geïnsinueerde. Wraking van een raadsheer in het proces over het 
pastoorsinkomen. 1721.

1 omslag
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940 Adriaan Beckx de Jonge, suppliant c. Constantinus Van Halmale, 
kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel en aartsdiaken van het 
bisdom Antwerpen, geïnsinueerde en rescribent. Verkoop van 
bomen. 1721.

1 omslag

1025 Marcus Van den Brande, kanunnik van het Sint-Martinuskapittel te 
Aalst, als voogd van de minderjarige kinderen van Peter Carel Van 
der Moesen en Isabella Carvain, suppliant c. Joseph en Jan Carel 
Bosschaert, gedaagden. Schulden. 1721.

1 omslag

1064 De abt en religieuzen van de abdij te Floreffe, supplianten c. Denys 
Wilmart, ridder en heer van Grand-Leez, geïnsinueerde en 
rescribent. De kap van enkele eiken op grond van de abdij in 
Grand-Leez. 1721.

1 omslag

1078 Johannes Baptist Vervoort, pastoor van Meerle, impetrant c. de 
abdij van Thorn, gedaagde. Pastoorsinkomen. 1721.

1 omslag

1079 Albertus Simon, advocaat bij de Raad van Brabant, suppliant c. de 
abt van de abdij te Floreffe, geïnsinueerde en rescribent. Schulden 
voor geleverde diensten tijdens de sedisvacatie van de abdij. 1721.

1 pak

1085 De abt en religieuzen van de Sint-Aubertusabdij te Kamerijk, 
supplianten c. de regeerders en inwoners van Willebroek, 
geïnsinueerden. Verbod op de openbare verkoop van goederen van
de abdij na een vonnis in een eerdere zaak over het inkomen van 
de onderpastoor. 1721.

1 omslag

1097 Guilliam De Kempeneer (Kempener), suppliant c. Jan Baptista Van 
Doorne, priester, zowel voor zichzelf als interveniërende voor N. 
Meert, notaris, geïnsinueerde, rescribent en interveniënt. Restitutie
van een huurcontract van een stuk land in Dilbeek. 1721.

1 omslag

1099 Guillielmus Pillois, priester, suppliant c. [Egidius De Witte], pastoor,
en de armenmeesters van Asse, geïnsinueerden en rescribenten. 
Schulden voor gedane missen verbonden aan de Heilige 
Geestkapelanie in de kerk. 1721.

1 omslag

1107 Marie Baltine Ficher, douairière van wijlen jonker Jan François de 
Santa Cruz, heer, met haar gevoegd de meier en regeerders, 
supplianten c. Peter Peeters, pastoor van Boortmeerbeek, 
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rescribent. Aanstelling van de kerk- en armenmeesters [?]. 1721.
1 stuk

1111 De abdis en religieuzen van de abdij van Soleilmont [te Fleurus], 
appellanten c. Robert Havrenne, geïntimeerde. Overbrenging van 
een zaak over een rente naar de schepenbank van Leuven. Vorige 
instantie: de schepenbank van Ransart. 1721.

1 pak

1133 De deken en kanunniken, supplianten c. Franciscus Martin, 
kanunnik van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, rescribent. 
Naleving van het vonnis dat de rescribent toeliet de inkomsten 
verbonden aan zijn prebende te genieten. 1721.

1 omslag

1134 Adrianus De Neve, pastoor, en Laurentius De Neve, kapelaan van 
de Onze-Lieve-Vrouwkapelanie, supplianten c. Germanus Wauters, 
meier, interveniërende voor N. Absalons, vrouwe van Oplinter, 
geïnsinueerde en rescribent. Eigendom van gronden gelegen in 
Oplinter. 1721.

1 omslag

1158 De proosdin en N. Marcq, kanunnik, als testamentuitvoerders van 
Marie Therèse d'Egmond, kanunnikes, interveniërende voor Joseph 
De Saint-Quentin, secretaris van het Sint-Gertrudiskapittel te 
Nijvel, supplianten c. [Procope Pignatelli], graaf van Egmond, 
geïnsinueerde. Erfenis. 1721.

1 omslag

1160 Jan Belien, gewezen kerkmeester, suppliant c. de schepenen van 
Geel, rescribenten. Inzage in de administratie van het 
goederenbeheer van de kerkfabriek. 1721.

1 omslag

1246 De deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel, supplianten 
c. de augustijnen, dominicanen, franciscanen, bogaarden, 
miniemen en geschoeide karmelieten van Brussel, geïnsinueerden. 
Het zelfstandig organiseren van processies door de geïnsinueerden 
en medewerking aan die van de supplianten. 1721.

1 pak

1962 Catharina Idens, weduwe van Hendrik Merckaert, suppliante c. de 
corrector van het klooster van de miniemen te Brussel, 
geïnsinueerde. Schulden. 1721.

1 omslag

1904 Johannes Baptista De Haze, kanunnik van het Sint-Goedelekapittel 
te Brussel, cum suis, supplianten c. Judocus Van Overstraeten, in 
naam van zijn vrouw, gedaagde. Schulden. 1721.
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1 omslag

1067 De pastoor van Herentals, met hem gevoegd [Peter Josef de 
Francken-Sierstorff], bisschop van Antwerpen, en N. Ryngraeff, 
supplianten c. de regeerders van Herentals, rescribenten. 
Vrijstelling van betaling van pondpenningen. 1721-1722.

1 omslag

1100 De pastoors, supplianten c. de wethouders en kerkmeesters van 
Imde, Wolvertem, Meuzegem (Wolvertem) en Rossem (Wolvertem),
geïnsinueerden en gedaagden. Aanschaf van miswijn. 1721-1722.

1 omslag

1117 Cornelis Maes uit Tienen, suppliant c. de abt en religieuzen van de 
abdij te Heylissem, geïnsinueerden en rescribenten. Verhuur van 
een vijver door de Philippus De Muntere, gewezen pastoor van 
Grimde en religieus van de abdij. 1721-1722.

1 omslag

1130 De pastoor en Johannes Matheus Van Elsacker, secretaris, 
supplianten c. Bernardine Louise Henry, vrouwe van Loenhout, 
geïnsinueerde en rescribente. Rente. 1721-1722.

1 omslag

1123 Paulus Pletincx (Pletinckx), pastoor van Edegem, suppliant c. de 
drossaard van Edegem, geïnsinueerde. Aanstelling van de 
koster/schoolmeester. 1721-1722.

1 pak

1136 Johannes Baptista Hasselmans en zijn zus Maria Hasselmans, 
geestelijke dochter, impetranten c. Petrus Franciscus Roose, graaf 
van Sint-Pieters-Leeuw, Alexander Roose, kanunnik, en het Sint-
Romboutskapittel te Mechelen, interveniërende voor hun 
tiendpachters Gillis Cornelis en N. Vervloesem, gedaagden. 
Houttiende op land in Rijmenam. 1721-1722.

1 omslag

1142 Edmond Fabry de Beckers, ridder van het Heilig Roomse Rijk, 
suppliant c. de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Aken, interveniërende voor Laurent Noël Bruyere 
(Bruwiere, Brouyere), meier van Mortier, geïnsinueerden. 
Uitoefening van de (hoge) jurisdictie in Mortier. 1721-1722.

1 pak

1144 Joseph Mercier, pachter, suppliant c. [Jean] Boscheron, agent-
generaal van de Orde van Malta, rescribent. Verbreking van een 
pachtcontract. 1721-1722.

1 omslag
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1157 Jan Van Beneden, pachter uit Merchtem, suppliant c. Philippus 't 
Sestich, kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Dendermonde, rescribent. Achterstallige pacht. 1721-1722.

1 omslag

1163 Franciscus Hagheman, griffier en rentmeester van de kerkfabriek 
en armentafel van Machelen, impetrant c. Guillielmus Feyens, 
gewezen deservitor van Machelen en pastoor van Oordegem, 
gedaagde. Goederenbeheer van de kerkfabriek en armentafel. 
1721-1722.

1 pak

1164 - 1165 François d'Ansillion, heer van Waver, suppliant en gereconvenieerde c. de abdij van Affligem, met haar gevoegd Thomas Philippus d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, als abt van de abdij, rescribenten en reconveniënten. Maintenue ('handhaving') van het recht de jaarlijkse processie met fakkels en de roede te vergezellen en deze laatste tot in het koor van de kerk te leiden en daar omhoog te steken. 1721-1722.

1164 - 1165 FRANÇOIS D'ANSILLION, HEER VAN WAVER, SUPPLIANT
EN GERECONVENIEERDE C. DE ABDIJ VAN AFFLIGEM, MET HAAR 
GEVOEGD THOMAS PHILIPPUS D'ALSACE, AARTSBISSCHOP VAN 
MECHELEN, ALS ABT VAN DE ABDIJ, RESCRIBENTEN EN 
RECONVENIËNTEN. MAINTENUE ('HANDHAVING') VAN HET RECHT 
DE JAARLIJKSE PROCESSIE MET FAKKELS EN DE ROEDE TE 
VERGEZELLEN EN DEZE LAATSTE TOT IN HET KOOR VAN DE KERK 
TE LEIDEN EN DAAR OMHOOG TE STEKEN. 1721-1722.

1164 Deel 1.
1 pak

1165 Deel 2.
1 pak

1182 Philippus Franciscus de Baert de Berentrode, proost van het Sint-
Romboutskapittel te Mechelen, suppliant en geëxcipieërde c. 
[Nicolas Joseph de Baert de Berentrode], baron van Winksele, 
geïnsinueerde en excipiënt. Schulden [?]. 1721-1722.

1 omslag

1183 [Charles Louis] Albert de Thiennes, [graaf van Rumbeke], N. de 
Goltstein, Jean Jacques de Heldevier en Matthias Clotz de 
Strithagen cum suis, supplianten c. de abt en religieuzen van de 
abdij te Kloosterrade, geïnsinueerden. Verhoging van de bijdrage 
aan publieke lasten. 1721-1722.

1 pak

1184 De abdis en religieuzen van de abdij van Maagdendal te Oplinter, 
supplianten, gedaagden en rescribenten c. de drie leden, met hen 
gevoegd de burgemeester, respresenterende de inwoners van 
Meerhout, rescribenten en supplianten. Tiendenfraude. 1721-1722.

1 omslag
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1185 - 1186 François d'Ansillion, heer, en N. Colombanus, baljuw van Waver, supplianten en geïnsinueerden c. Pierre Albert Van Veen, raadsheer van Thomas Philippus d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, met hem gevoegd de proost en religieuzen van de abdij te Affligem, rescribenten en supplianten. Plaats van de bidstoel van de heer in de kerk. 1721-1722.

1185 - 1186 FRANÇOIS D'ANSILLION, HEER, EN N. COLOMBANUS, 
BALJUW VAN WAVER, SUPPLIANTEN EN GEÏNSINUEERDEN C. PIERRE
ALBERT VAN VEEN, RAADSHEER VAN THOMAS PHILIPPUS 
D'ALSACE, AARTSBISSCHOP VAN MECHELEN, MET HEM GEVOEGD 
DE PROOST EN RELIGIEUZEN VAN DE ABDIJ TE AFFLIGEM, 
RESCRIBENTEN EN SUPPLIANTEN. PLAATS VAN DE BIDSTOEL VAN 
DE HEER IN DE KERK. 1721-1722.

1185 Deel 1.
1 pak

1186 Deel 2.
1 pak

1205 De priores en religieuzen van het Engels klooster te Leuven, 
supplianten c. de wethouders van Brussel, geïnsinueerden. Rente. 
1721-1723.

1 omslag

1206 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. de 
inwoners van Sart-Dames-Avelines, geïnsinueerden en 
rescribenten. Het op zich nemen van de lasten verbonden aan de 
pastorie. 1721-1723.

1 omslag

1214 Jacobus en Rombout Struelens cum suis, supplianten en 
gereconvenieerden c. N. 't Servrancx, onderpastoor van de Sint-
Goedeleparochie te Brussel, zowel voor zichzelf als voor zijn broers 
en zwager, geïnsinueerde en reconveniënt. Administratie van het 
sterfhuis van Dominicus Vandercappen. 1721-1723.

1 pak

1215 - 1216 Marie Françoise Van Benthem, weduwe van Petrus Huybrechts, suppliante c. Petrus Van Overstraeten, pastoor van Bodegem, als testamentuitvoerder van Petrus Huybrechts, geïnsinueerde. Stichting van een fundatie uit de erfenis van Huybrechts. 1721-1723.

1215 - 1216 MARIE FRANÇOISE VAN BENTHEM, WEDUWE VAN 
PETRUS HUYBRECHTS, SUPPLIANTE C. PETRUS VAN 
OVERSTRAETEN, PASTOOR VAN BODEGEM, ALS 
TESTAMENTUITVOERDER VAN PETRUS HUYBRECHTS, 
GEÏNSINUEERDE. STICHTING VAN EEN FUNDATIE UIT DE ERFENIS 
VAN HUYBRECHTS. 1721-1723.

1215 Deel 1.
1 pak

1216 Deel 2.
1 pak

1196 De rector, priores en religieuzen van het klooster van Bethaniën te 
Mechelen, supplianten c. de regeerders van Humbeek, 
interveniërende voor hun ontvanger Joos De Laet, gedaagden. 
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Vrijstelling van de bede en andere belastingen. 1721-1724.
1 omslag

1453 De erfgenamen en representanten van Johannes Ferdinandus Van 
Beughem, gewezen bisschop van Antwerpen, en van wijlen zijn 
broer Mattheus Van Beughem, raadsheer en rekenmeester, 
supplianten c. Hubertus Moortgat, hoofddrossaard van het Land 
van Asse, N. Spoelbergh en N. Van der Noot, geïnsinueerden. 
Schulden voor onderhoud van een krankzinnige priester. 1721-
1724.

1 omslag

1135 Cornelius Pauli, pastoor van Duffel, met hem gevoegd Johannes 
Baptista Henry, schout, en Johannes Carel Gillebert, drossaard, 
impetranten c. Maximiliaan Thibau, meier, en de burgemeester, 
schepenen en inwoners, met hen gevoegd [Joachim van Merode], 
markies van Deinze, als baron van Duffel, gedaagden. Stopzetten 
van een procedure voor de bisschop van Antwerpen over de bouw 
van een stal op het kerkhof. 1721-1725.

1 pak

1141 Mechtildis Rousson (Roussau, Rossau, Ronsons), hoofdmeesteres, 
appellante, impetrante, suppliante en rescribente c. Johannes 
Franciscus Landeloos, president van het Van Dalecollege te Leuven,
als testament- uitvoerder van Patricius Boyton (Boutton), pastoor 
van het begijnhof van Tienen, geïntimeerde, resument, 
geïnsinueerde en suppliant. Beledigingen over respectievelijk het 
betasten van de borsten van een jong meisje door Boyton en de 
kwalijke levenswandel van Rousson. Vorige instantie: de 
schepenbank van Tienen. 1721-1725.

1 pak

1299 - 1300 De abt van de abdij te Dielegem, suppliant en impetrant c. prins [Anselm Franz], van Thurn en Taxis, heer van Imde, Rossem, Wolvertem en Meuzegem, interveniërende voor zijn drossaard Johannes Wouters, gedaagde en interveniënt. Rente. 1721-1725.

1299 - 1300 DE ABT VAN DE ABDIJ TE DIELEGEM, SUPPLIANT EN 
IMPETRANT C. PRINS [ANSELM FRANZ], VAN THURN EN TAXIS, 
HEER VAN IMDE, ROSSEM, WOLVERTEM EN MEUZEGEM, 
INTERVENIËRENDE VOOR ZIJN DROSSAARD JOHANNES WOUTERS, 
GEDAAGDE EN INTERVENIËNT. RENTE. 1721-1725.

1299 Deel 1.
1 pak

1300 Deel 2.
1 pak

1308 Jean Pasquet, kerkmeester van Sart-Dames-Avelines, impetrant c. 
de abt en religieuzen van de abdij van Villers te Villers-la-Ville, 
gedaagden. Inkomen van de suppliant. 1721-1725.

1 omslag
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1329 [Maria Anna Antonia de Cottereau], markiezin-douairière van Asse, 
barones van Jauche, als vrouwe, en de burgemeesters en 
schepenen van Autre-Église, met hen gevoegd de kerkmeesters 
aldaar, supplianten c. het seminarie van het bisdom Namen, 
rescribenten. Onderhoud van twee altaren in de kerk van Autre-
Église. 1721-1725.

1 pak

1280 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. 
Antoine Beunet, pastoor, en de kerkmeesters van Court-Saint-
Étienne, geïnsinueerden en gedaagden. Inzage in de administratie 
betreffende de inkomsten van de kerkfabriek. 1721-1726.

1 pak

1336 De abt van de Parkabdij te Leuven, suppliant c. de regeerders van 
Keerbergen, gedaagden. Vrijstelling van belastingen. 1721-1726.

1 omslag

1383 Philippe de Ryquewaert, schepen en heer van Tiberchamps, cum 
suis, supplianten c. de rentmeester van de armentafel van 
Zaventem, gedaagde. Schulden. 1721-1726.

1 omslag

2344 - 2345 Adam Janssens, pastoor van Wuustwezel, suppliant c. de overste en religieuzen van het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen, geïnsinueerden en rescribenten. Gebruiksrecht van een stuk bos. 1721-1726.

2344 - 2345 ADAM JANSSENS, PASTOOR VAN WUUSTWEZEL, 
SUPPLIANT C. DE OVERSTE EN RELIGIEUZEN VAN HET SINT-
ELISABETHGASTHUIS TE ANTWERPEN, GEÏNSINUEERDEN EN 
RESCRIBENTEN. GEBRUIKSRECHT VAN EEN STUK BOS. 1721-1726.

2344 Deel 1.
1 pak

2345 Deel 2.
1 pak

1495 [Thomas] Jamez, advocaat bij de Raad van Brabant, als voogd van 
[Karel Thomas Schockaert], graaf van Thirimont, suppliant c. Marie 
Magdalena, prinses van Berghes en kanunnikes van het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerde. Schulden. 1721-1727.

1 pak

1721 De priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, supplianten c. de abt en religieuzen van de abdij van 
Notre-Dame de Bonne-Espérance te [Vellereille-le-Brayeux], 
gedaagden. Bijdrage aan het pastoorsinkomen van Thorembais-
Saint-Trond. 1721-1732.

1 pak
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1718 Philippus Van der Zypen, pastoor, suppliant en geïnsinueerde c. 
Peter Crassaert uit Sint-Lambrechts-Woluwe, geïnsinueerde, 
rescribent en suppliant. Houttiende. 1721-1733.

1 pak

1703 N. De Fraye, baljuw van Leerbeek, interveniërende voor prins 
[Anselm Franz] van Thurn en Taxis, suppliant c. het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, als heren van Tubeke, rescribenten. 
Overdracht van administratie in een geschil over leengoederen. 
1721-1734.

1 omslag

2249 - 2250 De voogden, kerkmeesters en notabele parochianen van de Sint-Nicolaasparochie te Brussel, impetranten c. de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, zowel in eigen naam als interveniërende voor Natalis Brabander, kanunnik van de tweede fundatie, gedaagden. Maintenue ('handhaving') van het presentatierecht voor de Sint- Nicolaasparochie. 1721-1740.

2249 - 2250 DE VOOGDEN, KERKMEESTERS EN NOTABELE 
PAROCHIANEN VAN DE SINT-NICOLAASPAROCHIE TE BRUSSEL, 
IMPETRANTEN C. DE DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET SINT-
GOEDELEKAPITTEL TE BRUSSEL, ZOWEL IN EIGEN NAAM ALS 
INTERVENIËRENDE VOOR NATALIS BRABANDER, KANUNNIK VAN DE
TWEEDE FUNDATIE, GEDAAGDEN. MAINTENUE ('HANDHAVING') 
VAN HET PRESENTATIERECHT VOOR DE SINT- NICOLAASPAROCHIE. 
1721-1740.

2249 Deel 1.
1 pak

2250 Deel 2.
1 pak

673 De abt en religieuzen van de abdij te Floreffe, supplianten c. 
markies Philippe Ignace de Trazegnies, zowel in eigen naam als 
voor zijn pachter, rescribent. Eigendom van een weide in Chapelle-
lez-Herlaimont. 1721- 1765.

1 pak

741 N. Ulens, scholaster [van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel] van 
Antwerpen en officiaal van het bisdom, suppliant en geïnsinueerde 
c. de weduwe douairière van jonker Franciscus Antonius Van 
Zinnick, gedaagde, en de oratorianen van Mechelen, supplianten. 
Kooppenningen van de heerlijkheid Halle. [ca. 1721].

1 omslag

1190 Ludovicus Henricus Van der Heggen, pastoor van Aubel, suppliant 
c. André Vygen (Vyghen), officiaal voor het district van Overmaas 
in het aartsdiakonaat Haspengouw, geïnsinueerde. Geldigheid van 
het vonnis dat de suppliant veroordeelde wegens wangedrag. [ca. 
1721?].

1 omslag

618 De abdis en religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], 
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supplianten en reconveniënten c. de schepenen en inwoners van 
Lasne, rescribenten en gereconvenieerden. Weiderecht. 1722.

1 pak

1126 Jan De Boeck, koster van Zemst, suppliant c. [Erasmus Paladanus], 
pastoor, en de substituut-meier van Zemst, geïnsinueerden en 
rescribenten. Maintenue ('handhaving') van het recht om het orgel 
te bespelen. 1722.

1 omslag

1127 Johannes Franciscus Germanus Wauters, kanunnik en cantor van 
het Sint-Germanuskapittel te Tienen, suppliant c. Arnoldus 
Traetsens, priester, geïnsinueerde en rescribent. 
Maintenue ('handhaving') van de cantorprebende. 1722.

1 omslag

1147 Nicolaus De Wilde, pastoor van Oostmalle, suppliant c. baron [Frans
Lambert] van Renesse, heer van Oostmalle, gedaagde. Aanstelling 
van de kerk- en armenmeesters. 1722.

1 stuk

1152 Albertus Van Rossum, priester, suppliant c. Constantinus Van 
Halmale, kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel en 
aartsdiaken van het bisdom Antwerpen, geïnsinueerde. Onbekend. 
1722.

1 stuk

1161 De abdis van de abdij te Florival, suppliante c. de erfgenamen van 
de pastoor van Bierges, geïnsinueerden. Erfenis [?]. 1722.

1 stuk

2425 Claudius Auvray, kanunnik van het Sint-Jacobskapittel te 
Antwerpen c. Karel Van Peburgh. Rente. 1722.

1 omslag

812 Gillis Colin, suppliant c. de abt en de religieuzen van de abdij te 
Heylissem, geïnsinueerden en rescribenten. Schulden voor het 
bepleisteren en witten van de kerk van Jandrain. 1722-1723.

1 omslag

1167 Henry Van Linthout, pastoor van Neerijse, suppliant c. de pastoor, 
meier, schepenen en armenmeesters van Lathuy, geïnsinueerden. 
Onderhoud van de krankzinnige pastoorsmeid van de suppliant. 
1722-1723.

1 omslag

1168 Jacobus Cottart, pastoor van Strombeek, suppliant c. Guillielmus 
Vander Elst, interveniërende voor Antoon Gaspar Van Halen, 
geïnsinueerde en rescribent. Beledigingen. 1722-1723.
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1 pak

1296 De abdis van de abdij te Vorst, suppliante c. de kapitein, kerk- en 
armenmeesters van Sint-Gillis-Obbrussel, rescribenten. Bezorgen 
van een pastorie. 1722-1723.

1 omslag

1195 [Jacobus De Swert], advocaat bij de Raad van Brabant, gehuwd met
Theresia Maria Vanden Bogaert, cum suis, supplianten c. de 
overste en religieuzen van het klooster van de urbanisten te 
Brussel, rescribenten. Achterstallige cijns. 1722-1724.

1 pak

1200 Johannes Baptist Van Haeght, pastoor van Kortenberg, suppliant c. 
de abdis van de abdij en de schepenen en kerkmeesters van 
Kortenberg, rescribenten en gedaagden. Bezorgen van een 
pastorie. 1722-1724.

1 pak

1227 De pastoor, procuratie hebbende van de overste en religieuzen van
het klooster van Sion te Lier, suppliant c. Josephus Vueghs, 
secretaris van Wechelderzande, Lille en Vlimmeren, man van 
Johanna Catharina Van Meurs, rescribent. Erfenis. 1722-1724.

1 omslag

1230 Johannes T'Kint, impetrant c. [Egidius De Witte], pastoor, en de 
armenmeesters van Asse, gedaagden. Afpaling van een stuk grond 
in Mollem. 1722-1724.

1 omslag

1245 De proost van de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergproosdij, impetrant 
c. de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel,
gedaagden. Naleving van het concordaat van 1622 waarbij de 
impetrant een eed van ondergeschiktheid voor het kapittel dient af
te leggen. 1722-1724.

1 pak

1342 [Philippe Théodore François de Fourneau], graaf van Kruikenburg, 
als heer van Wilderen, suppliant c. de abdis van de abdij te 
Kortenberg, rescribente. Aanstelling van de koster te Kampenhout. 
1722-1724.

1 pak

1171 Petrus Antonius en Josephus Cossiers, supplianten, impetranten en 
geïnsinueerden c. de meiers van het corpus van de kapelanen van 
de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal te Antwerpen, rescribenten, 
geïntimeerden en supplianten. Nietigverklaring van een arbitraal 
vonnis van de kapittelrechtbank betreffende een schuldenkwestie. 
Vorige instantie: de kapittelrechtbank van het Onze-Lieve- 
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Vrouwkapittel; de Mechelse officialiteit; de deken van het Sint-
Gummaruskapittel van Lier als synodaal rechter. 1722-1725.

1 pak

1104 Charlotte Noel, suppliante c. de abt van de abdij van Sint-Geertui 
te Leuven, rescribent. Schulden voor geleverde diensten als 
bediende in de abdij. 1722-1723.

1 omslag

1197 Jean Baptist Simon Lottin, pastoor van Ohain, en [Marie Philippine 
de Lalaing], vrouwe van Ohain, supplianten c. de proost, deken en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, 
geïnsinueerden en rescribenten. Herstelling van de toren en het 
schip van de kerk en bezorgen van een tiendklok. 1722-1723.

1 pak

1210 N. Jannin, scholaster van het Sint-Jacobskapittel te Leuven, 
suppliant c. N. de Reverdy, excipiënte. Het voeren van een adellijke
titel [?]. 1722-1723.

1 omslag

1221 Ambrosius Le Febvre, rector van het jezuïetencollege te Namen, 
suppliant c. de overste van het klooster van de Engelse 
theresianen te Antwerpen, geïnsinueerde en rescribente. Restitutie 
van het schilderij 'De verrijzenis van Christus' van Pieter Paul 
Rubens. 1722-1723.

1 pak

1257 De prior en religieuzen van het klooster van de kartuizers te Luik, 
supplianten c. graaf Ignace d'Argenteau d'Esseneux, geïnsinueerde
en rescribent. Rente. 1722-1723.

1 omslag

1330 Mathias en Hubert L'Abbeye, proost en cantor van het [Sint-
Hadelinus]kapittel te Wezet, en N. Chapelier en N. Libotte, met hen
gevoegd Lambertin en Hubert Risack, supplianten c. Hendrick Ruth,
burgemeester, Jean Jouppen, Gerard Janssen en Toussaint Schaf, 
schepenen van Mouland, geïnsinueerden en rescribenten. 
Verantwoording van de geheven belastingen door de nieuw 
aangestelde ontvangers. 1722-1723.

1 omslag

1148 Gertrude De Haut, weduwe van Eustache Pierre, suppliante en 
geëxcipieërde c. François Pierre, pastoor van de Sint-
Lambertusparochie te Jodoigne, geïnsinueerde en excipiënt. 
Onbekend. 1722-1724.

1 omslag

1525 Estienne Barbier, procureur, suppliant c. de kapelanen van het 
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Sint-Gertrudiskapittel en de schepenen van Nijvel, geïnsinueerden 
en rescribenten. Evocatie van twee processen voor de 
schepenbank over financiële zaken. 1722-1725.

1 pak

1335 [Marie Agnes Louise Therèse], barones van Hochsteden, vrouwe 
van Homburg, Obsinnich en Remersdaal, en graaf [Frédéric] 
d'Eynatten, heer van Harzé, impetranten c. Matthieu Cackers 
(Caekers, Cakers), pastoor van Teuven, gedaagde. 
Maintenue ('handhaving') van het patronaatsrecht van de Sint-
Hedibertuskapelanie in de kapel van Remersdaal. 1722-1726.

1 pak

1347 - 1348 François Joseph Paternostre, pastoor, en de kerkmeesters van Sart-Dames- Avelines, impetranten c. de abt en religieuzen van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], gedaagden. Herstelling van het dak van de kerk en bezorgen van een tiendklok, liturgisch vaatwerk en liturgische gewaden. 1722-1726.

1347 - 1348 FRANÇOIS JOSEPH PATERNOSTRE, PASTOOR, EN DE 
KERKMEESTERS VAN SART-DAMES- AVELINES, IMPETRANTEN C. DE 
ABT EN RELIGIEUZEN VAN DE ABDIJ VAN VILLERS [TE VILLERS-LA-
VILLE], GEDAAGDEN. HERSTELLING VAN HET DAK VAN DE KERK EN 
BEZORGEN VAN EEN TIENDKLOK, LITURGISCH VAATWERK EN 
LITURGISCHE GEWADEN. 1722-1726.

1347 Deel 1.
1 pak

1348 Deel 2.
1 pak

1427 Albertus Van Rossum, pastoor van Bierbeek, met hem gevoegd de 
Artesfaculteit van de universiteit te Leuven, supplianten c. Melchior
Taymans, pastoor van Berlaar, rescribent, geïnsinueerde en 
gedaagde. Pastoorschap van Berlaar en inkomsten uit de pastorele 
tienden van het jaar 1722. 1722-1727.

1 pak

1173 - 1174 Antoine Beunet, pastoor, suppliant en gereconvenieerde c. Philippe François de Varick, heer van Court-Saint-Étienne, rescribent, geïnsinueerde en reconveniënt. Stopzetting van herstellingswerken aan het plaveisel van de kerk. 1722-1728.

1173 - 1174 ANTOINE BEUNET, PASTOOR, SUPPLIANT EN 
GERECONVENIEERDE C. PHILIPPE FRANÇOIS DE VARICK, HEER VAN 
COURT-SAINT-ÉTIENNE, RESCRIBENT, GEÏNSINUEERDE EN 
RECONVENIËNT. STOPZETTING VAN HERSTELLINGSWERKEN AAN 
HET PLAVEISEL VAN DE KERK. 1722-1728.

1173 Deel 1.
1 pak

1174 Deel 2.
1 pak

1534 Walterius Thon, pastoor van Boechout, suppliant c. de proost, 
deken en kanunniken van het Sint-Baafskapittel te Gent, 
gedaagden. Pastoorsinkomen en herstelling van de pastorie. 1722-
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1729.
1 omslag

1547 A. Leerse, weduwe en erfgename van Jan Joseph De Coninck, heer 
van Hemiksem, suppliante c. de abt van de Sint-Bernardusabdij te 
Hemiksem, geïnsinueerde en rescribent. Luiden van de klokken 
voor het overlijden van De Coninck. 1722-1729.

1 pak

614 De pastoor, wethouders en kerkmeesters van Braine-l'Alleud, 
impetranten c. het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, 
gedaagden. Herstelling van o.m. het schip van de kerk. 1722-1733.

1 pak

2296 Arnoldus Van Homberghen, pastoor, en de kerkmeesters van Sint-
Pieters-Woluwe, impetranten c. de abdis van de abdij te Vorst en 
Philippus Van der Zypen, pastoor van Sint-Lambrechts-Woluwe, 
gedaagden. Pastoorsinkomen en bezorgen van een pastorie. 1722-
1734.

1 pak

1225 Franciscus Josephus De Hautepenne, priester, kapelaan, koster en 
schoolmeester, suppliant c. Jacobus Ludovicus Swijsens, pastoor, 
Richardus Van Craywinckel, meier, Johannes Leonardus Van 
Vuchelen, Antoon Van der Vinne, Joris Stas, Hendrik D'Autremont, 
Bernardus Janssens, met hen gevoegd Petrus Blijenheuff, priester, 
en Simon Dresen, secretaris, en de inwoners en regeerders van 
Neerlinter, geïnsinueerden, rescribenten en gedaagden. 
Beledigingen. 1722-1751.

1 pak

1151 Lucia Peeters, weduwe van Nicolaas Stevens, impetrante c. Lucia 
Petit, begijn op Groot Begijnhof te Mechelen, geïntimeerde. 
Onbekend. Vorige instantie: de schepenbank van Tienen. [ca. 
1722].

1 omslag

2422 Het Sint-Servatiuskapittel te Maastricht, impetranten c. al diegenen
die enig recht pretenderen, gedaagden. Cijns. [ca. 1722].

1 omslag

1169 Jan Baptist Vander Cam, pastoor, suppliant c. de inwoners van 
Tubeke, gedaagden. Onbekend. 1723.

2 stukken

1172 Leonard Romer Leonardus en de inwoners van Eupen, supplianten 
c. Gaspar Henreco, pastoor van Eupen, geïnsinueerde. Inzage in de
administratie betreffende de tienden. 1723.

1 omslag
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1198 De overste en religieuzen van het klooster van de visitandinnen te 
Brussel, impetranten c. de erfgenamen van Johanna Maria Justa 
Van Eyck, gedaagden. Grote revisie in een zaak betreffende een 
fundatie voor de stichting van een nieuw klooster. 1723.

1 omslag

1204 Theresia Van Zurpele, hoofdmeesteres van het begijnhof te Diest, 
suppliante c. [Sebastiaan] Vanden Cruysse, landdeken [van 
Mechelen], en Odilia Dreesen, geïnsinueerden en excipiënten. 
Rente. 1723.

1 omslag

1211 Jeanne Albertinne Dauchy cum suis, impetranten c. N. Van Cutsem 
en N. Vincquels, priesters van de Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk 
te Brussel, als testamentuitvoerders van Marie Jeanne Dauchy, 
gedaagden. Fundatie. 1723.

1 omslag

1233 Louis Miesse cum suis, supplianten c. de intendanten van het 
begijnhof te Nijvel, interveniërende voor N. Scheppers, 
geïnsinueerden. Rente [?]. 1723.

1 stuk

1234 Albert Le Rond, proost van Sars-la-Buissière, appellant c. de 
weduwe van N. De Leuze, gewezen raadsheer-pensionaris van de 
clerus te Bergen, geïntimeerde. Betwisting van een leengoed [?]. 
Vorige instantie: het Leenhof van Brabant. 1723.

1 omslag

1368 Jean Jacques De Malcorps, priester en vicaris, impetrant c. Joseph 
Macquel, Nicolas Le Queu en de meier en schepenen van Crehen, 
gedaagden. Maintenue ('handhaving') van het bezit van het 
vicarisschap van Crehen. 1723.

1 omslag

2299 Pierre François Gailly uit Ohain, supppliant c. de proost, deken en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, 
geïnsinueerden en rescribenten. Schulden. 1723.

1 omslag

2380 Catharina Van Dijcke, als meesteres van de infirmerie van het 
Groot Begijnhof te Brussel, suppliante c. Gillis De Raet, rescribent. 
Huur van een stuk land. 1723.

1 omslag

1145 Peter De Wael uit Landen, impetrant c. de overste en religieuzen 
van het klooster van Bethaniën te Zoutleeuw, gedaagden. 
Maintenue ('handhaving') van het eigendom van bomen langs een 
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gracht op een weide in Landen. 1723-1724.
1 omslag

1166 Philippe Jacobs en zijn zoon Ferdinand Jacobs, supplianten c. de 
abdis en religieuzen van de abdij van La Ramée [te Jauchelette], 
geïnsinueerden. Erfenis. 1723-1724.

1 omslag

1228 Hubertus Van Heylen, pastoor, Marie Borghmans, overste van de 
infirmerie van het begijnhof te Herentals, Johannes Baptista Van 
Opstal Janszoon, Jan Saldieu, Johannes De Kinder, Jan Van der 
Veecken, Hendrik Embrechts en Willem Crols, supplianten c. 
Antonio Claessens uit Turnhout, geïnsinueerde. Schulden. 1723-
1724.

1 omslag

1229 Romanus Govaerts, syndicus van de kapucijnen van Aalst, 
suppliant c. Robert Mormaux, testamentuitvoerder van Gilles Du 
Chatteau (Chateaux, Chateau), geïnsinueerde en rescribent. 
Schulden. 1723-1724.

1 omslag

1231 De hoofdmeesteressen van het begijnhof te Tienen, supplianten c. 
Hyacintus Schouten en Johan Laurent Caulants, geïnsinueerden. 
Nietigverklaring van een bevelschrift voor achterstallige 
belastingen. 1723-1724.

1 pak

1239 Carel Van Mechelen en Peter Broeckx uit Grobbendonk, supplianten
c. N. Mertens, kanunnik van het Sint-Jacobskapittel te Antwerpen, 
geïnsinueerde. Rente. 1723-1724.

1 omslag

1250 De kerkmeesters, met hen gevoegd de pastoor van Edegem, 
supplianten c. Petrus Van Eeckhoven (Eeckhove, Eechoven), 
drossaard van Edegem, Mortsel en Luithagen, opponent en 
geïnsinueerde. Bepleistering van het koor van de kerk. 1723-1724.

1 omslag

1253 Franciscus Verstockt, pastoor van Pulle, suppliant c. de abdissen 
van de abdijen van Nazareth te Lier en Roosendael te Sint-
Katelijne-Waver, gedaagden en rescribenten. Pastoorsinkomen. 
1723-1724.

1 omslag

1254 Charles Grame (Gramme), suppliant c. de pastoor van Orp-le-
Grand, geïnsinueerde en rescribent. Rente. 1723-1724.

1 omslag
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1259 Erasmus Paladanus, pastoor, en de meier en regeerders van 
Zemst, supplianten c. de proost, deken en kanunniken van het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk en de abdis van de abdij van 
Ter Kameren [te Elsene], geïnsinueerden. Bezorgen van een nieuwe
tiendklok. 1723-1724.

1 omslag

1260 De abdis en religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], 
supplianten c. het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, interveniërende 
voor N. Dieux, gedaagde. Inzage in de administratie die Dieux 
beheerde voor een proces dat de abdij tegen de inwoners van 
Lasne voerde. 1723-1724.

1 omslag

1341 [Jacobus Caron], pastoor van de Onze-Lieve-Vrouw van 
Finisterraeparochie te Brussel, cum suis, impetranten c. alle 
diegenen die enig recht pretenderen, gedaagden. Erfenis van 
Jacobus Bonne ('profijt'). 1723-1724.

1 omslag

1240 De erfgenamen van N. Vanden Bogaert, secretaris, impetranten c. 
Peter Van Assche, rentmeester, en [Egidius De Witte], pastoor van 
Asse, gedaagden. Rente. 1723-1725.

1 omslag

1265 De meier, schepenen en inwoners van Oud-Heverlee, impetranten 
c. Nicolaas Van Orsmaal, pastoor van Oud-Heverlee, en Johannes 
Clamart, scholaster van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik, 
gedaagden. Voorzien van een mis op zaterdag en een vroegmis op 
zon- en feestdagen. 1723-1725.

1 pak

1275 De regeerders van Ranst en Millegem, supplianten c. [Peter Josef 
de Francken-Sierstorff], bisschop van Antwerpen, de pastoor van 
Wommelgem en N. Godyn, als testamentuitvoerder van Jacobus 
Godyn, gewezen pastoor van Ranst, resumenten en gedaagden. 
Bezorgen van een nieuwe tiendklok. 1723-1725.

1 omslag

1436 N. Ydens, priester, en N. Blommaert, aangesteld als belangrijkste 
schuldeisers van de weduwe van Alexander Sevin, impetranten c. 
Claire Constance Coriache (de Coriache), begijn op het Groot 
Begijnhof te Brussel, de weduwe van N. Feyens en François De 
Grange, gedaagden. Schulden. 1723-1725.

1 pak

1235 De meier, schepenen en inwoners van Longueville, supplianten c. 
de deken en kanunniken van het Sint-Jacobskapittel te Leuven, 
gedaagden. Nietigverklaring van een akkoord gesloten in een 
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proces betreffende het bezorgen van een tiendklok. 1723-1726.
1 pak

1304 De deken en kanunniken van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik 
en de abdis en religieuzen van de abdij van Maagdendal [te 
Oplinter], interveniërende voor Lambert Ruelle en Jean Bourgignon,
hun pachters uit Grand-Hallet, supplianten, geïnsinueerden en 
excipiënten c. het [Sint-Begga]kapittel van Andenne, geïnsinueerde
en suppliant. Usurpatie van de grond waarop tienden werden 
geheven. 1723-1726.

1 pak

1340 Joseph François Pinart, suppliant c. Pierre François Gilbert, pastoor 
van Oisquercq, geïnsinueerde en rescribent. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op toegang tot het koor 
van de kerk om daar tijdens de mis te zitten. 1723-1726.

1 pak

1243 Nicolaas Van Orsmaal, pastoor van Oud-Heverlee, en J.J. Goffart, 
Peter Bischop, François Van Ermen (Erme) en Jean De Ridder, 
inwoners van Oud-Heverlee, supplianten c. Johannes Clamart, 
scholaster van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik, 
geïnsinueerde. Herstelling van de toren van de kerk. 1723-1727.

1 omslag

1391 Antoine Alexis, interveniërende voor zijn schoonbroer Martin 
Huttebize, impetrant c. Jean Baptiste Joris, procureur uit Waver, als 
ontvanger van Nicolas Joris, pastoor van Wodecq, gedaagde. 
Schulden. 1723-1727.

1 pak

1418 Gerardus Molenberghs, pastoor, impetrant c. [Philips Erard Van der 
Noot], bisschop van Gent, interveniërende voor Peter De Pauw, 
tiendpachter van het bisdom in Zellik, gedaagde. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op de novale tiende. 1723-
1727.

1 pak

1325 Everardus Nys, landdeken van Tienen en pastoor, impetrant, en de 
regeerders van Kumtich, gedaagden c. de abt van de abdij van 
Sint-Geertrui te Leuven, de abdissen van de abdijen van Ter 
Kameren [te Elsene] en Vrouwenpark [te Rotselaar] en de deken en
kanunniken van het Sint-Jan-Evangelistkapittel te Hoksem, 
gedaagden en supplianten. Bezorgen van een pastorie. 1723-1728.

1 pak
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1484 - 1485 Philippus Franciscus de Baert de Berentrode, proost van het Sint-Romboutskapittel en vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen voor het leger, als heer van het laathof van Berentrode, appellant c. Michiel Brouwers cum suis, geïntimeerden. Aanstelling van een nieuwe keurdrager. Vorige instantie: het Hof van Befferen 1723-1728.

1484 - 1485 PHILIPPUS FRANCISCUS DE BAERT DE BERENTRODE, 
PROOST VAN HET SINT-ROMBOUTSKAPITTEL EN VICARIS-GENERAAL
VAN HET AARTSBISDOM MECHELEN VOOR HET LEGER, ALS HEER 
VAN HET LAATHOF VAN BERENTRODE, APPELLANT C. MICHIEL 
BROUWERS CUM SUIS, GEÏNTIMEERDEN. AANSTELLING VAN EEN 
NIEUWE KEURDRAGER. VORIGE INSTANTIE: HET HOF VAN 
BEFFEREN 1723-1728.

1484 Deel 1.
1 pak

1485 Deel 2.
1 pak

1530 [Martin Materne] De la Morteau, pastoor, suppliant c. [Joseph] De 
Monart le Franc, heer van Thisnes en Petit-Hallet, geïnsinueerde. 
Afhoren van de kerk- en armenrekeningen. 1723-1728.

1 pak

1241 Nicolaas Van Orsmaal, pastoor van Heverlee en Oud-Heverlee, 
suppliant c. de abt van de Parkabdij te Leuven, [Johannes Clamart],
scholaster van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik, de prior van 
de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart] en de inwoners van 
Heverlee en Oud-Heverlee, gedaagden. Ontlasting van een rente 
berustende op de pastorie. 1723-1731.

1 omslag

1487 Lambertus Van Hamme en de weduwe van Jan Van Hamme, als 
voogd voor haar twee minderjarige kinderen, supplianten c. 
Jacobus De Wael, priester en rentmeester, en de priores van de 
priorij van Hertoginnedal te Oudergem, gedaagden en 
geïnsinueerden. Eigendom van de helft van een pachthof. 1723-
1732.

1 omslag

1652 - 1653 Johannes Slaets, als erfgename van Anna Slaets, weduwe van Wauter Van Roy, impetrant, suppliant en resument c. [Guillielmus Martinus] Wuyts, pastoor van Everberg, Jan Van Roy, griffier, en N. Wuyts cum suo, meier, als gepretendeerde erfgenamen, gedaagden. Nietigverklaring van een akte i.v.m. de erfenis. 1723-1732.

1652 - 1653 JOHANNES SLAETS, ALS ERFGENAME VAN ANNA 
SLAETS, WEDUWE VAN WAUTER VAN ROY, IMPETRANT, SUPPLIANT 
EN RESUMENT C. [GUILLIELMUS MARTINUS] WUYTS, PASTOOR VAN 
EVERBERG, JAN VAN ROY, GRIFFIER, EN N. WUYTS CUM SUO, 
MEIER, ALS GEPRETENDEERDE ERFGENAMEN, GEDAAGDEN. 
NIETIGVERKLARING VAN EEN AKTE I.V.M. DE ERFENIS. 1723-1732.

1652 Deel 1.
1 pak

1653 Deel 2.
1 pak
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1281 - 1282 Walter Woot (Wout) de Trixhe, kolonel, als cessionaris van Lucie de Simonville, weduwe van Jerome de Trixhe, raadsheer en ontvanger-generaal van de domeinen van de vorst in Vlaanderen, impetrant en suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Lambertuskapittel te Luik, gedaagden. Schulden. 1723-1734.

1281 - 1282 WALTER WOOT (WOUT) DE TRIXHE, KOLONEL, ALS 
CESSIONARIS VAN LUCIE DE SIMONVILLE, WEDUWE VAN JEROME 
DE TRIXHE, RAADSHEER EN ONTVANGER-GENERAAL VAN DE 
DOMEINEN VAN DE VORST IN VLAANDEREN, IMPETRANT EN 
SUPPLIANT C. DE DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET SINT-
LAMBERTUSKAPITTEL TE LUIK, GEDAAGDEN. SCHULDEN. 1723-
1734.

1281 Deel 1.
1 pak

1282 Deel 2.
1 pak

1226 Michel Beyens, heer van Grambais, suppliant c. het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerde en rescribent. 
Gemeenschappelijk gebruik van een stuk bos. 1724.

1 omslag

1236 Pierre Perpete de Purnode (Burnote), met hem gevoegd Jean Alexis 
Du Try, pastoor van Jumet, supplianten c. N. Bouchon, gedaagde. 
Rente. 1724.

1 omslag

1242 Jonker Jan Van Halmale de Lier en zijn vrouw Marie Josepha 
T'Seraerts, supplianten c. de pastoor en kerkmeesters van 
Zandhoven, gedaagden. Plaats van de supplianten in het koor [?]. 
1724.

1 stuk

1248 De abt van de abdij te Dielegem, suppliant c. Jan Moerenhoudt 
Adriaanszoon en Joos De Groeff, officier van Rossem, gedaagden. 
Weigering tot afdracht van de graantiende. 1724.

1 omslag

1251 N. Bayenrieux, pastoor van Waver, suppliant c. Toussaint Jamin, 
pastoor van Corroy-le-Grand, zowel in eigen naam als 
interveniërende voor het Sint-Pieterskapittel te Luik, geïnsinueerde 
en rescribent. Vrijstelling van afdracht van de houttiende op een 
stuk bos. 1724.

1 omslag

1262 [Jean] Boscheron, agent-generaal van de Orde van Malta, suppliant
c. de burgemeester en schepenen van Landen, gedaagden. 
Vrijstelling van betaling van de 20ste penning en andere 
belastingen. 1724.

1 pak
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1327 De abt en religieuzen van de abdij te Liessies, supplianten c. de 
schepenen en burgemeesters van Ransart, gedaagden. Vrijstelling 
van belastingen. 1724.

1 omslag

1343 De pastoor, kerk- en armenmeesters van Keerbergen, supplianten 
c. de armenmeesters van Werchter, gedaagden. Onbekend. 1724.

1 stuk

2424 Arnoldina Dimmers, begijn op het begijnhof te Antwerpen, 
decretante c. Jan Van de Vijvere, gedecreteerde. Rente. 1724.

1 omslag

1143 N. Ruet (Ruwet), kanunnik van het Sint-Pieterskapittel te Luik en 
officiaal van het aartsdiakenaat van de Condroz, suppliant c. Firmin
Roussel, pastoor van Neufchâteau, rescribent. Aankoop van twee 
stukken grond. 1724-1725.

1 omslag

1258 De proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
te Kamerijk, supplianten c. Erasmus Paladanus, pastoor van Zemst,
gedaagde. Nietigverklaring van een vonnis over het 
pastoorsinkomen en de belastbaarheid van de pastorie. 1724-1725.

1 omslag

1289 Johannes Baptista Van den Eynde, kapelaan, suppliant c. [Petrus 
Van Overstraeten], pastoor, en de kerkmeesters van Sint-Martens-
Bodegem, interveniërende voor Arnault Schaukens, geïnsinueerden
en rescribenten. Maintenue ('handhaving') van het recht op de 
inkomsten verbonden aan de Sint-Nicolaaskapelanie. 1724-1725.

1 omslag

1290 Jaspar (Gaspar) De Huz (De Huze) cum suis, supplianten c. [Charles
Louis] Vander Meere, heer, interveniërende voor de meier, 
schepenen en kerkmeester van Bonlez, rescribenten. Betaling van 
een speciale dorpstaks om het proces tegen de abdij van Aulne 
over de herstelling van de kerk te bekostigen. 1724-1725.

1 omslag

1294 Gaspar (Jaspar) Cox, gewezen onderpastoor, suppliant en 
geïnsinueerde c. de schepenen, interveniërende voor Jan Baptista 
Vanden Broeck, meier van Lummen, geïnsinueerden, 
interveniënten en revidenten. Nietigverklaring van de confiscatie 
van goederen in de pastorie en de arrestatie van de suppliant in 
een zaak over inzage in de rekeningen van de kerkfabriek en 
armentafel. 1724-1725.

1 pak

1277 Franciscus 't Kint, pastoor van Zandbergen, impetrant en suppliant 
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c. de abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], gedaagde. 
Herstelling van de pastorie. 1724-1725.

1 omslag

1297 Jean Baptist Simon Lottin, pastoor van Ohain, impetrant c. het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, gedaagde. Herstelling van 
de pastorie. 1724-1725.

1 omslag

1306 De overste en religieuzen van het klooster van de ursulinen te 
Leuven, supplianten c. Seraphina Zegers, weduwe van François 
Pynsen Vander Aa, geïnsinueerde en rescribente. Erfenis. 1724-
1725.

1 omslag

1324 Jacques Charles Thessin (Thesin), pastoor van Molembais-Saint-
Pierre, impetrant c. de abt en religieuzen van de abdij te Malonne, 
de beneficarius van de Sint- Bartholomeuskapelanie in de Onze-
Lieve-Vrouwkerk te Namen en het Sint-Feuillienkapittel te Fosses-la-
Ville, gedaagden. Herstelling van het schip en het koor van de kerk 
en bezorgen van een tiendklok, ornamenten en een klein inkomen 
voor een kerkmeester. 1724-1725.

1 omslag

1328 De hoofdmeesteressen van het begijnhof, supplianten c. de 
wethouders van Tienen, gedaagden en opponenten. Procedure 
voor de schepenbank in verband met achterstallige belastingen. 
1724-1725.

1 omslag

1355 De priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, supplianten c. de heer van Bellecom, gedaagde en 
rescribent. Pacht. 1724-1725.

1 omslag

1266 Walterius Romer, pastoor, impetrant c. de burgemeester en enkele 
inwoners van 's-Hertogenrade, gedaagden. Inspraak bij de 
aanstelling van een koster. 1724-1725.

1 pak

1376 De burgemeesters en schepenen van Rèves, impetranten c. het 
Sint-Gertrudiskapittel, als intendant voor het Sint-Nicolaashospitaal
te Nijvel, gedaagde. Bezorgen van een tiendklok. 1724-1725.

1 omslag

1237 Lambert Dirickx, ontvanger van Villers-la-Ville, suppliant c. N. 
Vecquemans, heer van Poucet en Abolens, interveniërende voor 
het Sint-Servatiuskapittel te Maastricht, geïnsinueerde en 
rescribent. Achterstallige betaling van het 'bedrijf' voor het heffen 
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van de grote tiende in Lens-Saint-Remy. 1724-1726.
1 pak

1238 Arnold Theys cum suis, supplianten c. de abdis van de abdij te 
Vorst, geïnsinueerde. Schulden. 1724-1726.

1 omslag

1321 Anna Kinnie (Kennie), weduwe van Gillis Boye, en Jan en Frederik 
Cop, met hen gevoegd Guilliam Struys, supplianten c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Jacobskapittel te Antwerpen, rescribenten.
Rente. 1724- 1726.

1 pak

1365 De deken en kanunniken van het Sint-Germanuskapittel te Tienen, 
met hen gevoegd de wethouders aldaar, als surintendanten van de
kerkfabriek, supplianten en gereconvenieerden c. de prior en 
religieuzen van het klooster van de geschoeide karmelieten te 
Tienen, met hen gevoegd de provinciaal van de orde 
geïnsinueerden, rescribenten en reconveniënten. Ius 
sepulturae ('begrafenisrecht'). 1724-1726.

1 pak

1378 De regeerders en inwoners van Boom, impetranten en supplianten 
c. de kanunniken van de tweede fundatie van het Sint-
Pieterskapittel te Leuven, gedaagden en geïntimeerden. Bezorgen 
van (het inkomen van) een onderpastoor. 1724-1726.

1 pak

2371 Charles Van der Werve en Johannes Baptista Van der Meersch cum 
suis, supplianten c. de priores van het klooster van Terzieken te 
Antwerpen, rescribente. Erfenis. 1724-1726.

1 pak

1293 Carolus Comperis, kanunnik, suppliant c. de deken en kanunniken 
van het Sint-Gummaruskapittel te Lier, geïnsinueerden en 
rescribenten. Confiscatie van inkomsten wegens niet-naleving van 
de residentieplicht door de suppliant. 1724-1727.

1 pak

1371 De kerkmeesters, met hen gevoegd Hendrik Vander Vliet, 
deservitor, en de burgemeesters, schepenen en inwoners van Mol, 
impetranten c. [Margaretha Elisabeth Sophia van Stepraedt], 
gravin-douairière van Renesse en Masny, gedaagde en resumente. 
Bezorgen van een tiendklok en herstelling van de (zij)beuk van de 
kerk 1724-1727.

1 pak

1403 Martin Colson (Closon), suppliant c. de abdis en religieuzen van de 
abdij van Aywiers [te Lasne], rescribenten. Eigendom van een stuk 
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bos. 1724-1727.
1 omslag

1494 De burgemeesters, bedezetters, schepenen, armenmeesters en 
gegoeden van Langdorp, impetranten c. de abt van de abdij van 
Sint-Geertrui te Leuven, gedaagde. Aanstelling en onderhoud van 
een onderpastoor, bezorgen van ornamenten en een tiendklok en 
herstelling van het koor en hoogaltaar van de kerk. 1724-1727.

1 pak

1497 Johannes Antonius Van Hove, pastoor van Overijse, impetrant c. de 
abdis en religieuzen van de abdij van Hertogendal [te Hamme-
Mille], gedaagden. Pastoorsinkomen. 1724-1727.

1 omslag

1422 Georgius Franciscus Bordinckx, pastoor van Rumst, suppliant c. 
[Antoine Josephe Ghislain], prins van Ligne, als heer, 
interveniërende voor Franciscus Josephus Lissens, drossaard van 
Rumst, en Hendrik Grament, gedaagde. Recht om de kerk- en 
armenmeester aan te stellen. 1724-1728.

1 pak

1539 De regeerders van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, supplianten c. de 
pastoor van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, [Charles de Saint-Albin], 
aartsbisschop, het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk en de 
commandeur van de commanderij van Pitzemburg te Mechelen, 
gedaagden. Bezorgen van een inkomen voor de onderpastoor. 
1724-1729.

1 omslag

1982 - 1983 Bonaventura Van Amelsvoort, pastoor van Herenthout, zowel in eigen naam als voor de erfgenamen van zijn voorganger Johannes Ermers, suppliant en resument c. de abt van de Sint- Aubertusabdij te Kamerijk, geïnsinueerde. Ontlasting van een rente bezet op de pastorie en het pastoorsinkomen. 1724-1738.

1982 - 1983 BONAVENTURA VAN AMELSVOORT, PASTOOR VAN 
HERENTHOUT, ZOWEL IN EIGEN NAAM ALS VOOR DE ERFGENAMEN 
VAN ZIJN VOORGANGER JOHANNES ERMERS, SUPPLIANT EN 
RESUMENT C. DE ABT VAN DE SINT- AUBERTUSABDIJ TE KAMERIJK, 
GEÏNSINUEERDE. ONTLASTING VAN EEN RENTE BEZET OP DE 
PASTORIE EN HET PASTOORSINKOMEN. 1724-1738.

1982 Deel 1.
1 pak

1983 Deel 2.
1 pak

1274 Het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, suppliant c. Jean Baptist 
Simon Lottin, pastoor van Ohain, geïnsinueerde. Recht op het 
heffen van de grote tiende in Ohain. 1725.

1 omslag
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1276 Pierre Jacob, aanlegger c. N. Plisnier, pastoor van Folx-les-Caves, 
opposant. Rente. 1725.

2 stukken

1278 Egidius Martinus Struve, priester en subregent van pedagogie 'De 
Lelie' te Leuven, suppliant c. Melchior Taymans, pastoor van 
Berlaar, rescribent. Pastoorschap van Berlaar. 1725.

1 omslag

1284 Ludovicus Swijsens, pastoor van Neerlinter, en Simon Dresen, 
secretaris, revidenten c. Franciscus Josephus De Hautepenne, 
kapelaan, koster en schoolmeester van Neerlinter, geïntimeerde. 
Kleine revisie in een zaak betreffende de consignatie van 
rekeningen. 1725.

1 omslag

1285 Michel Godfriau uit Gembloux, suppliant c. de abdis en religieuzen 
van de abdij te Argenton, geïnsinueerden. Houtkap op een stuk 
land van de geïnsinueerden. 1725.

1 omslag

1286 De deken en kanunniken van het Sint-Jacobskapittel te Leuven, 
supplianten c. Jacques Gilsoux, pastoor van Incourt, geïnsinueerde. 
Pastoorsinkomen. 1725.

1 omslag

1247 Jacques Gorlier uit Saint-Lambert-Libersart, suppliant c. Jean Jamin, 
scholaster van het Sint-Jacobskapittel te Leuven, als voogd van de 
minderjarige kinderen van Jacques en Henri Gorlier, rescribent. 
Rente. 1725.

1 omslag

1252 De proosdin van het [Sint-Begga]kapittel te Andenne, suppliante c. 
N. Renson, advocaat, geïnsinueerde. Cijns. 1725.

1 omslag

1288 Carolus Van Cutsem cum suis, supplianten c. de abdis van de abdij 
te Vorst, geïnsinueerde en rescribente. Rente. 1725.

1 omslag

1291 Florentius Sullivane, deken van het Sint-Jacobskapittel en president
van het Iers College te Leuven, suppliant en geïnsinueerde c. Louis 
Crombeeck, koopman uit Leuven, geïnsinueerde en suppliant. 
Schulden voor geleverde waar. Vorige instantie: de rectorale 
rechtbank van de Leuvense universiteit; het beroepshof van de vijf 
rechters. 1725.

1 omslag

1292 Paulus Deodatus Van Ausseloos, kanunnik van het Sint-
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Leonarduskapittel te Zoutleeuw, met hem gevoegd de abt van de 
abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], supplianten c. Egidius Franciscus
Laurentius De Bleys, rescribent. Scholasterprebende van het 
kapittel. 1725.

1 omslag

1303 Hendrik Amstels, suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-
Pieterskapittel te Leuven, sommanten en geïnsinueerden. 
Nietigverklaring van een bevelschrift betreffende achterstallig 
koren. 1725.

1 omslag

1307 Henricus Van Leemputte, pastoor van Zichem, impetrant c. de 
inwoners van Zichem, de abt van de abdij van Sint-Geertrui en de 
deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, 
gedaagden. Pastoorsinkomen en het bezorgen van een behoorlijke 
pastorie. 1725.

1 omslag

1311 De kerkmeesters van de Sint-Goedeleparochie te Brussel, 
impetranten c. [Johan Dominic Joseph de Villegas], graaf van Sint-
Pieters-Jette, gedaagde. Verleggen van een loden buis die 
vuiligheid stortte in de kelder van het godshuis van Sint-Elisabeth. 
1725.

1 omslag

1326 Adrianus De Neve, pastoor c. de meier en schepenen van Oplinter, 
geïnsinueerden. Schulden. 1725.

1 omslag

1375 De pastoor en grootmeesteressen van het Groot Begijnhof te 
Mechelen, supplianten c. de meier, schepenen en griffier van 
Eppegem, geïnsinueerden. Lichten van een procesdossier bij de 
schepenbank van Eppegem nadat de verschuldigde proceskosten 
door de supplianten waren betaald. 1725.

1 omslag

1279 De deken en kanunniken van het Sint-Gummaruskapittel te Lier, 
supplianten c. Adrianus Van der Auwera (Van der Houwere), 
pastoor van Lichtaart, geïnsinueerde en gedaagde. Restitutie van 
de supplementen op het pastoorsinkomen die dienden ter bijdrage 
van het onderkomen voor een onderpastoor. 1725-1726.

1 pak

1310 Henricus Meeuws, pastoor van Leerbeek, impetrant en gedaagde c.
het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, gedaagde en suppliant. 
Bezorgen van een pastorie. 1725-1726.

1 omslag
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1319 Henricus Meert, pastoor van Schelderode, suppliant c. de 
erfgenamen van Maria Lauwaerts (Lauwers, Lauwaers), 
geïnsinueerden en rescribenten. Lijfrente. 1725-1726.

1 omslag

1337 De inwoners van Celles, impetranten c. de abt en religieuzen van 
de Parkabdij te Leuven, gedaagden. Hulp in de zielzorg door de 
aanstelling van een onderpastoor. 1725-1726.

1 pak

1339 Bernard Mouttoul, met hem gevoegd Jean Noel, supplianten c. de 
deken en kanunniken van het Sint-Feuillienkapittel te Fosses-la-
Ville, rescribenten. Achterstallige pacht. 1725-1726.

1 omslag

1350 Cyrille Fabry, priester, Ernestel Goswin, advocaat, Jean Baptiste 
Malmendy en consoorten en Cornelis Van Wers nomine proprio, 
supplianten c. Nicolas Massin, pastoor van Sprimont, rescribent. 
Maintenue ('handhaving') van het patronaatsrecht van een 
beneficie. 1725-1726.

1 omslag

1361 - 1362 Mathieu Langeneuse, pastoor, impetrant, en de inwoners van Ottignies, impetranten, supplianten en gedaagden c. de abdis en religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], gedaagden, geïnsinueerden en supplianten. Herstelling van de pastorie. 1725-1726.

1361 - 1362 MATHIEU LANGENEUSE, PASTOOR, IMPETRANT, EN DE 
INWONERS VAN OTTIGNIES, IMPETRANTEN, SUPPLIANTEN EN 
GEDAAGDEN C. DE ABDIS EN RELIGIEUZEN VAN DE ABDIJ VAN 
AYWIERS [TE LASNE], GEDAAGDEN, GEÏNSINUEERDEN EN 
SUPPLIANTEN. HERSTELLING VAN DE PASTORIE. 1725-1726.

1361 Deel 1.
1 pak

1362 Deel 2.
1 pak

1370 De abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], suppliant c. de 
regeerders van Willebringen, gedaagden. Beheer van de inkomsten
van de kerkfabriek, samenhangend met een zaak betreffende de 
herstelling van de toren van de kerk. 1725-1726.

1 omslag

1382 Judocus De Gronckel, suppliant en gereconvenieerde c. de 
provisoren en directeurs van de goederen van de armentafel en 
kerkfabriek van Wolvertem, geïnsinueerden en reconveniënten. 
Schulden. 1725-1726.

1 pak

1402 De burgemeesters en inwoners van Oirsbeek, supplianten c. de 
deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken, 
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rescribenten. Betaling van de bede en andere belastingen. 1725-
1726.

1 omslag

1419 De abt van de abdij te Boneffe, suppliant c. Jean François Donyn, 
jonker en heer van Chastre-Notre-Dame-Alerne, geïnsinueerde en 
gedaagde. Rente. 1725-1726.

1 pak

1452 Carolus Lardenoy, pastoor van Roosbeek, suppliant c. Guillaume 
Gisbert d'Egmont de Nuyenborgh, heer van Wedersteyn, 
Boutersem en Butsel, geïnsinueerde. Recht op het opdragen van de
mis in de kapel van Sterreborne en de inkomsten uit de goederen 
die eraan verbonden waren. 1725-1726.

1 pak

1372 De drossaard, schepenen en inwoners van Lillo en Zuidland, 
impetranten c. de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Antwerpen, gedaagden. Bezorgen van een 
onderpastoor. 1725-1726.

1 pak

2388 De abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], interveniërende
voor Andries Van Beveren, pachter uit Strombeek, suppliante c. de 
abt van de abdij te Grimbergen, geïnsinueerde. Eigendom van een 
pachthof. Vorige instantie: het Consistorie van de Hoorn te Brussel. 
1725-1726.

1 omslag

1332 Jacques Vander Bilst, met hem gevoegd Jean Charles Godefroid 
Bailly, baljuw van Promelles, supplianten c. [Adrien Nicolas Joseph] 
Marcq, advocaat bij de Raad van Brabant en ontvanger van de 
abdij te Affligem in het kwartier van Nijvel, geïnsinueerde. 
Weigering tot afdracht van de hoptiende. 1725-1727.

1 omslag

1366 Jenne Marie Huymans, suppliante c. het Sint-Gertrudiskapittel te 
Nijvel, interveniërende voor de pachters en ontvangers van de 
proosdij van het kapittel, gedaagde. Schulden. 1725-1727.

1 omslag

1374 De drossaard, schepenen en inwoners van Homburg, supplianten 
en impetranten c. Gerardus Emmels, pastoor van Homburg, 
excipiënt en gedaagde. Geschil over o.m. de plaats van de 
doopvont, het wijwatervat en het gebruik van kaarsen in de kerk. 
1725-1727.

1 omslag

1379 De pastoor van Schaarbeek, suppliant en gedaagde c. Catharina 
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De Vos, kluizenares te Schaarbeek, gedaagde en suppliante. 
Schulden voor o.m. het uitreiken van de communie aan het venster
van de kluis. 1725- 1727.

1 omslag

1405 Johannes Tambuyser, pastoor van Beersel, suppliant c. Balduinus 
Van Mynsbrugghe, meier van Beersel, geïnsinueerde en rescribent. 
Gevolgde procedure bij het afhoren van de rekeningen van de 
kerkfabriek en armentafel. 1725-1727.

1 pak

1446 N. Lambotte, pastoor, en de wethouders van Wastines, impetranten
en gedaagden c. de abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville] 
en [Jean] Boscheron, als agent van [Robert] Le Febvre de 
Coumartin, ridder van de Orde van Malta en commandant van de 
commanderij te Chantraine, gedaagden en supplianten. Voorzien 
van een nieuwe pastorie. 1725-1727.

1 pak

1435 Franciscus Simon Peerebooms, kanunnik van het Sint-
Catharinakapittel te Hoogstraten, impetrant c. Petrus Imbrechts, 
gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het bezit van een 
prebende in het kapittel. 1725-1727.

1 pak

1454 De rentmeester van de armentafel van Diest, suppliant en 
gereconvenieerde c. Hieronimus Libens, prior, en Henricus 
Swinnen, pater van de augustijnen van Diest, met hen gevoegd 
Maria Corthaut, geïnsinueerden en reconveniënten. Erfenis van 
zilverwerk en juwelen. 1725-1727.

1 pak

980 Hughes (Huge) François Collet, priester, met hem gevoegd Jean 
François Del Brassine, supplianten en gereconveniëerden c. Jan 
Baptist Hendrickx, pastoor van Terhulpen, geïnsinueerde, 
rescribent en reconveniënt. Maintenue ('handhaving') van de Sint-
Antoniuskapelanie in de kerk van Terhulpen en de daaraan 
verbonden inkomsten. 1725-1728.

1 pak

1287 De regeerders van Homburg, supplianten en gedaagden c. 
Gerardus Emmels, pastoor van Homburg, geïnsinueerde, rescribent
en suppliant. Gedetailleerde informatie over inkomsten uit renten 
van de kerkfabriek. 1725-1728.

1 pak

1356 De 'heren en scholieren' van het Groot Begijnhof te Leuven, 
supplianten c. Hyacinthus Van Cauwenhoven, heer van Winksele, 
rescribent. Cijns op een stuk land in Winksele. 1725-1728.
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1 omslag

1463 De regeerders van Meerhout, supplianten, impetranten en 
rescribenten c. de abdis en religieuzen van de abdij van 
Maagdendal te Oplinter, geïnsinueerden, gedaagden en 
supplianten. Modaliteiten voor het vertienden van het graan op de 
velden. 1725-1728.

1 pak

1472 De burgemeesters, inwoners en geërfden van Oirsbeek, 
supplianten c. de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel 
te Sittard, rescribenten. Bijdrage van de rescribenten in de bede en
andere belastingen. 1725-1728.

1 omslag

1473 Guillaume Gisbert d'Egmont de Nuyenborgh, heer van Wedersteyn,
Boutersem en Butsel, suppliant c. Franciscus Nys, pastoor van 
Boutersem, rescribent. Patronaatsrecht van de Onze-Lieve-
Vrouwkapelanie en de Heilig Kruiskapelanie in de kerk van 
Boutersem. 1725-1728.

1 omslag

2094 Maria Theresia Nicolay, kluizenares, suppliante c. N. Mareels, 
pastoor, en de kerkmeesters van de Sint-Jacobsparochie te Leuven,
geïnsinueerden en rescribenten. Handhaving van de functie van 
onderkosteres en gebruik van de kluis door de suppliante. 1725-
1728.

1 pak

1410 Ludovicus Cattoir, pastoor van Zandvliet, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, 
rescribenten. Onbekend. 1725-1728.

1 omslag

1546 Alexandrine de Renesse, kanunnikes van het Sint-Waudrukapittel te
Bergen, suppliante c. N. Francot, notaris, geïnsinueerde. Renten. 
1725-1729.

1 pak

1557 - 1558 Johan Joseph De Bauwens, heer van Bruggen en Rivieren, suppliant c. Judocus Huybrechts, deservitor van Betekom, geïnsinueerde. Behoud van slechts twee sloten op de komme (= kist voor belangrijke documenten) waarvan de suppliant geen enkele sleutel bezat. 1725-1730.

1557 - 1558 JOHAN JOSEPH DE BAUWENS, HEER VAN BRUGGEN EN 
RIVIEREN, SUPPLIANT C. JUDOCUS HUYBRECHTS, DESERVITOR VAN 
BETEKOM, GEÏNSINUEERDE. BEHOUD VAN SLECHTS TWEE SLOTEN 
OP DE KOMME (= KIST VOOR BELANGRIJKE DOCUMENTEN) 
WAARVAN DE SUPPLIANT GEEN ENKELE SLEUTEL BEZAT. 1725-
1730.

1557 Deel 1.
1 pak
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1558 Deel 2.
1 pak

1576 Laurent Simon uit Rixensart, suppliant c. Jean Renier Lambert, 
pastoor van Limal, rescribent. Nietigverklaring van een bevelschrift
betreffende vier schoven afkomstig uit de grote tiende. 1725-1730.

1 pak

1646 De vrouwe douairière van Donia en baron N. Le Roy de Brouchem 
cum suis, supplianten c. de augustijnen van Leuven, rescribenten. 
Schulden. 1725-1731.

1 omslag

1496 Petrus Loots, pastoor, impetrant en suppliant c. de schepenen en 
inwoners van Sint-Agatha-Rode en de deken en kanunniken van het
Sint-Pieterskapittel te Leuven, gedaagden. Bezorgen van een 
nieuwe pastorie. 1725-1732.

1 omslag

1553 N. De Ranly (Renly, Ranlyes), in naam van zijn vrouw N. Broussart, 
appellant en suppliant c. de priores en religieuzen van het klooster 
van de grauwzusters te Nijvel, geïnsinueerden, rescribenten en 
geïntimeerden. Renten. Vorige instantie: de schepenbank van 
Nijvel. 1725-1732.

1 omslag

1359 N. Bruneau, pastoor van Biez, en [Albert Eugene Vrancx], pastoor 
van Archennes en Grez, supplianten c. [Charles Van den Berghe], 
graaf van Limminghe, cum suis, gedaagden, en Laurent Bailly, 
ontvanger van de fundatie van het gasthuis van Pery, 
geïnsinueerde en rescribent. Verantwoording van het 
goederenbeheer van de fundatie. 1725-1733.

1 omslag

1887 - 1888 Melchior Hessens, pastoor, impetrant en gedaagde c. het Sint-Lambertuskapittel te Luik, de burgemeesters, schepenen en inwoners van Landen, de regeerders van Rumsdorp en Jean Berrewaerts, gedaagden en supplianten. Bezorgen van een pastorie. 1725-1740.

1887 - 1888 MELCHIOR HESSENS, PASTOOR, IMPETRANT EN 
GEDAAGDE C. HET SINT-LAMBERTUSKAPITTEL TE LUIK, DE 
BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN INWONERS VAN LANDEN, DE 
REGEERDERS VAN RUMSDORP EN JEAN BERREWAERTS, 
GEDAAGDEN EN SUPPLIANTEN. BEZORGEN VAN EEN PASTORIE. 
1725-1740.

1887 Deel 1.
1 pak

1888 Deel 2.
1 pak
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1625 Arnoldus 't Kint, advocaat bij de Raad van Brabant en curator van 
de insolvente boedel van Eugenius Saint Paul en Maria Janssens, 
suppliant, impetrant en gedecreteerde c. Jan Joseph Risacq, de 
weduwe van F. Van Cutsem en de overste en religieuzen van het 
klooster van de Engelse benedictinessen te Brussel, gedaagden en 
decretanten. Renten en schulden (decreet). 1725-1741.

1 pak

1449 De abt van de Parkabdij te Leuven, interveniërende voor Albert 
Eugene Vrancx, pastoor van Archennes, impetranten en 
geïnsinueerden c. de abt en religieuzen van de abdij te Aulne, 
gedaagden en supplianten. Kleine revisie in een zaak betreffende 
de incorporatie van de parochie bij de abdij van Park. 1725-1742.

1 omslag

1992 De deken en kanunniken van het Sint-Germanuskapittel te Tienen, 
supplianten c. de wethouders van Tienen, geïnsinueerden. 
Vrijstelling van betaling van de bede. 1725-1742.

1 omslag

1066 Gerardus Molenberghs, pastoor, en Peter Gheude, kerkmeester van
Zellik, supplianten c. de abt van de abdij te Dielegem, rescribent. 
Rente. 1726.

1 omslag

1219 De abdis en religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], 
impetranten c. de pastoor en kerkmeesters van Couture-Saint-
Germain, gedaagden. Pastoorsinkomen. 1726.

2 stukken

1317 Enkele parochianen van de Sint-Jan-de-Doperparochie, supplianten 
c. het Sint-Gertrudiskapittel van Nijvel, geïnsinueerden. 
Maintenue ('handhaving') van het bestaan van de parochie. 1726.

1 omslag

1318 De heer van Duisburg [bij Tervuren], suppliant c. N. Desloges, 
kapelaan van Duisburg, geïnsinueerde. Inzage in de administratie 
van de kerkfabriek en armentafel na de verhuur van gronden van 
beide instellingen zonder toestemming. 1726.

1 omslag

1320 Jean François De Milst, suppliant c. Servais De Presseux, pastoor 
van Richelle, rescribent. Schulden voor de overlast van het 
aluinbedrijf van de suppliant. Vorige instantie: de schepenbank van
Hermalle-sous-Argenteau. 1726.

1 omslag

1322 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. 
[François Joseph Paternostre], pastoor, en de kerkmeesters van 
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Sart-Dames-Avelines, geïnsinueerden en rescribenten. Verbod op 
het gebruik van de inkomsten van de kerkfabriek om te procederen
voor herstelling van de kerk en aanwending van een erfenis 
hiervoor. 1726.

1 omslag

1323 Johannes Blickx, pastoor, en de kerkmeesters en schepenen van 
Wezembeek[-Oppem] c. de abdis van de abdij van Ter Kameren [te 
Elsene]. Herstelling van het koor van de kerk. 1726.

1 omslag

1331 De burgemeesters en de 'policians' van Herve, supplianten c. 
Godefroid Dumont (Du Mont), priester, geïnsinueerde en rescribent.
Verantwoording van de inkomsten van de kerkfabriek en de 
broederschap van het Heilig Sacrament [?]. 1726.

1 omslag

1333 Guillaume Gisbert d'Egmont de Nuyenborgh, heer van Wedersteyn,
Boutersem en Butsel, suppliant c. Thomas Philippus d'Alsace, 
aartsbisschop van Mechelen, geïnsinueerde. Patronaatsrecht van 
Butsel. 1726.

1 omslag

1334 De abt van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, suppliant c. 
[Thomas Philippus d'Alsace], aartsbisschop van Mechelen, 
gedaagde. Vrijstelling van de aartsbisschoppelijke jurisdictie [?]. 
1726.

1 pak

1345 Philippus Luyckx, pastoor van Leefdaal c. Theodor Leonard 
Striethaeghen, rentmeester van de kerk van Neerijse. Schulden. 
Vorige instantie: de schepenbank van Neerijse; de schepenbank 
van Leuven. 1726.

1 omslag

1352 De abdis van de abdij van Hertogendal [te Hamme-Mille], 
suppliante c. N. Gustehoven (Gutsehoven, Gutschoven), rescribent.
Rente. 1726.

1 omslag

1353 De pastoor en kerkmeesters van Herselt, interveniërende voor Jan 
Lintermans, supplianten c. Antoon Duwaerts, geïnsinueerde en 
rescribent. Schulden. 1726.

1 omslag

1354 [Marie Philippine de Lalaing], vrouwe van Ohain, en de meier, 
schepenen en kerkmeester aldaar, supplianten c. Philippe Clement,
pastoor van Plancenoit, gedaagde. Behoud van een wekelijkse mis 
in de kerk van Ohain. 1726.
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1 omslag

1357 De abt van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, suppliant c. Johan 
Joseph De Bauwens, heer van Bruggen en Rivieren (Betekom), 
geïnsinueerde. Afhoren van de rekeningen van de kerkfabriek en 
armentafel. 1726.

1 omslag

1360 De rector van het jezuïetencollege te Nijvel, libellant c. N. Bomal, 
procureur bij de Raad van Brabant, gedaagde. Proceskosten. 1726.

1 stuk

1369 N. Willems, kanunnik en rentmeester van het Sint-Jan-de-
Doperkapittel te Diest c. Jan Cuypers uit Eindhout. Schulden. 1726.

2 stukken

1377 De stadsmagistraat van Leuven, interveniërende voor het godshuis
van Sint-Barbara, suppliant c. Johannes Baptista Schoeps, plebaan 
van de Sint-Pietersparochie te Leuven, rescribent. Overdracht van 
kapitalen voor de fundatie van het godshuis aan de rentmeester 
van de stad. 1726.

1 omslag

1384 Jonker Coenraert Albert de Zoetelande, suppliant c. Maximiliaan 
Henricus van Arberg, baron van Cortenbach, als erfgenaam-
testamentuitvoerder van zijn vrouw Marie Agnes de Zoetelande, 
interveniërende voor de overste en religieuzen van het klooster 
van de visitandinnen te Brussel, geïnsinueerde. Erfenis [?]. 1726.

1 stuk

1386 De abt van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, suppliant c. 
[Olivier Collier], landdeken van Diest, geïnsinueerde. Onbekend. 
1726.

2 stukken

1388 Judocus Mertens, pastoor van Meerhout c. de abdis en religieuzen 
van de abdij van Maagdendal te Oplinter. Aanstellen van een 
onderpastoor en bezorgen van een pastorie. 1726.

1 stuk

1390 A. De Zombergh, pastoor van de Sint-Jan-de-Doperparochie te 
Nijvel, en Ferdinand Del Porte, als testamentuitvoerders van Joseph
François Du Monceau, advocaat, impetranten c. al diegenen die 
enig recht pretenderen, gedaagden. Erfenis (purge). 1726.

1 omslag

1393 Guillaume Gisbert d'Egmont de Nuyenborgh, heer van Wedersteyn,
Boutersem en Butsel, met hem gevoegd de schepenen en inwoners
van Butsel, supplianten c. de abt en religieuzen van de abdij van 
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Villers [te Villers- la-Ville], gedaagden en geïnsinueerden. 
Herstelling van het schip van de kerk. 1726.

1 omslag

1411 De priores en religieuzen van het klooster van de norbertinessen, 
supplianten c. de erfgenamen van Johanna Maria en Theresia 
Catharina Goubau, begijnen op het begijnhof te Antwerpen, 
rescribenten. Schulden verbonden aan een fundatie gesticht door 
de twee begijnen. 1726.

1 omslag

1428 Johannes Van der Perre, pastoor, suppliant c. de kerk- en 
armenmeester van Nijlen. Goederenbeheer van de kerkfabriek en 
de armentafel. 1726.

1 omslag

1430 François Blommaerts, tapijtkoopman uit Antwerpen, suppliant, 
impetrant en geëxcipieërde c. Johannes Franciscus Holck, priester, 
als voogd van het kind van Johan Joseph Naulaerts en Maria 
Theresia Holck, gedaagde en excipiënt. Schulden. 1726.

1 pak

1441 De prior en religieuzen van de priorij van Groenendaal [te 
Hoeilaart], supplianten c. de weduwe van Jan Baptiste Van Lathem, 
zowel in eigen naam als interveniërende voor Bonifacius 
(Bonifacitius) Blocqueau (Blocquiau), geïnsinueerde en 
interveniënte. Rente. 1726.

1 omslag

1502 Adrien L'Escart, ontvanger van het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, 
suppliant c. Matthieu Noel, geïnsinueerde. Schulden. 1726.

1 omslag

1528 De abdis van de abdij van Hertogendal [te Hamme-Mille], 
suppliante c. [Johannes Antonius Van Hove], pastoor van Overijse, 
en Hendrik Cornelis, gedaagden. Nietigverklaring van de verkoop 
van de pastorie aan de kerkfabriek. 1726.

1 omslag

1556 Jaspar Dupont, impetrant c. N. Pacque, als ontvanger en 
administrator van het seminarie van het prinsbisdom Luik, 
geïntimeerde. Eigendom van twee stukken land. Vorige 
instantie: de schepenbank van Hermalle-sous-Argenteau. 1726.

1 omslag

1349 De weduwe van Petrus Robijns, heer, suppliante, gedaagde en 
resumente c. Gaspar Auwercx, pastoor, en Laureys Fastenackels 
(Fastenaeckels, Fastenakels), kerkmeester van Dworp, 
geïnsinueerden, gedaagden en supplianten. Aanstelling van de 
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kerkmeester. 1726-1727.
1 pak

1392 De proost van Kumtich, suppliant c. Carolus Lardenoy, pastoor van 
Roosbeek, rescribent. Recht op de graantiende in Roosbeek. 1726-
1727.

1 omslag

1364 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Romboutskapittel te 
Mechelen, met hen gevoegd de kanunniken van de tweede 
fundatie van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, supplianten c. de 
gegoeden, interveniërende voor de inwoners van Schelle, 
geïnsinueerden en rescribenten. Weigering tot afdracht van de 
bremtiende. 1726-1727.

1 omslag

1373 N. Godefroid, pastoor van Bierges, suppliant c. Jean François 
Ramboux cum suis, geïnsinueerden. Rente. 1726-1727.

1 omslag

1381 Nicolaus Richard, pastoor van Sint-Gillis-Obbrussel, suppliant c. de 
abdis van de abdij te Vorst, geïnsinueerde en gedaagde. 
Aanstelling van een nieuwe koster en het bezorgen van diens 
inkomen. 1726-1727.

1 omslag

1395 De proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
te Kamerijk, supplianten c. Jean Baptist Simon Lottin, pastoor van 
Ohain, geïnsinueerde. Begraven van de vader van de 
geïnsinueerde in het koor van de kerk van Ohain. 1726-1727.

1 omslag

1399 De meier, burgemeester, regeerders en inwoners van Itterbeek, 
supplianten c. de promotor voor de Brabantse zaken van de 
officialiteit van het aartsbisdom Mechelen, geïnsinueerde. 
Jurisdictieconflict n.a.v. een zaak over het heropenen en hergebruik
van een toegemetst kerkportaal. 1726-1727.

1 omslag

1400 Therese Deltanche (Delstanche), weduwe van Matthieu Dandois, en
Catharine Deltanche (Delstanche), weduwe van Martin Meutte, 
supplianten c. de abt van de abdij te Floreffe, interveniërende voor 
Jacques Salmin en zijn echtgenote, geïnsinueerden. Gebruik van 
een pachthof. 1726-1727.

1 omslag

1415 Thomas Siegers, pastoor van Eindhout, suppliant c. M.G. Pauly, 
advocaat, en zijn broer C. Pauly, notaris, uit Geel, rescribenten. 
Nietigverklaring van de grondprocedure over enkele leengoederen. 
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1726-1727.
1 pak

1417 Peter Vanden Plassche, kerkmeester, en Paulus Vanden Eede, 
rentmeester van de Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk te Brussel, 
impetranten c. al diegenen die enig recht pretenderen, gedaagden.
Purge met betrekking tot een legaat. 1726-1727.

1 omslag

1420 De drossaard en schepenen, supplianten c. Johannes Van Reck, 
pastoor van Ekeren, geïnsinueerde. Verantwoording voor een deel 
van de ontvangsten toebehorende aan de kerkfabriek en de 
armentafel. 1726- 1727.

1 omslag

1423 Philippus Luyckx, pastoor van Leefdaal, suppliant c. Johannes 
Baptista Van der Zypen, rescribent. Weigering tot betaling van 
proceskosten aan de rescribent die onrechtmatig als griffier van de 
schepenbank van Neerijse optrad in een proces waarin de suppliant
betrokken was. 1726-1727.

1 omslag

1431 De abt en religieuzen van de abdij van Val Dieu te Aubel, 
supplianten en geïntimeerden c. Pierre Gabriel Blisten, meier, en de
wethouders van Warsage, geïnsinueerden en supplianten. 
Vrijstelling van de visitatie van een weg en het in stand houden 
van een omheining. 1726-1727.

1 omslag

1450 [Erasmus Paladanus], pastoor, en de kerkmeesters van Zemst, 
supplianten c. de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Kamerijk, geïnsinueerden. Herstelling van de 
[toren van de?] kerk. 1726- 1727.

1 omslag

1455 Catharina Hertals, als naaste erfgename van Maria Catharina 
Causmans, begijn op het Groot Begijnhof te Brussel, suppliante c. 
de abt van de abdij te Averbode, geïnsinueerde. Erfenis. 1726-
1727.

1 pak

1462 De deken en kanunniken, supplianten c. N. Rosmaraing, plebaan 
van het Sint-Gummaruskapittel te Lier, geïnsinueerde en 
rescribent. Inkomen van de onderpastoors en de eed die ze voor 
het kapittel moesten zweren. 1726-1727.

1 omslag

1475 De deken en kanunniken van het Sint-Germanuskapittel te Tienen, 
impetranten c. de stadsmagistraat van Tienen, gedaagde. 
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Vrijstelling van betaling van het maalgeld. 1726-1727.
1 omslag

1500 De abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], suppliant c. de 
stadhouder van het leenhof van het hertogdom Aarschot, 
geïnsinueerde. Nietigverklaring van een vonnis van het leenhof 
over de restitutie van een cijnsboek. 1726-1727.

1 omslag

1511 Pierre Van Gruninghe, priester, impetrant c. Jean Pirot, priester, 
gedaagde. Kapelanie van de aanroeping van Sint-Benedictus in de 
Heilige Kruisparochie te Luik. 1726-1727.

1 pak

1538 [Lambert Trudo] Mannaerts, pastoor, suppliant c. N. De Hondt, 
schout van Ranst en Millegem, geïnsinueerde en rescribent. 
Beledigingen. 1726-1727.

1 omslag

1590 De abt van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen, als heer, met hem 
gevoegd de schout, schepenen en secretaris van Zandvliet en 
Berendrecht, supplianten c. de deken en kanunniken van het Onze-
Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, geïnsinueerden. Verpachting 
van de tiende. 1726-1727.

1 omslag

1255 De prior en religieuzen van het klooster van de kruisheren te Luik, 
impetranten c. N. Rouchart, pastoor van Vivegnis, geïntimeerde. 
Rente. Vorige instantie: de schepenbank van Herstal. 1726-1728.

1 pak

1338 Franciscus Josephus de Burbure, heer, suppliant c. Johannes Blickx, 
pastoor van Wezembeek[-Oppem], rescribent. Weghalen van een 
gestoelte voor de kerkmeesters uit het koor van de kerk. 1726-
1728.

1 omslag

1404 Johannes Baptist Swysen, priester, suppliant en gedaagde c. de 
deken en kanunniken van het Sint-Gummaruskapittel te Lier, 
geïnsinueerden en supplianten. Bezit van een beneficie in de 
kapittelkerk. Vorige instantie: de officialiteit van het bisdom 
Antwerpen. 1726-1728.

1 pak

1460 Jean Brion, pastoor van Longueville, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Jacobskapittel van Leuven, gedaagden. 
Pastoorsinkomen. 1726-1728.

1 pak
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1480 Paulus Van der Eycken, pastoor van Kiezegem en deservitor van 
Meensel, suppliant c. Johannes de Suys, proost van Kumtich en 
kapitularis van de abdij van Kornelimünster te Aken, geïnsinueerde.
Pastoorsinkomen. 1726-1728.

1 omslag

1523 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken,
supplianten c. de abdis en religieuzen van de abdij van Ter 
Kameren [te Elsene], geïnsinueerden. Modaliteiten van een 
contract over gronden in Vilvoorde die de geïnsinueerden in 
erfpacht hadden. 1726-1728.

1 pak

1555 Jonker Simon de Herckenrode, heer van Steenbergen, suppliant c. 
pater N. Vaes, procurator en syndicus van de dominicanen van 
Leuven, geïnsinueerde. Schulden. 1726-1728.

1 omslag

2095 Johanna Van den Donck, suppliante c. de paters van het klooster 
van de birgittijnen te Hoboken, geïnsinueerden en rescribenten. 
Bezorgen van alimentatie of restitutie van de bruidsschat voor de 
uit het verbeurdverklaarde klooster van Coudewater te Rosmalen 
ontvluchte suppliante. 1726-1728.

1 pak

1440 N. Flamant (Flamand), pastoor van Gosselies, impetrant en 
suppliant c. de abt en religieuzen van de abdij te Liessies, 
gedaagden. Bezorgen van hulp in de zielzorg. 1726-1729.

1 pak

1574 De deken en kanunniken van het Sint-Jacobskapittel te Leuven, 
impetranten, gedaagden en geïnsinueerden c. de schepenen en 
inwoners van Opprebais en de abt van de abdij van Villers [te 
Villers-la-Ville], gedaagden, impetranten en supplianten. Herstelling
van de tiendklok en van de toren van de kerk en bezorgen van 
ornamenten. 1726-1729.

1 pak

1608 De deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel, supplianten 
c. de guardiaan van de dominicanen en de priors van de kloosters 
van de ongeschoeide karmelieten, franciscanen en augustijnen in 
Brussel, rescribenten en interveniënten. Ius 
sepulturae ('begrafenisrecht'). 1726-1729.

1 pak

1651 Gaspar Auwercx, pastoor van Dworp, suppliant c. de erfgenamen 
van ridder Petrus Fariseau en Catharina Robyns, geïnsinueerden en 
gedaagden. Bijdrage aan een door een fundatie opgerichte 
kapelanie. 1726- 1730.
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1 omslag

1628 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], impetrant c. 
Guillaume Misson, pastoor van Tongrinne, met hem gevoegd zijn 
broer Joseph Misson, gedaagden. Maintenue ('handhaving') van het
presentatierecht van de Sint-Nicolaaskapelanie. 1726-1732.

1 pak

1351 De abt van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, de abdissen van 
de abdijen van Vrouwenpark [te Rotselaar] en Ter Kameren [te 
Elsene], met hen gevoegd de deken en kanunniken van het Sint-
Jan-Evangelistkapittel te Hoksem, aanleggers c. de abt van de abdij
van Kornelimünster [te Aken] en de inwoners van Kumtich, 
gedaagden. Bijdragen in de kosten voor een nieuwe pastorie. 1726-
1733.

1 pak

1754 Guillielmus Gansemans, landmeter, suppliant c. de abdis van de 
abdij van Vrouwenpark [te Rotselaar], geïnsinueerde en 
rescribente. Schulden voor de opmaak van een kaartboek. 1726-
1734.

1 pak

1439 De abt van de abdij te Dielegem, suppliant c. Johannes Wouters, 
drossaard van Imde, Wolvertem, Meuzegem (Wolvertem) en 
Rossem (Wolvertem), met hem gevoegd prins Anselm Franz van 
Thurn en Taxis, rescribenten. Nietigverklaring van een eed die Jan 
De Hertogh, tiendsteker, voor de drossaard had moeten afleggen. 
1726-1735.

1 pak

1600 De kerkmeesters van de Sint-Jacobsparochie, de Sint-
Walburgisparochie (Burchtkerk), de Sint-Jorisparochie en de Sint-
Andriesparochie te Antwerpen, supplianten, gedaagden, 
geïnsinueerden en excipiënten c. Christianus Terninckx, kanunnik 
en thesaurier van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel, met hem gevoegd 
de onderthesaurier en kerkmeesters van de Onze-Lieve-
Vrouwkathedraal te Antwerpen, gedaagden, impetranten en 
geëxcipieërden. Inkomsten uit het ius 
sepulturae ('begrafenisrecht'). 1726-1736.

1 omslag
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2346 - 2347 De abt van de abdij te Heylissem, de proosdin van het [Sint-Begga]kapittel te Andenne, de regeerders en inwoners van Overwinden en A. Leemput, plebaan van het Sint-Germanuskapittel te Tienen, supplianten en gedaagden c. de deken en kanunniken van het Sint-Dionysiuskapittel te Luik, geïnsinueerden, gedaagden en supplianten. (Bijdrage aan de) herstelling van de toren van de kerk van Overwinden en bezorgen van een tiendklok. 1726-1736.

2346 - 2347 DE ABT VAN DE ABDIJ TE HEYLISSEM, DE PROOSDIN 
VAN HET [SINT-BEGGA]KAPITTEL TE ANDENNE, DE REGEERDERS EN
INWONERS VAN OVERWINDEN EN A. LEEMPUT, PLEBAAN VAN HET 
SINT-GERMANUSKAPITTEL TE TIENEN, SUPPLIANTEN EN 
GEDAAGDEN C. DE DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET SINT-
DIONYSIUSKAPITTEL TE LUIK, GEÏNSINUEERDEN, GEDAAGDEN EN 
SUPPLIANTEN. (BIJDRAGE AAN DE) HERSTELLING VAN DE TOREN 
VAN DE KERK VAN OVERWINDEN EN BEZORGEN VAN EEN 
TIENDKLOK. 1726-1736.

2346 Deel 1.
1 pak

2347 Deel 2.
1 pak

1380 Petrus Raes en Thomas Cruyssens, impetranten c. de 
huisarmenmeesters van de Onze-Lieve-Vrouwkapel te Brussel, 
gedaagden. Erfenis [?]. 1723-1726.

1 pak

1396 De proosdin en religieuzen van het Berlaymontklooster te Brussel, 
supplianten c. Antoine Joseph Marques (Marcques), heer van 
Nodrange, en zijn zus Marie Jenne Marques, geïnsinueerden. Rente.
1727.

1 omslag

1398 Jonker Cornelius Johannes Maria Van den Branden, heer, voor de 
armen van Reet, suppliant c. Michiel De Weert en Jan Vervliet, 
kerkmeesters van Reet, geïnsinueerden. Teruggave aan de 
armentafel van de inkomsten van een fundatie die aan het 
inkomen van de onderpastoor waren toegevoegd. 1727.

1 omslag

1406 De proefmeesters, ouders en suppoosten van het 
apothekersambacht van Brussel, supplianten c. de overste en 
religieuzen van het Sint-Jansgasthuis te Brussel, geïnsinueerden en
excipiënten. Jurisdictieconflict n.a.v. een zaak over de verkoop van 
medicijnen buiten het gasthuis. 1727.

1 omslag

1416 Remy François Sotteau, advocaat bij de Raad van Brabant, 
suppliant c. N. Germain, kanunnik van het Sint-Gertrudiskapittel 
van Nijvel, geïnsinueerde. Honorarium (proceskosten). 1727.

1 omslag

1421 N.Vivien, kanunnik, suppliant c. N. T'Santels, kanunnik van het Sint-
Pieterskapittel te Leuven, geïnsinueerde. Recht van de suppliant 
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om de vredeswens te ontvangen van de geïnsinueerde. 1727.
1 omslag

1429 Antonius De Moor, priester, suppliant c. de schepenen van Ekeren, 
rescribenten. Nietigverklaring [op basis van procedurefouten?] van 
een vonnis in een niet nader genoemde zaak. Vorige instantie: de 
schepenbank van Ekeren. 1727.

1 omslag

1432 De burgemeester, meier, schepenen en inwoners van Ransart, 
supplianten c. de abt en religieuzen van de abdij te Liessies, 
geïnsinueerden. Verbod op de verkoop van enkele betwiste stukken
bos. 1727.

1 omslag

1433 De kerkmeesters van Steenokkerzeel, supplianten c. de weduwe 
van Jan Van Grunderbeeck, geïnsinueerde. Eigendom van enkele 
gekapte bomen [?]. 1727.

1 omslag

1438 Jan Pulinckx (Pulinx, Pulincx) uit Zuurbemde, suppliant c. de abdis 
van de abdij van Vrouwenpark [te Rotselaar], interveniërende voor 
haar rentmeester, rescribente. Achterstallige pacht en cijns. 1727.

1 omslag

1442 Abraham Fredericq Golfus, meier van Haacht c. de abt van de 
Parkabdij te Leuven. Rente. 1727.

1 omslag

1443 De commandant van de commanderij te Chantraine, rescribent en 
aanlegger c. de abten van de abdijen van Vlierbeek [te Kessel-Lo] 
en Sint-Geertrui te Leuven, gedaagden. Bijdrage in de herstelling 
van de toren van de kerk van Binkom [?]. 1727.

1 stuk

1444 De wethouders, impetranten c. de pastoor en overste van het 
begijnhof te Diest, gedaagden. Recht op visitatie van het begijnhof 
voor controle i.v.m. de betaling van de bier- en wijnaccijnzen. 1727.

1 omslag

1445 [François] Du Vieusart, advocaat bij de Raad van Brabant, suppliant
c. François Joseph Paternostre, pastoor, en de kerkmeester van 
Sart-Dames-Avelines, geïnsinueerden. Honorarium (proceskosten) 
in de zaak van Paternostre tegen de abt van de abdij van Villers [te
Villers-la-Ville]. 1727.

1 omslag

1448 Antonius Franciscus Servaes, kanunnik en pastoor van Pollare, met 
hem gevoegd Jan Maseneer cum suis, supplianten c. Carolus Van 
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Ypersele, scholaster van het [Sint- Berlendis]kapittel te Meerbeke, 
geïnsinueerde. Bezorgen van een tiendklok. 1727.

1 omslag

1451 Aert Laermans uit Glabbeek, suppliant en geëxcipieërde c. Adrianus
De Neve, pastoor van Oplinter, geïnsinueerde en excipiënt. 
Verantwoording van verkochte goederen. 1727.

1 omslag

1458 Johannes Van der Perre, pastoor van Nijlen, suppliant c. Peter 
Peeters en Peter Bastiaens, met hen gevoegd de schout en 
secretarissen van de hoofdbank van Lier, rescribenten. 
Maintenue ('handhaving') van het recht de kerkmeester aan te 
stellen. 1727.

1 omslag

1470 Antoine Deudon, als erfgenaam van zijn broer Joseph Deudon, 
suppliant c. de kerkmeesters van de Sint-Janskerk te Brussel, 
geïnsinueerden. Rente. 1727.

1 pak

1479 Stephanus Egidii, pastoor van Gestel, suppliant, impetrant en 
geïnsinueerde c. de abt van de Sint-Bernardusabdij [te Hemiksem], 
gedaagde en suppliant. Reïntegratie van de suppliant in het 
pastoorschap van Gestel. 1727.

1 omslag

1488 Andreas Van Poppel, deservitor van de Sint-Antoniuskapel, 
suppliant c. de schout, schepenen en gezworen regenten van 
Brecht, rescribenten. Rente. 1727.

1 omslag

1489 De pastoor, schout, leenmannen, kerk- en armenmeesters van 
Zandhoven, supplianten c. Johannes Egidius Peeters, secretaris van
Pulderbos, en zijn vrouw Dympna Peeters, gedaagden en 
geïnsinueerden. Erfenis. 1727.

1 omslag

1492 Ludovicus Cattoir, pastoor van Zandvliet, suppliant c. N. Van der 
Aa, kanunnik en landdeken van Antwerpen, geïnsinueerde. 
Restitutie van een register [?]. 1727.

1 omslag

1508 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, 
supplianten c. de abt en religieuzen van de abdij van Vlierbeek [te 
Kessel-Lo], geïnsinueerden en rescribenten. Recht op de 
klavertiende in 'Trombeeck' [Kessel-Lo]. 1727.

1 omslag
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1394 Jean Baptist Simon Lottin, pastoor van Ohain, suppliant c. de 
proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Kamerijk, gedaagden. Uitvoering van een vonnis betreffende de 
herstelling van de pastorie. 1727-1728.

1 omslag

1408 De weduwe van N. De Collins, gewezen raadsheer bij de Geheime 
Raad, en Lambertus De Kinder, priester, supplianten c. Peter 
Engelbert Martin de la Faille, baron van Nevele, interveniërende 
voor Petrus De Caffmeyer, kanunnik van het Sint-Goedelekapittel 
te Brussel, rescribenten. Maintenue ('handhaving') van het 
patronaatsrecht van een beneficie in de Sint-Magdalenakapel van 
de kapittelkerk te Brussel, verbonden met een fundatie. 1727-
1728.

1 omslag

1447 Gregoire Marchipont, suppliant c. Thomas Philippus d'Alsace, 
aartsbisschop van Mechelen, als abt, en de proost en religieuzen 
van de abdij te Affligem, rescribenten. Achterstallige pacht voor 
een banmolen in Basse- Waver. 1727-1728.

1 pak

1457 De erfgenamen van Arnoldus Princen, gewezen organist van 
Zoutleeuw, supplianten c. de administratoren van de kerkfabriek 
aldaar, geïnsinueerden. Achterstallige betaling voor het bespelen 
van het orgel. 1727- 1728.

1 omslag

1466 Livinus De Wever, griffier, suppliant c. Jan Baptist Druaert, 
rentmeester van de goederen van de kerkfabriek en armentafel 
van Tervuren, rescribent. Overhandigen van alle documenten nodig
voor het sluiten van de rekeningen van de kerkfabriek en 
armentafel. 1727-1728.

1 pak

1474 [Erasmus Paladanus], pastoor, suppliant c. Huybrecht Baetens, 
kerkmeester, met hem gevoegd de drossaard en schepenen van 
Zemst, geïnsinueerden. Bewaring van het offergeld en onderhoud 
van de godslamp. 1727-1728.

1 omslag

1498 Elisabeth De Vos, impetrante c. de geschoeide karmelieten van 
Brussel, geïntimeerden. Rente. Vorige instantie: de hoofdbank van 
Sint-Pieters-Leeuw. 1727-1728.

1 omslag

1503 De meier, burgemeester en schepenen, supplianten c. Jan Baptist 
Hendrickx, pastoor van Terhulpen, rescribent. Toegang tot de kisten
waarin het geld en de ornamenten van de kerk bewaard werden 
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[?]. 1727-1728.
1 omslag

1504 Henricus Norbertus en Elisabeth Stroobant cum suis, supplianten c.
de dominicanen van Vilvoorde, geïnsinueerden en rescribenten. 
Eigendom van een door erfenis verkregen stuk bos in Meise. 1727-
1728.

1 omslag

1507 Johanna Culot, als erfgename van haar oom Nicolaus Richard, 
pastoor van Sint-Gillis-Obbrussel, suppliante c. de abdis van de 
abdij te Vorst, rescribente. Achterstallig pastoorsinkomen als 
onderdeel van de erfenis van de pastoor. 1727-1728.

1 pak

1643 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken,
supplianten c. de burgemeesters en 'regleurs' van Hermalle-sous-
Argenteau, gedaagden. Regeling voor de betaling van belastingen 
[?]. 1727- 1728.

1 omslag

2421 Petrus Moretus, aartspriester van het bisdom Antwerpen c. al 
diegenen die enig recht pretenderen. Rente. 1727-1728.

1 omslag

1490 Thomas Philippus d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, als abt, en
de proost en religieuzen van de abdij te Affligem, met hen gevoegd
Augustinus Van de Ven, pastoor van Londerzeel, supplianten c. 
Peter Mertens en Gillis Robbrechts, pachters, rescribenten. 
Weigering tot afdracht van de lammertiende. 1727-1729.

1 pak

1521 [Charles de Saint-Albin], aartsbisschop, en de kanunniken van het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, supplianten c. de proost, 
deken en kanunniken van het Sint-Romboutskapittel te Mechelen, 
interveniërende voor Gillis Cornelis cum suis, rescribenten. Recht 
op een vijfde deel van de houttiende op een stuk bos in Onze-
Lieve-Vrouw-Waver. 1727-1729.

1 pak

1527 Gismarus Gisbertus Van Heyst, suppliant en impetrant c. de oud-
aalmoezeniers van Antwerpen, als provisoren van de armentafel, 
gedaagden. Goederenbeheer van een fundatie voor een godshuis 
voor zestien arme vrouwen. 1727-1729.

1 pak

1543 Gillis Boet, gewezen admodiateur van de generale middelen, 
suppliant c. de wethouders van Brussel, geïnsinueerden. 
Belemmering van doorgang van de kar van de suppliant [?]. 1727-
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1729.
1 omslag

1568 Francis Schilbeeck (Schilbeecq, Schilbecq, Scilbeecq, Squilbeck), 
priester, met hem gevoegd de deken en kanunniken van het Sint-
Jacobskapittel te Leuven, supplianten c. Jacques Lamquet, pastoor 
van Incourt, geïnsinueerde en rescribent. Permutatie van het 
pastoorschap van Incourt. 1727-1729.

1 pak

1569 De deken en kanunniken van het Sint-Jacobskapittel te Leuven, 
supplianten en rescribenten c. Thomas Jean François de Strickland 
de Sigergh, bisschop, en de vicaris-generaal van het bisdom 
Namen, rescribenten en supplianten. Geestelijke jurisdictie in 
Incourt, Longueville, Opprebais en Roux-Miroir. 1727-1729.

1 omslag

2385 De weduwe van Leonardus Corthaut, suppliante c. de 
administratoren van de kerkfabriek van Zoutleeuw, rescribenten. 
Modaliteiten voor het sluiten van de kerkrekeningen [?]. 1727-
1729.

1 omslag

1512 De proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
te Kamerijk, supplianten c. de abdis en religieuzen van de abdij van
Roosendael [te Sint-Katelijne-Waver], geïnsinueerden en 
rescribenten. Bijdrage in het inkomen van een onderpastoor voor 
Kasterlee. 1727-1730.

1 pak

1561 Petrus Carolus De Pauw (De Pauwe), pastoor, suppliant en 
gereconvenieerde c. de meier, schepenen en kerkmeesters van 
Buizingen, geïnsinueerden en reconveniënten. Herstelling van de 
pastorie. 1727-1730.

1 pak

1575 De pastoor van Herstal, met hem gevoegd Herman de Trappe, heer
van Losange, appellanten c. Guillaume Russelet, geïntimeerde. 
Beroep tegen een vonnis i.v.m. het loon voor enkele landmeters. 
Vorige instantie: de schepenbank van Herstal. 1727-1730.

1 pak

1476 Jean Jacques De la Roche, pastoor, suppliant c. Theodore Tornaco, 
heer, en de meier, schepenen en regenten van Lens-Saint-Servais, 
geïnsinueerden en rescribenten. Vrijstelling van betaling van de 
20ste penning. 1727-1732.

1 pak

1505 Het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, supplianten c. [Marie 
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Philippine de Lalaing], vrouwe, en de meier, schepenen en 
inwoners van Ohain, gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1727-
1732.

1 pak

1668 - 1669 De abt van de Sint-Cornelius-en Cyprianusabdij te Ninove, suppliant c. de stadsmagistraat van Nijvel, interveniërende voor Christophe Wauthy, pachter van het 'droit de chaussée', geïnsinueerde en rescribent. Vrijstelling van tol ('droit de chaussée'). 1727-1732.

1668 - 1669 DE ABT VAN DE SINT-CORNELIUS-EN CYPRIANUSABDIJ 
TE NINOVE, SUPPLIANT C. DE STADSMAGISTRAAT VAN NIJVEL, 
INTERVENIËRENDE VOOR CHRISTOPHE WAUTHY, PACHTER VAN HET
'DROIT DE CHAUSSÉE', GEÏNSINUEERDE EN RESCRIBENT. 
VRIJSTELLING VAN TOL ('DROIT DE CHAUSSÉE'). 1727-1732.

1668 Deel 1.
1 pak

1669 Deel 2.
1 pak

1677 Johannes Bogaerts, dijkgraaf van de polders van Lillo cum annexis, 
Matthys Mertens, Hendrick Van Hertsen, Jan Cuypers en Jan 
Bogaerts jr., supplianten, geïnsinueerden en rescribenten c. 
Ludovicus Cattoir, pastoor van Zandvliet, geïnsinueerde en 
suppliant. Ius sepulturae('begrafenisrecht'). 1727-1732.

1 omslag

1309 De pastoor, kerkmeesters, burgemeesters, schepenen en inwoners 
van Mol, impetranten c. [Margaretha Elisabeth Sophia van 
Stepraedt], gravin-douairière van Renesse en Masny, gedaagde. 
Pastoorsinkomen. 1727-1733.

1 omslag

1633 Jonker Charles Michel Schotte, heer van Harcourt, suppliant c. de 
abdis van de abdij van Maagdendal te Oplinter, geïnsinueerde. 
Achterstallige cijnzen. 1727-1734.

1 pak

1742 Hubertus Van Heylen, pastoor, en Anna Eysermans en Maria 
Janssens, hoofdmeesteressen, geautoriseerd door de officiaal van 
het bisdom Antwerpen, als provisor van het begijnhof te Herentals, 
supplianten c. Guillielmus Collaerts, pastoor, zowel in eigen naam 
als interveniërende voor de deken en kanunniken van het [Sint-
Catharina]kapittel te Hoogstraten, geïnsinueerden, rescribenten en 
gedaagden. Ius sepulturae ('begrafenisrecht'). 1727-1738.

1 pak
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1843 - 1844 De meier, schepenen en inwoners van Ittre, impetranten c. de meester en meesteres van het Sint-Nicolaashospitaal te Nijvel, N. Pierart, kapelaan en armenmeester, N. Toussaint, kapelaan van Fauquez, en Engelbert Carsenair, armenmeesters van Samme, de abt en religieuzen van de abdij te Cambron, de kapelaan van Wisbecq en N. Marcq, kanunnik, gedaagden. Bezorgen van een tiendklok. 1727-1738.

1843 - 1844 DE MEIER, SCHEPENEN EN INWONERS VAN ITTRE, 
IMPETRANTEN C. DE MEESTER EN MEESTERES VAN HET SINT-
NICOLAASHOSPITAAL TE NIJVEL, N. PIERART, KAPELAAN EN 
ARMENMEESTER, N. TOUSSAINT, KAPELAAN VAN FAUQUEZ, EN 
ENGELBERT CARSENAIR, ARMENMEESTERS VAN SAMME, DE ABT 
EN RELIGIEUZEN VAN DE ABDIJ TE CAMBRON, DE KAPELAAN VAN 
WISBECQ EN N. MARCQ, KANUNNIK, GEDAAGDEN. BEZORGEN VAN 
EEN TIENDKLOK. 1727-1738.

1843 Deel 1.
1 pak

1844 Deel 2.
1 pak

1397 Jan Baptist Hendrickx, pastoor van Terhulpen, suppliant c. Thomas 
Philippus d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, en de proost en 
religieuzen van de abdij te Affligem, rescribenten. Heropbouw van 
de afgebrande pastorie. 1727-1740.

1 omslag

1263 Adrianus Peten uit Rillaar, suppliant c. François Hustin, rentmeester
van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, geïnsinueerde. 
Achterstallige cijns en pondpenningen. 1728.

1 omslag

1459 Peter De Paepe, deurwaarder bij de Raad van Brabant, suppliant c. 
François Hustin, rentmeester van de abdij van Sint-Geertui te 
Leuven, geïnsinueerde. Proceskosten. 1728.

1 omslag

1464 Niclaes Clement, pastoor van Opvelp, suppliant c. jonker 
Osewaldus Fredericus Crabeels, heer van Opvelp, geïnsinueerde. 
Verkoop van goederen van de kerkfabriek en armentafel [?]. 1728.

1 omslag

1465 Jan Baptista Van Asbroeck, heer van 'Roucx en Zennen', gehuwd 
met Magdalena Vander Vekene, suppliant en geëxcipieërde c. de 
rentmeesters van de vier kloosters te Overijse, geïnsinueerden en 
excipiënten. Achterstallige pacht. 1728.

1 omslag

1468 Andreas Van der Haghen, prior, suppliant c. de paters van het 
klooster van de birgittijnen te Hoboken, geïnsinueerden. 
Maintenue ('handhaving') van de suppliant in zijn functie als prior 
1728.

1 omslag
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1469 De erfgenamen van Jean François Jourdain, procureur bij de Raad 
van Brabant, supplianten c. [Philips Erard Van der Noot], bisschop 
van Gent, geïnsinueerde. Proceskosten. 1728.

1 omslag

1471 De pastoor, suppliant c. de regeerders van Sint-Joris-Weert, 
geïnsinueerden. Pastoorsinkomen. 1728.

1 omslag

1477 De deken en kanunniken van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik,
supplianten c. N. Corthout, vicaris van Meldert, rescribent. Recht op
de novale tiende. 1728.

2 stukken

1478 Johannes Franciscus Van Heymbeke, pastoor van Leest, suppliant c.
Johanna Maria De Rauw , begijn op het Groot Begijnhof te Brussel, 
rescribente. Erfenis. 1728.

1 omslag

1481 De abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], suppliante c. Antoine
Art, meier van Thy, geïnsinueerde en rescribent. Beleiden van een 
weg. 1728.

1 omslag

1482 De overste en religieuzen van het Sint-Elisabeth-op-de-berg-
Sionklooster te Brussel, supplianten c. Bernardus Jacobs, 
geïnsinueerde. Onderhoud van een doorgang tussen een stuk bos 
van de supplianten en een stuk land van de geïnsinueerde. 1728.

1 omslag

1483 De pastoor en kerkmeesters van de Sint-Jacobsparochie te Leuven, 
supplianten c. Maria Theresia Nicolay, kluizenares, gedaagde. 
Vergrendelen van een deur tussen de kerk en de kluis. 1728.

1 omslag

1493 N. Ostart, priester, suppliant c. de deken en kanunniken van het 
Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerden en rescribenten. 
Maintenue ('handhaving') van de suppliant in zijn functie als 
zangmeester. 1728.

1 omslag

1506 Estienne Barbier, suppliant c. de kapelanen van het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerden. Schulden. 1728.

1 omslag

1529 De priores en 'clavirige' van de ongeschoeide karmelietessen van 
Leuven, supplianten c. [Augustinus Franciscus] Van Santen, 
advocaat bij de Raad van Brabant, geïnsinueerde. Rente. 1728.

1 omslag
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1532 De pastoor en huisarmenmeesters van de Onze-Lieve-Vrouw ter 
Kapelleparochie te Brussel, met hen gevoegd de provisoren, 
supplianten c. Jan Baptista Coremans, rentmeester van het Sint-
Ghislaingasthuis te Brussel, gedaagde. Verantwoording van het 
goederenbeheer en voorleggen van de resignatie-akte van zijn 
voorganger. 1728.

1 omslag

1542 De ouders van Alphonse Nicolas Dama (Damas), supplianten c. de 
pastoor en kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouw-van-
Montserratkapel te Brussel en Marie Jenne Mahieu, weduwe van 
Alphonse Nicolas Dama (Damas), rescribenten. Erfenis. 1728.

1 omslag

1544 De abt van de abdij te Kloosterrade, suppliant in materie van kleine
revisie c. de abdis en religieuzen van de abdij van Sinnich te 
Teuven, rescribenten. Kleine revisie betreffende een niet nader 
genoemde zaak. 1728.

2 stukken

2023 De pastoor, schepenen en inwoners van Boutersem, impetranten c.
Guillaume Gisbert d'Egmont de Nuyenborgh, heer van Wedersteyn,
Boutersem en Butsel, gedaagde. Goederenbeheer van de goederen
van het gasthuis 'Crommen Herent' te Boutersem. 1728.

1 omslag

2384 De abt en religieuzen van de Sint-Aubertusabdij te Kamerijk, 
supplianten en contradicenten c. de kinderen van wijlen Johannes 
Mertens, meier van Tisselt, gedaagden en rendanten. Schulden. 
1728.

1 stuk

1407 [Thomas] Verschueren, pastoor van Linkebeek, suppliant c. [Marie 
Henriëtta dal Caretto], hertogin-douairière van Arenberg, 
geïnsinueerde. Gepretendeerde cijns op een stuk grond. 1728-
1729.

1 pak

1510 François Hustin, rentmeester van de abdij van Sint-Geertrui, 
suppliant en geëxcipieërde c. Egidius De Vinck, president van het 
Driutiuscollege te Leuven, geïnsinueerde en excipiënt. 
Authenticiteit van een cijnsboek [?]. 1728-1729.

1 omslag

1515 N. De Velasco, suppliante c. N. Romanus, procurator van de 
geschoeide karmelieten van de provincia Flandro-Belgica, 
geïnsinueerde. Schulden. 1728-1729.

1 omslag
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1518 De abdis van de abdij van La Ramée [te Jauchelette] c. Henri 
Boucher uit Petit-Rosière. Rente (decreetlegging). 1728-1729.

1 omslag

1519 Jonker Charles Michel Schotte, suppliant c. N. Van der Schriek, 
rentmeester van de abdij van Maagdendal te Oplinter, 
geïnsinueerde en rescribent. Eigendom van enkele weilanden in 
Oplinter. 1728-1729.

1 pak

1526 Anna Gedron, erfgename van Catharina De Vos, kluizenares te 
Schaarbeek, suppliante en resumente c. [Jacobus] Boonen, 
advocaat bij de Raad van Brabant, geïnsinueerde. Rente. 1728-
1729.

1 omslag

1533 Ludovicus Cattoir, pastoor, suppliant c. de schout en schepenen 
van Zandvliet, geïnsinueerden en rescribenten. Betaling van het 
bestelde orgel. 1728-1729.

1 omslag

1540 Pierre Jadinot, suppliant c. de pastoor van Chastre-Notre-Dame-
Alerne, geïnsinueerde en rescribent. Recht op steun van de 
armentafel. 1728-1729.

1 omslag

1501 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Baafskapittel te Gent,
supplianten c. de paters van het jezuïetencollege te Antwerpen, 
geïnsinueerden en rescribenten. Maintenue ('handhaving') van het 
heffen van de (week)houttiende te Wilrijk. 1728-1729.

1 omslag

1545 De abt van de abdij te Heylissem en de abdis van de abdij van Val-
Saint-Georges te Salzinnes (Namen), supplianten c. de abt en de 
religieuzen van de Sint-Laurentiusabdij te Luik, geïnsinueerden en 
rescribenten. Bijdrage in het pastoorsinkomen en het onderhoud 
van de kerk van Jandrenouille. 1728-1729.

1 omslag

1550 Antonius De Dobbeleer, Benedictus Elsens en Jacobus Buys, 
alexianen uit Antwerpen, met hen gevoegd pater Franciscus 
Beernaerts, supplianten c. Peter Neefs, provinciaal van de 
Nederlandse provincie, geïnsinueerde en rescribent. Recht om 
enkel naar een ander klooster overgeplaatst te kunnen worden 
omwille van zwaarwichtige redenen. 1728-1729.

1 pak

1551 Jan Vercammen, suppliant, geïnsinueerde en rescribent c. de abt 
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van de Sint-Bernardusabij te Hemiksem, rescribent en suppliant. 
Huur van een pachthof. 1728-1729.

1 omslag

1552 Nicolaus Josephus Van den Abeelen, pastoor van Outgaarden, 
suppliant c. de abt van de abdij te Tongerlo en de abdissen van de 
abdijen van La Ramée [te Jauchelette] en Vrouwenpark [te 
Rotselaar], interveniërende voor hun pachter Peter Van 
Herberghen, rescribenten en interveniënten. Recht op de generale 
tiende in Outgaarden. 1728-1729.

1 omslag

1581 De prior en religieuzen van het Roodklooster [te Oudergem], 
impetranten c. Michael Van Turnhout, Arnoldus en Martina Van 
Horsicht (Horsigh), gedaagden. Renten. 1728-1729.

1 omslag

1599 Nicolas Van der Meuren, Petrus Imbrechts en Jean Kipts, 
kerkmeesters van de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergparochie, 
supplianten c. Jacques 't Serstevens, proost van de Sint-Jacob-op-
de-Koudenbergproosdij te Brussel, geïnsinueerde en rescribent. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op het houden van de 
offerande en het gebruik van de inkomsten ervan. 1728-1729.

1 pak

1621 Michel Capette uit Gosselies, suppliant en impetrant c. de abt en 
religieuzen van de abdij te Liessies, geïnsinueerden en 
rescribenten. Vermindering van pacht voor de suppliant na 
verschillende slechte oogsten en schadevergoeding voor de 
heropbouw van een (graan)schuur. 1728-1729.

1 pak

1593 De regeerders en inwoners van Herent, impetranten c. de prior en 
religieuzen van het klooster van Bethlehem te Leuven, 
geïnsinueerden en geïntimeerden. Reformatie van een vonnis over 
vrijstelling van belastingen. Vorige instantie: de schepenbank van 
Leuven. 1728-1730.

1 omslag

1524 De abdis, met haar gevoegd Maria Theresia De Monflin, religieus 
van de abdij van Sint-Wivina te Groot-Bijgaarden, supplianten en 
geïnsinueerden c. jonker Louis Joseph De Monflin, geïnsinueerde en
suppliant. Lijfrenten. 1728-1731.

1 pak

1554 De provisoren van de armentafel van de Sint-Romboutsparochie te 
Mechelen, impetranten c. de proost, deken en kanunniken van het 
Sint-Romboutskapittel te Mechelen, interveniërende voor Gillis 
Cornelis en Jan Lens (Lents), hun tiendpachters in Rijmenam, 
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gedaagden. Vrijstelling van houttiende. 1728-1731.
1 pak

1562 De abt van de Sint-Adrianusabdij te Geraardsbergen, suppliant c. 
de regeerders en kerkmeesters, met hen gevoegd de heer van 
Berg en Lelle bij Kampenhout, geïnsinueerden en rescribenten. 
Herstelling van de pastorie. 1728-1731.

1 pak

1566 Jonker N. Van Craesbeeck De Sittaert, schout van Loenhout en 
Poppendonk, suppliant c. de procuratoresse en religieuzen van het 
Falconklooster te Antwerpen en Johannes Caria, luitenant-
warantmeester, geïnsinueerden en gedaagden. Nietigverklaring 
van een vonnis van de Tolkamer van Antwerpen i.v.m. de eigendom
van een hoeveelheid gestoken turf. 1728-1731.

1 pak

1578 De pastoor, meier, schepenen en inwoners, met hen gevoegd de 
heer van Goetsenhoven, supplianten c. de deken van het Sint-
Dionysiuskapittel te Luik, geïnsinueerde en gedaagde. Herstelling 
van de toren van de kerk. 1728-1731.

1 pak

1648 Jean Renard uit Waver, suppliant c. N. Columbanus, kanunnik van 
het [Sint-Pieters]kapittel te Middelburg en 'habitué' van het Sint-
Goedelekapittel te Brussel, geïnsinueerde. Vergoeding voor het 
laten grazen van dieren. 1728-1732.

2 stukken

38 [Charles de Saint-Albin], aartsbisschop van Kamerijk, en de proost, 
deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Kamerijk, supplianten c. jonker Marcus Van der Veken, heer van 
Waasmont, rescribent. Achterstallige pacht. 1728-1736.

1 omslag

1514 De armenmeesters van de Sint-Severinusparochie te Hoei, 
supplianten c. de burgemeesters en schepenen van Hannuit, 
geïnsinueerden. Rente. 1729.

1 omslag

1516 De priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, supplianten c. Nicolas Mathieu (Matthieu), armen- en 
kerkmeester van Ohain, geïnsinueerde. Rente. 1729.

1 omslag

1517 De abt van de Parkabdij te Leuven, suppliant c. Nicolaas Van 
Orsmaal, pastoor van Heverlee, geïnsinueerde. Nietigverklaring 
van een bevelschrift i.v.m. het pastoorsinkomen vanwege de 
usurpatie door de geïnsinueerde van de novale tiende. 1729.
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1 omslag

1520 Jan Huyge (Huyghe) en Geeraert Herremans, supplianten c. de 
prior en religieuzen van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], 
geïnsinueerden en rescribenten. Eigendom van een stuk land in 
Sint-Martens-Lennik. 1729.

1 omslag

1509 Johannes Baptista Briquet, pastoor van Pellenberg, suppliant c. 
pater Petrus De Schuyffelaer, vicaris van het klooster van de 
miniemen, en Johannes Antonius Crabeels, cantor van het Sint-
Pieterskapittel te Leuven, afgevaardigd door de proost, gedaagden 
en geïnsinueerden. Lichten van het pastoorsinkomen uit de 
geheven tiende. 1729.

1 omslag

1522 De abt van [de abdij van Sint-Trudo te] Sint-Truiden, als heer, 
suppliant c. Jean Joseph Tombelle, meier van Webbekom, 
geïnsinueerde. Confiscatie van goederen door de suppliant als 
onderpand voor betaling van proceskosten in een zaak over het 
jaarlijks veranderen van de wet in Webbekom. 1729.

1 omslag

1531 Petronella Van den Houten, weduwe van Michiel Bettens, 
suppliante c. de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel 
te Brussel, geïnsinueerden. Ius sepulturae('begrafenisrecht'). 1729.

1 omslag

1535 [Ferdinand] Vecquemans, baron van Zevenbergen, impetrant c. 
Lambert Trudo Mannaerts, pastoor van Ranst en Millegem, 
gedaagde. Aanstellen van de kerk- en armenmeesters. 1729.

2 stukken

1537 Cecilia Paradanus uit Turnhout, suppliante c. de abt van de abdij 
van Vlierbeek [te Kessel-Lo], geïnsinueerde. Rente. 1729.

1 omslag

1548 De deken en kanunniken van het Sint-Jacobskapittel te Leuven, 
supplianten c. graaf Charles Bonaventura Van der Noot, raadsheer 
bij de Raad van Brabant, rescribent. Rente. 1729.

1 omslag

1560 De regeerders van Sint-Kwintens-Lennik, met hen gevoegd de kerk-
en armenmeesters en inwoners, supplianten c. Johannes Van 
Gierle, pastoor van Sint-Kwintens-Lennik, rescribent. Heropbouw 
van het oksaal dat de rescribent liet afbreken. 1729.

1 omslag

1572 Ambrosius Mariot, Henricus Van Limborch, Franciscus Gobart, 
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Johannes De Cloux en F. Renson, kapelanen, supplianten c. de 
deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, 
geïnsinueerden. Het recht op het kiezen van de 
distributiemeesters. 1729.

1 omslag

1573 Johannes Guillielmus Tonsern, secretaris van Webbekom, suppliant 
c. de abt van de abdij van Sint-Trudo te Sint-Truiden, geïnsinueerde.
Nietigverklaring van een bevelschrift en restitutie van leenboeken 
en cijnsregisters. 1729.

1 omslag

1582 Michiel Van Tichelt, notaris uit Broechem, en zijn kleinzoon Cornelis
De Wit, supplianten c. de pastoors van Westmalle en Zoersel, als 
collators van de fundatie gesticht door wijlen Hubertus Gysels, 
gewezen pastoor van Hoboken, met hen gevoegd Jan Antonius 
Gysels, geïnsinueerden. Beheer van een studiebeurs. 1729.

1 omslag

1615 Livinus Mouttoul, suppliant c. de overste en religieuzen van het 
klooster van de annuniaten te Leuven, geïnsinueerden. Houtkap op
een stuk grond in Pellenberg dat niet aan de geïnsinueerden zou 
toebehoren. 1729.

1 omslag

1513 De prior van het klooster van de kartuizers te Zelem, suppliant c. 
de meier, burgemeester, schepenen en regeerders van Halen, 
geïnsinueerden. Uitoefening van de jurisdictie te Zelk. 1729-1730.

1 pak

1549 De deken en kanunniken, supplianten c. de kapelanen van het Sint-
Germanuskapittel te Tienen en Thomas Philippus d'Alsace, 
aartsbisschop van Mechelen, rescribenten. Recht op de inkomsten 
uit beneficies van niet- residerende kapelanen en vrijstelling van de
aartsbisschoppelijke jurisdictie. Vorige instantie: de Mechelse 
officialiteit. 1729-1730.

1 omslag

1570 De pastoor, kerk en armenmeesters van Ukkel, supplianten c. 
Jacques Wyns, meier en rentmeester van de kerk- en 
armengoederen van Ukkel, rescribent. Verbod op de verkoop van 
een hoeveelheid hout. 1729- 1730.

1 pak

1571 De abdis van de abdij te Wauthier-Braine, suppliante c. de abt van 
de abdij van Nizelles [te Braine-l'Alleud], geïnsinueerde. Verbod op 
de jacht in Wauthier-Braine. 1729-1730.

1 omslag
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1579 N. de la Hamaide nomine uxoris, impetrant c. de dominicanen van 
Leuven, gedaagden. Rente. 1729-1730.

1 omslag

1580 De erfgenamen N. Roosendael en de douairière van Charles Francis
Courtois, met hen gevoegd de deken van het Sint-Goedelekapittel 
te Brussel, als voogd van de minderjarige kinderen van [Alexander 
Lodewijk Schockaert], graaf van Thirimont c. N. Cools, kapelaan 
van de Sint-Salvatorkapelanie te Vilvoorde. Rente. 1729-1730.

1 omslag

1583 De deken en kanunniken van het Sint-Gummaruskapittel te Lier, 
supplianten c. de drossaard, schepenen, bedezetters en gegoeden 
van Lichtaart, geïnsinueerden en rescribenten. Vrijstelling van 
betaling van het 'bedrijf' op het oorspronkelijke pastoorsdeel van 
de tiende. 1729-1730.

1 pak

1584 Jacobus Swiggers, pastoor van Schelle, impetrant c. het Sint-
Romboutskapittel te Mechelen en de kanunniken van de tweede 
fundatie van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, gedaagden. 
Pastoorsinkomen en herstelling van de pastorie. 1729-1730.

1 omslag

1586 Christoffel Van Coninxloo, procureur, notaris en griffier, 
interveniërende voor de procurator en religieuzen van het 
Roodklooster [te Oudergem], suppliant c. Louis Van der Meeren, 
stadhouder, en de leenmannen, interveniërende voor Franciscus 
Van den Dijcke, heer van het leen- en laathof van Overdorp te 
Wambeek, rescribenten. 'Verhef' van drie stukken land. 1729-1730.

1 omslag

1591 Dominicus Lauwereys, pastoor van Ezemaal en Eliksem, suppliant 
en geëxcipieërde c. Jean Charles Brace (Braze), geïnsinueerde en 
excipiënt. Rente en cijns. 1729-1730.

1 omslag

1592 Johannes Tambuyser, pastoor van Beersel, suppliant c. de abdis 
van de abdij te Vorst, geïnsinueerde, rescribente en gedaagde. 
Bezorgen van een nieuwe pastorie. 1729-1730.

1 pak

1597 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Sulpitiuskapittel en 
de rentmeester van het begijnhof te Diest, supplianten c. N. 
Cordeys, notaris, geïnsinueerde en rescribent. Aanpassing van de 
buitensporige boete voor vastgestelde overtredingen bij het 
beleiden van wegen. 1729-1730.

1 omslag
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1598 De abdis van de abdij van Maagdendal [te Oplinter] en de deken en
kanunniken van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik, supplianten 
c. [Joseph] De Monart le Franc, heer, en de meier en schepenen 
van Grand-Hallet, geïnsinueerden en rescribenten. Betaling van het
'bedrijf' op de tienden. 1729-1730.

1 omslag

1609 Philip Thonet uit Linsmeau cum suis, supplianten c. N. Schoonaerts 
(Schonaert), deservitor, en Godefroid Thibau , als 
testamentuitvoerders van Henricus Engelbert, gewezen pastoor 
van Raatshoven, rescribenten. Erfenis waarvan een gedeelte reeds 
openbaar verkocht werd. 1729-1730.

1 pak

1610 De voogden en rentmeesters van de armentafel van Leuven, 
appellanten c. Petrus Ignatius Farasin, interveniërende voor 
Johannes Franciscus De Groot, meester-metser, geïntimeerde. 
Afbraak van een pas opgetrokken bijgebouw aan een huis van de 
armentafel. Vorige instantie: de schepenbank van Leuven. 1729-
1730.

1 pak

2297 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Baafskapittel te Gent,
supplianten c. de heer, gegoeden, regeerders en inwoners van 
Boechout, gedaagden. Betaling van het 'bedrijf' [?]. 1729-1730.

1 omslag

1606 [Petrus] Mannemaeckers, pastoor, suppliant c. de inwoners van 
Neerwinden, de abt van de abdij te Heylissem en de proosdin en 
religieuzen van het [Sint-Begga]kapittel van Andenne, 
geïnsinueerden, rescribenten en gedaagden. Herstelling van de 
pastorie. 1729-1731.

1 omslag

1640 - 1641 Lambert Smits, pastoor van Eynatten, suppliant en impetrant c. Matthias Reulant, priester, met hem gevoegd de rector van het jezuïetencollege te Aken en N. Del Tour, burgemeester van Eynatten, gedaagden. Maintenue ('handhaving') van het pastoorschap van Eynatten. 1729-1731.

1640 - 1641 LAMBERT SMITS, PASTOOR VAN EYNATTEN, SUPPLIANT
EN IMPETRANT C. MATTHIAS REULANT, PRIESTER, MET HEM 
GEVOEGD DE RECTOR VAN HET JEZUÏETENCOLLEGE TE AKEN EN N.
DEL TOUR, BURGEMEESTER VAN EYNATTEN, GEDAAGDEN. 
MAINTENUE ('HANDHAVING') VAN HET PASTOORSCHAP VAN 
EYNATTEN. 1729-1731.

1640 Deel 1.
1 pak

1641 Deel 2.
1 pak

1541 Adrianus Verlinden en Job De Nys, pastoor en kerkmeester van 
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Berendrecht, supplianten c. de schout en schepenen van 
Berendrecht en de abt van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen, 
geïnsinueerden en rescribenten. Aanstelling van een nieuwe koster.
1729-1732.

1 pak

1602 Norbertus Blondeau, pastoor, suppliant c. de abdis van de abdij van
Ter Kameren [te Elsene], de proost van de Onze-Lieve-Vrouw ter 
Kapelleparochie te Brussel en de kerkmeesters, regeerders en 
inwoners van Ruisbroek, gedaagden. Herstelling van de pastorie. 
1729-1732.

1 pak

1686 Martin Materne De la Morteau, pastoor, impetrant c. de abt van de 
abdij van Villers [te Villers-la-Ville] en de inwoners van Petit-Hallet, 
gedaagden. Bezorgen van een pastorie. 1729-1732.

1 pak

1719 De graaf van Balâtre en Fallais, suppliant c. de abdis en religieuzen 
van de abdij van Val-Notre-Dame [bij Hoei], geïnsinueerden en 
rescribenten. Rente. Vorige instantie: de schepenbank van Fallais. 
1729-1732.

1 omslag

1536 Leonardus Meyers, pastoor van Huizingen, suppliant c. de abdis 
van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], geïnsinueerde. 
Pastoorsinkomen. 1729-1733.

1 omslag

1595 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. Pierre Vrancken en 
Pierre Van de Velde, geïnsinueerden en gedaagden. Slecht 
uitgevoerde herstellingswerken aan de pastorie van Meerbeke. 
1729-1733.

1 pak

1730 Jeanne Catherine D'Oupaye (Doupaye, D'Oupeye), suppliante c. de 
abt en religieuzen van de abdij van Notre-Dame de Bonne-
Espérance te [Vellereille-le-Brayeux], geïnsinueerden en 
gedaagden. Eigendom van de heerlijkheid Chaumont-Gistoux. 
1729-1734.

1 pak

1801 De meier, schepenen, bedezetters en inwoners van Londerzeel, 
supplianten c. Thomas Philippus d'Alsace, aartsbisschop van 
Mechelen, als abt, en de proost en religieuzen van de abdij te 
Affligem, geïnsinueerden. Bezorgen van minstens één 
onderpastoor en het inkomen hiervoor. 1729-1735.

1 pak
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1831 Gommaar en Peter Van den Branden, inwoners van de Mijl (bijvang 
van Lier), supplianten c. de deken en kanunniken van het Sint-
Gummaruskapittel te Lier, geïnsinueerden en rescribenten. 
Bezorgen van een priester voor de bediening van de sacramenten. 
1729-1736.

1 pak

1630 - 1631 N. De Lau, als echtgenoot van de weduwe van baron N. de Xavier, suppliante en resumente c. Nicolas Marechaussé, pastoor van Lasne, met hem gevoegd het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, rescribenten en gedaagden. Recht op de houttiende op een stuk grond in Lasne. 1729-1740.

1630 - 1631 N. DE LAU, ALS ECHTGENOOT VAN DE WEDUWE VAN 
BARON N. DE XAVIER, SUPPLIANTE EN RESUMENTE C. NICOLAS 
MARECHAUSSÉ, PASTOOR VAN LASNE, MET HEM GEVOEGD HET 
SINT-GERTRUDISKAPITTEL TE NIJVEL, RESCRIBENTEN EN 
GEDAAGDEN. RECHT OP DE HOUTTIENDE OP EEN STUK GROND IN 
LASNE. 1729-1740.

1630 Deel 1.
1 pak

1631 Deel 2.
1 pak

2376 - 2377 De provisoren van de armentafel van de Onze-Lieve-Vrouwparochie te Antwerpen, aanleggers en supplianten c. Jan Carlo Bosschaert, als erfgenaam van zijn vader Adriano Bosschaert, verweerder en resument. Schulden. Vorige instantie: de schepenbank van Antwerpen. 1729-1740.

2376 - 2377 DE PROVISOREN VAN DE ARMENTAFEL VAN DE ONZE-
LIEVE-VROUWPAROCHIE TE ANTWERPEN, AANLEGGERS EN 
SUPPLIANTEN C. JAN CARLO BOSSCHAERT, ALS ERFGENAAM VAN 
ZIJN VADER ADRIANO BOSSCHAERT, VERWEERDER EN RESUMENT. 
SCHULDEN. VORIGE INSTANTIE: DE SCHEPENBANK VAN 
ANTWERPEN. 1729-1740.

2376 Deel 1.
1 pak

2377 Deel 2.
1 pak

1076 Johannes Franciscus Lion, procureur, postulerende voor de 
wethouders van Brussel, impetrant c. de plebaan van het Sint-
Goedelekapittel, met hem gevoegd baron [Guillaume François 
Thisquen], amman van Brussel, als provisoren van de fundatie van 
N. Van Bronckhorst, gedaagden. Onbekend. [ca. 1729].

1 stuk

33 De burggravin van Grimbergen cum suis, supplianten c. de overste 
en religieuzen van het klooster van de grauwzusters te Antwerpen, 
geïnsinueerden. Fundatie. 1730.

1 omslag

1559 Floris Pirar (Pirard), suppliant c. de abdis en religieuzen van de 
abdij van Sint-Bernardusdal te Diest, geïnsinueerden. In pacht 
houden van enkele stukken grond. 1730.
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1 omslag

1563 [Henricus Van Ypen], pastoor, en de kerkmeesters van Duisburg, 
supplianten c. Antoon De Coster cum suis, rescribenten. 
Beroepsprocedure in een zaak over het eigendom van een stuk 
grond. 1730.

1 omslag

1565 Jonker Carolus Josephus Du Bois, drossaard, suppliant c. de pastoor
van Hoboken, geïnsinueerde. Afnemen van de eed van de gekozen 
kerk- en armenmeesters. 1730.

1 omslag

1589 De abdis en religieuzen van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], 
supplianten c. de priores en religieuzen van het klooster van Onze-
Lieve-Vrouw-ten-Troost te Vilvoorde, geïnsinueerden. Recht op de 
houttiende te Peutie. 1730.

1 omslag

1596 De armenmeesters van de Sint-Jacobs-op-de-Koudenbergparochie 
te Brussel, supplianten c. Antonius Petit, schoolmeester van de 
arme scholieren aldaar, gedaagde. Afzetten van de gedaagde als 
schoolmeester wegens de onverenigbaarheid van het ambt met 
dat van procureur van de alcalde. 1730.

1 omslag

1620 Andreas Van Thielen, pastoor van Sint-Gillis-Obbrussel, suppliant c. 
de abdis van de abdij te Vorst, rescribente. Ontlasting van betaling 
van het vroon (= soort belasting) en andere heerlijke rechten. 
1730.

1 omslag

1634 Baron Herman Theodor de Bergh de Trips, heer van Neerlinter, en 
Peter Bleyenheust, priester, supplianten c. Charles Michel Schotte, 
heer van Harcourt, geïnsinueerde. Rente. 1730.

1 stuk

1636 Johannes Verhaegen, priester, impetrant c. Peter Vanden Vijver, 
geintimeerde. Schulden. Vorige instantie: de schepenbank van 
Kontich. 1730.

1 omslag

2298 Johanna Verbesselt, suppliante c. N. De Beauregard, als ontvanger 
van de kerkfabriek van de Sint-Goedeleparochie te Brussel, 
rescribent. Huishuur. 1730.

1 omslag

1594 Alexander De Hertogh, regulier kanunnik in de abdij te Dielegem en
onderpastoor van Neder-Over-Heembeek, geautoriseerd door de 
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abt, suppliant c. Petrus De Hertogh (Hertoghe, Hertoch), drossaard 
van Hoogvorst [Tervuren], rescribent. Lijfrente. 1730-1731.

1 omslag

1603 N. Rosmaraing, plebaan, suppliant c. de prior van Sint-
Maartensklooster te Lier, geïnsinueerde. Huur van de refuge van 
het klooster van de geïnsinueerde te Lier. 1730-1731.

1 omslag

1611 De abt van de Parkabdij te Leuven, impetrant en suppliant c. 
Ferdinand Delfosses-la-Ville, Michel Meurée en Philippe La Croix, 
inwoners van Pont-à-Celles en Luttre, gedaagden en 
geïnsinueerden. Verplichting tot het reglementair opstellen van de 
tiendbare gewassen. 1730-1731.

1 omslag

1612 Johanna Maria Staes, weduwe van Jan Baptist Gisbert Van den 
Hove, suppliante c. de kerk- en armenmeesters van de Sint-
Sulpitiusparochie te Diest, geïnsinueerden. Schulden verbonden 
aan een jaargetijde. 1730- 1731.

1 omslag

1614 Christianus Nudorp, pastoor van Wechelderzande, suppliant c. N. 
Spirelet, rentmeester van de goederen van [Frans Lambert van 
Renesse], heer van Oostmalle, rescribent. Recht op de graantiende 
in het gehucht Blommerschot. 1730-1731.

1 omslag

1617 De abdis en religieuzen van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], 
supplianten c. de regeerders van Huizingen, geïnsinueerden. 
Afstand van de tienden van Huizingen door de supplianten. 1730-
1731.

1 omslag

1619 [Pierre François] Gilbert, pastoor, impetrant c. de meier en 
schepenen, met hen gevoegd [Charles Maximilien de Viron], heer, 
en de inwoners van Oisquercq, gedaagden. Herstelling van het dak 
van het koor van de kerk. 1730-1731.

1 pak

1624 De kapelanen van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, impetranten 
van brieven van reformatie c. Cornelis Segers, als man en voogd 
van Catharina Tuttelaers, geïntimeerde. Reformatie van een vonnis 
over de nietigverklaring van de verkoop van huis 'De Herderinne' in
Leuven ter vereffening van een rente. Vorige instantie: de 
schepenbank van Leuven. 1730-1731.

1 pak

1627 Isabella Albertina Matton, vrouw van N. Danneels, suppliante c. J.B. 
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Schrijnmaeckers, kanunnik [van het Sint-Pieterskapittel te 
Anderlecht], Antonette Schrijnmaeckers, geestelijke dochter, en 
Louise Schrijnmaeckers, weduwe van N. Passenrode, 
geïnsinueerden. Verantwoording over de inkomsten uit een deel 
van de tiende van Eindhoven en over een legaat van Franse 
boeken. 1730-1731.

1 omslag

1635 Henri Joseph Rooveroy (Rouveroy), priester, met hem gevoegd de 
abdis en religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], 
impetranten c. Pierre Egidius, pastoor van Saint-Jean-Geest, en 
Hubert De Quart, priester en schoolmeester uit Jodoigne, 
gedaagden. Maintenue ('handhaving') van de kapelanie van de 
Heilige Drievuldigheid in de kerk van Saint-Jean-Geest. 1730-1731.

1 omslag

1638 Johannes Egidius Cools, pastoor van Kerkom [bij Boutersem], 
suppliant en gereconvenieerde c. Albert Van Nauwen, meier van 
Kerkom [bij Boutersem], geïnsinueerde, rescribent en reconveniënt.
Beledigingen. 1730- 1731.

1 omslag

1693 De meier, schepenen, gegoeden en inwoners, met hen gevoegd de
heer van Kapelle-op-den-Bos, supplianten c. de abdis van de abdij 
te Kortenberg, rescribente. Bezorgen van een tiendklok. 1730-
1731.

1 omslag

561 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], impetrant c. Jean 
Du Vivier, gedaagde. Cijns. 1730-1732.

1 omslag

1577 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Kamerijk, supplianten c. de abten, abdis en religieuzen van de 
abdijen van Park en Sint-Geertrui te Leuven en Vrouwenpark [te 
Rotselaar], gedaagden. Bijdrage aan het pastoorsinkomen van 
Herent. 1730-1732.

1 pak

1585 De drossaard, schepenen, regeerders en inwoners van Sint-
Katelijne-Waver, impetranten c. de proost, deken en kanunniken 
van het Sint-Romboutskapittel te Mechelen, [Charles de Saint-
Albin], aartsbisschop, en het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, 
[Joachim van Merode], markies van Deinze, en [Jacob August Du 
Pré], pastoor van Walem, gedaagden. Bezorgen van een 
onderpastoor en diens inkomen. 1730-1732.

1 omslag

1605 De proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
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te Kamerijk, supplianten c. [Carlos Lopez de Ulloa], baron, 
interveniërende voor N. De Landre, zijn baljuw in Limal, rescribent. 
Nietigverklaring van een procedure over het eigendom van vacante
cijnsgronden na een overlijden. 1730-1732.

1 pak

1613 De wethouders, regeerders en inwoners, impetranten en 
supplianten c. de pastoor van Edegem, de commanderij van 
Pitzemburg te Mechelen, François Joseph Fervaques (Vervacques), 
griffier van de Weeskamer, de kanunniken van de tweede fundatie 
van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel en het jezuïetencollege van 
Antwerpen, N. De Mont, weduwe van Jan Baptista De Labbestraete,
en de weduwe N. Maesmans, gedaagden en geïnsinueerden. 
Bezorgen van een nieuwe tiendklok. 1730-1732.

1 pak

1645 De abt en religieuzen van de abdij te Tongerlo, de zaak aanemende
voor Philippe Du Moulin, kerkmeester van Orp-le-Grand, 
supplianten c. Jean Jacques Mottoule (Mottoulle, Moutoule), 
geïnsinueerde en rescribent. Maintenue ('handhaving') van het 
kerkmeesterschap. 1730-1732.

1 pak

1655 Norbert Burneuville, vicaris van Simpelveld, met hem gevoegd de 
abt van de abdij te Beaurepart, impetrant c. baron N. de Rochau 
D'Overhuysen, gedaagde. Maintenue ('handhaving') van de gehele 
tiende van Simpelveld. 1730-1732.

1 omslag

1685 De prior, priores en religieuzen van het klooster van Sainte-Marie-
Madeleine-en-Béthanie, supplianten c. N. Hierome (Hieromme, 
Hierosme), baljuw van Lens-Saint-Remy en Villers-le-Peuplier, 
geïnsinueerde en rescribent. Eigendom van een weide. 1730-1732.

1 omslag

1688 De abdis van de abdij te Vorst, suppliante c. de wethouders, 
thesauriers en rentmeesters van Brussel, geïnsinueerden en 
excipiënten. Maintenue ('handhaving') van het recht op vrijstelling 
van belasting op was. 1730-1732.

1 pak

1588 De deken en kanunniken van het Sint-Pauluskapittel te Luik, 
supplianten, geïnsinueerden en rescribenten c. Pierre Herbau, 
pastoor van Villers-le-Peuplier, geïnsinueerde en suppliant. 
Achterstallig pastoorsinkomen. 1730-1733.

1 pak

1618 F. Martin, pastoor, en de meiers, burgemeester en schepenen van 
Ways, supplianten en gedaagden c. de abt en abdis van de abdijen 
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van Villers [te Villers-la-Ville] en Aywiers [te Lasne] en de 
intendanten van het Saint- Sepulchrehospitaal te Nijvel, 
resumenten. Herstelling van de toren en deur van de kerk. 1730-
1733.

1 omslag

1780 - 1781 N. Dembour, pastoor van Grand-Hallet, suppliant, gedaagde en reconveniënt c. de deken en kanunniken van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik, interveniërende voor N. Hemptinne, hun pachtster in Lincent, geïnsinueerden, supplianten en gereconvenieerden. Confiscatie van oogst om de nakoming van verplichtingen af te dwingen betreffende de herstelling van de kerk, het bezorgen van ornamenten en het pastoorsinkomen. 1730-1734.

1780 - 1781 N. DEMBOUR, PASTOOR VAN GRAND-HALLET, 
SUPPLIANT, GEDAAGDE EN RECONVENIËNT C. DE DEKEN EN 
KANUNNIKEN VAN HET SINT-BARTHOLOMEUSKAPITTEL TE LUIK, 
INTERVENIËRENDE VOOR N. HEMPTINNE, HUN PACHTSTER IN 
LINCENT, GEÏNSINUEERDEN, SUPPLIANTEN EN 
GERECONVENIEERDEN. CONFISCATIE VAN OOGST OM DE 
NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN AF TE DWINGEN BETREFFENDE 
DE HERSTELLING VAN DE KERK, HET BEZORGEN VAN 
ORNAMENTEN EN HET PASTOORSINKOMEN. 1730-1734.

1780 Deel 1.
1 pak

1781 Deel 2.
1 pak

1788 Adrianus Helsen, pastoor van Baal, suppliant c. de abt van de abdij 
van Sint-Geertui te Leuven, geïnsinueerde en rescribent. Rente die 
deel uitmaakte van het pastoorsinkomen. 1730-1734.

1 pak

1805 Geldolphus Josephus Michiels, priester, met hem gevoegd Johannes
Franciscus Snaeghels en Henricus Heddebaut, supplianten c. 
Henricus 't Kint en [Gaspar] De Witte, advocaat bij de Raad van 
Brabant, geïnsinueerden. Erfenis. 1730-1734.

1 omslag

2108 Laurent Louis, suppliant c. de voogden en rentmeesters van de 
armentafel van Leuven, geïnsinueerden en rescribenten. Renten. 
1730-1736.

1 omslag

51 Franciscus Josephus de Hautepenne, kapelaan, impetrant c. de 
deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, 
geïnsinueerden en gedaagden. Inkomsten van de suppliant uit de 
kapelanie van de aanroeping van Sint-Pancratius in de kapittelkerk.
1730-1740.

1 omslag

1994 De bedienaar van het klooster van de trinitariërs te Orival-lez-
Nivelles, suppliant c. de weduwe van Antoine Belhomme, 
raadsheer en ontvanger van de vorst in Henegouwen, heer van 



Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid. 241

Ophain, geïnsinueerde. Rente. 1730-1740.
1 pak

1626 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Romboutskapittel te 
Mechelen cum suis, supplianten c. de deken, vice-deken en 
kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, geïnsinueerden 
en rescribenten. Ontlasten van de supplianten van hun bijdrage 
voor de herstelling van de pastorie van Schelle. 1730-1742.

1 omslag

2075 Albertus Van Rossum, pastoor van Bierbeek, impetrant c. de deken 
en regenten van de strikte faculteit van Theologie van de 
universiteit te Leuven, gedaagden. Pastoorsinkomen. 1730-1742.

1 omslag

2109 - 2110 De urbanisten van Brussel, supplianten c. de graven van Grosberg, rescribenten, met hen gevoegd de weduwe N. Bosschaerts, interveniënte. Cijns op een stuk land in Kampenhout. 1730-1742.

2109 - 2110 DE URBANISTEN VAN BRUSSEL, SUPPLIANTEN C. DE 
GRAVEN VAN GROSBERG, RESCRIBENTEN, MET HEN GEVOEGD DE 
WEDUWE N. BOSSCHAERTS, INTERVENIËNTE. CIJNS OP EEN STUK 
LAND IN KAMPENHOUT. 1730-1742.

2109 Deel 1.
1 pak

2110 Deel 2.
1 pak

613 De pastoor, meier, schepenen en kerkmeesters van Thorembais-
Saint-Trond, impetranten c. de inwoners van Thorembais-Saint-
Trond, de abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-Espérance [te
Vellereille-le- Brayeux] en de priores en religieuzen van de priorij 
van Hertoginnedal te Oudergem, gedaagden. Herstelling van o.m. 
de toren van de kerk. 1730-1756.

1 omslag

1616 Peter Van den Bempden (Bemden), suppliant c. Johannes Van 
Leemput, onderpastoor van het begijnhof te Lier, geïnsinueerde. 
Overdracht van de administratie van twee sterfhuizen. 1731.

1 omslag

1632 Thomas Joano (Joanno) uit Ohain, suppliant c. de priores en 
religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te Oudergem, 
geïnsinueerden. Eigendom van enkele cijnsgoederen. 1731.

1 omslag

1637 Lambert Nihon, vicaris, impetrant c. François Pirotte, pastoor van 
Wandre, geïntimeerde. Pastoorschap van Wandre met de daaraan 
verbonden inkomsten. Vorige instantie: de schepenbank van 
Hermalle-sous-Argenteau. 1731.
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1 pak

1639 Guilliaume Alexis De Malcotte, suppliant en gereconvenieerde c. 
Michael Perckmans, priester, rescribent en reconveniënt. Erfenis. 
1731.

1 omslag

1642 Charles Ansciau (Anciau, Anciaux), rentmeester van het Sint-Jan-
Evangelistkapittel te Luik, suppliant c. N. Poletz, pastoor van Petit-
Rosière, geïnsinueerde. Nietigverklaring van een vonnis bij verstek 
over een supplement op het pastoorsinkomen. 1731.

1 pak

1178 Pierre van Gruninghe, priester, suppliant c. N. De Landre, meier 
van Terhulpen, zowel in eigen naam als interveniërende voor zijn 
schoonmoeder Anne Françoise Collet, geïnsinueerde. Rente [?]. 
1731.

1 stuk

1647 F. Clement, meier van Rebecq, suppliant c. de prior en religieuzen 
van het klooster te Bois-Seigneur-Isaac, geïnsinueerden. Erfenis [?].
1731.

1 omslag

1695 Michiel Lefebvre (Le Febvre, Leffebvre), als man en voogd van 
Maria Josepha Perone, suppliant c. de overste en religieuzen van 
het klooster Bethaniën te Brussel, geïnsinueerden. Erfenis. 1731.

1 omslag

50 Simon Pacque, pastoor van Perk, en Waltherius Van den Broecke, 
pastoor van Elewijt, impetranten c. Louis Joseph van Steelant, 
baron van Perk en Elewijt, in naam van zijn vrouw, gedaagde. 
Naleving van het testament van de barones met betrekking tot te 
stichten fundaties en jaargetijden. 1731-1732.

1 omslag

1656 Het Sint-Gertrudiskapittel, supplianten, geïnsinueerden en 
rescribenten c. Adrien Joseph François Fontaine, pastoor van de 
Sint-Andreasparochie te Nijvel, geïnsinueerde, rescribent en 
suppliant. Placet voor de dispensatie voor het houden van het 
pastoorsbeneficie in combinatie met een kanunnikenprebende. 
1731-1732.

1 pak

1664 De prior, procurator en religieuzen van het klooster van de 
kartuizers te Brussel, supplianten en geëxcipieërden c. graaf 
[Lodewijk Joseph van Albert], prins van Grimbergen, geïnsinueerde 
en excipiënt. Achterstallige cijns. 1731-1732.

1 pak
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1666 De rector van het jezuïetencollege te Brussel, suppliant c. Petrus 
Van Cutsem, priester, en Roelant Joseph Van der Borght, notaris, 
als curatoren van Joseph Albert Mertens, interveniërende voor N. 
De Servais, ridder, geïnsinueerden. Schulden voor een schenking 
van vier zilveren kandelaars voor het hoogaltaar van de kerk van 
het college. 1731-1732.

1 omslag

1696 Guilliam Stroykens, koster, suppliant c. Petrus Loots, pastoor van 
Sint-Agatha-Rode, geïnsinueerde. Maintenue ('handhaving') van het
kosterschap. 1731-1732.

1 omslag

1678 Gaspar Henreco, regulier kanunnik van de abdij te Kloosterrade en 
pastoor van Eupen, impetrant c. Arnold Smits (Schmitz) Den 
Scholte, Peter en Johannes Smits (Schmitz) en Welter Welter, 
gedaagden. Maintenue ('handhaving') van het recht om de 
plaatsen in de kerk toe te wijzen. 1731-1732.

1 pak

1679 François Joseph, kanunnik [van het Sint-Gummaruskapittel te Lier], 
en Emanuel De Wacquant, zowel in eigen naam als voor hun broer 
Charles Joseph, supplianten c. Marie Caroline Gracia de Leon, 
weduwe van Jean Joseph De Wacquant, gewezen kolonel van de 
keurvorst van Beieren, rescribente. Schulden. 1731-1732.

1 omslag

1682 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. de 
abdis van de abdij van Val-Saint-Georges te Salzinnes (Namen), 
rescribente. Bijdrage aan het pastoorsinkomen van Ligny. 1731-
1732.

1 omslag

1683 Judocus Huybrechts, deservitor, met hem gevoegd de abt van de 
abdij van Sint-Geertui te Leuven, supplianten c. Johan Joseph De 
Bauwens, heer van Bruggen en Rivieren, met hem gevoegd de 
meier en schepenen van Betekom, gedaagden. Terugplaatsen van 
de komme (= kist voor belangrijke documenten) in het koor van de 
kerk. 1731-1732.

1 omslag

1797 Cornelius Johannes Maria Van den Branden, heer, en de regeerders 
van Reet, impetranten c. de abten van de Sint-Michielsabdij te 
Antwerpen, de Sint-Bernardusabdij [te Hemiksem] en de abdij te 
Lobbes, de abdis van de abdij van Roosendael [te Sint-Katelijne-
Waver], [Cornelius Mies], pastoor van Reet en [Johannes Baptista 
De Lièvre], pastoor van Kontich, baron [Simon van Reynegom], de 
weduwe van N. Molenaer uit Gent en Peter Deweert, gedaagden. 
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Bezorgen van een inkomen voor een onderpastoor in Reet. 1731-
1732.

1 pak

1604 Maximilien Delvaux, pastoor, impetrant c. de abt en religieuzen van
de abdij te Cambron, het Sint-Nicolaashospitaal te Nijvel en de 
armenmeesters van Ittre en Samme, gedaagden. Bezorgen van 
een nieuwe pastorie. 1731-1733.

1 omslag

1644 Martin Materne De la Morteau, pastoor van Petit-Hallet, met hem 
gevoegd N. de Genlays, supplianten c. Martin Marneffe, 
geïnsinueerde. Eigendom van gronden en de hieraan verbonden 
pachtinkomsten. 1731-1733.

1 pak

1670 Dionisius De Meyer, pastoor, suppliant en impetrant c. de deken en
kanunniken van het Sint-Dimpnakapittel van Geel en het Onze-
Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, de abdis van de abdij van 
Roosendael te Sint- Katelijne-Waver en [Carolus d'Espinoza], 
bisschop van Antwerpen, geïnsinueerden en gedaagden. 
Pastoorsinkomen. 1731-1733.

1 omslag

1689 N. Godefroid, pastoor, en Lambert Franckart (Franckaert), Jacques 
Sambrés (Sambré), François D'Etienne, Jean Minne, Jacques De Try 
(Thry) en Pierre Anciaux, inwoners van Bierges, supplianten c. 
Toussaint Francotte, meier van Bierges, rescribent. Verhuur van 
weiden waarop de inwoners hun dieren lieten grazen. 1731-1733.

1 pak

1717 De paters van het jezuïetencollege te Leuven, supplianten c. het 
Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, interveniërende voor hun meier 
Petrus Remy, geïnsinueerden en rescribenten. Aanstellen van een 
sterfelijke laat en betaling van een jaar vroon op gronden in 
Strombeek. 1731-1733.

1 pak

1927 De deken en kanunniken van het Sint-Germanuskapittel, 
impetranten en supplianten c. Everardus Nys, landdeken van 
Tienen, gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het ius 
sepulturae ('begrafenisrecht') van geestelijken overleden te Tienen.
1731-1733.

1 pak

1684 De abdis van de abdij van Hertogendal [te Hamme-Mille], 
suppliante c. N. Duchesne, meier, als voogd van de kinderen van 
Etienne Coosman, gewezen kerkmeester van Grez, geïnsinueerde, 
gedaagde en resument. Terugbetalen van het geld van de 
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kerkfabriek dat Coosman gebruikte voor het betalen van de 
proceskosten in een zaak over de herstelling van de toren van de 
kerk. 1731-1734.

1 pak

1702 Antoine Colignon, pastoor van Bomal, impetrant c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Feuillienkapittel te Fosses-la-Ville en Pierre
Julien (Julin, Jullien), pastoor van Offus, gedaagden. Aanschaf van 
ornamenten. 1731- 1734.

1 pak

1809 Jean Norbert Nys (Neys), pastoor van Lovenjoel, impetrant c. de 
proost en deken van het Sint-Hadelinuskapittel te Wezet, 
gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1731-1734.

1 pak

1773 Ludovicus Josephus Verbruggen, kanunnik en vice-plebaan, 
suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te 
Turnhout, geïnsinueerden en gedaagden. Handhaving van de 
suppliants prebende en achterstallig inkomen uit zijn functie als 
vice-plebaan. 1731-1739.

1 pak

1681 [Carolus d'Espinoza], bisschop van Antwerpen, suppliant c. de 
bisschop van Rhodiopole, suffragaanbisschop van Keulen, als broer 
en enige erfgenaam van [Peter Josef de Francken-Sierstorff], 
gewezen bisschop van Antwerpen, gedaagde en rescribent. 
Schulden. 1731-1740.

1 omslag

41 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant, geïnsinueerde en 
rescribent c. N. De Lau, echtgenoot van de douairière N. de Xavier, 
vrouwe van Lasne, geïnsinueerde, gedaagde en suppliant. 
Jurisdictie in Lasne. 1731- 1772.

1 pak

1385 N. Tisman, kanunnik, en Nicolas Theodor Clement c. N. Garin, 
dokter. Onbekend. 1732.

1 stuk

1649 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Romboutskapittel te 
Mechelen, supplianten c. de grote gegoeden van de polder van 
Battenbroek, geïnsinueerden. Bijdrage aan de dijkgeschoten en 
andere belastingen. 1732.

1 omslag

1650 Jacques L'Escaille, pastoor van de Sint-Medardusparochie te 
Jodoigne, als voogd van Marie Jenne Gosin, begijn, suppliant c. 
Marie Marneffe, begijn op het begijnhof te Tienen, geïnsinueerde en
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rescribent. Nietigverklaring van een contract over de verkoop van 
een huis. 1732.

1 omslag

1662 Jean Jacques Finet, rentmeester van het Sint-Goedelekapittel, 
suppliant c. Charles Nicolaus Bomal, kapelaan van het Sint-
Pieterskapittel te Leuven en cantuarius van de Sint- Goedelekerk te
Brussel, geïnsinueerde en rescribent. Schulden. 1732.

1 omslag

1663 Hubert André, kapelaan van het Sint-Germanuskapittel te Tienen, 
suppliant c. de abt van de abdij van Kornelimünster te Aken, 
geïnsinueerde. Schulden. 1732.

1 omslag

1665 Josephus Barbiers, president van het seminarie van het 
aartsbisdom Mechelen, impetrant c. graaf [Lodewijk Joseph van 
Albert], prins van Grimbergen, interveniërende voor zijn drossaard 
N. Vanden Vyvere, gedaagde. Houtkap [?]. 1732.

1 stuk

1667 Jean François De Villers en Gabriel Luseau c. Charles D'Arteville, 
pastoor van Trazegnies, en Jean Baptiste Del Bauche. Onbekend. 
1732.

1 omslag

1672 J[osephus] A[rnoldus] Swysen, pastoor van Mol, en P. Wuyts, 
onderpastoor van Meerhout, supplianten c. A. Noops, pastoor van 
Balen, en J. Verhagen, als provisoren van de achtergelaten beurzen 
van Jan Joos en Maria Delien, geïnsinueerden. Beheer van een 
studiebeurs. 1732.

1 omslag

1675 Erasmus Paladanus, pastoor van Zemst, suppliant c. [Anna Louise 
van der Gracht], barones van Vremde, geïnsinueerde. Schulden 
voor gedane missen verbonden aan een fundatie. 1732.

1 omslag

1680 Theodorus Josephus Mattheus, pastoor, suppliant c. Peter De Rest, 
drossaard van Waarloos, geïnsinueerde. Toegang tot de komme (= 
kist voor belangrijke documenten) met de administratie van de 
kerkfabriek en armentafel. 1732.

1 omslag

1690 Peter Van Baelen jr., suppliant c. N. Metman, priester, als voogd 
van de wezen van N. Pollet, geïnsinueerde. Schulden. 1732.

1 omslag

1691 Antoine L'Arbalestrier, suppliant c. Jean Alexis Du Try, gewezen 
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pastoor van Jumet, geïnsinueerde en rescribent. Onbekend. 1732.
1 stuk

1687 Toussanus Michiels, rentmeester van de armentafel, suppliant c. de
burgemeesters van Leuven en N. Van Bemmel, geïnsinueerden. 
Aftekenen van een gesloten rekening. 1732.

1 omslag

1692 De pastoor van Gembloux, interveniërende voor Henri Germain, 
appellant c. Robert Pierart, geïntimeerde. Houtkap [?]. Vorige 
instantie: de schepenbank van Gembloux. 1732.

2 stukken

1694 De regeerders van Beersel, supplianten c. de abdis en religieuzen 
van de abdij te Vorst, gedaagden. Verdeling van de klokkenspijs 
van de verbrande klokken en bezorgen van een nieuwe tiendklok. 
1732.

1 omslag

1728 De abt en religieuzen van de abdij te Lobbes, supplianten c. 
[Cornelius] Mies, pastoor van Reet, gedaagde. Bezorgen van het 
inkomen voor de onderpastoor. 1732.

1 omslag

1729 Paulus Josephus De Greve, griffier, cum suo, suppliant c. [Egidius 
Neerdaels], pastoor, en de kerk- en rentmeesters van de Sint-
Goriksparochie te Brussel, geïnsinueerden. Inzage in de 
administratie van een fundatie. 1732.

1 omslag

1731 François Joseph Germain, gewezen kanunnik, suppliant c. het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerde en rescribent. Confiscatie 
van de inkomsten van de prebende van de suppliant wegens niet-
naleving van zijn residentieplicht. 1732.

1 omslag

1737 Jacobus Moeremans, deservitor, impetrant c. Silvester Van Eij, 
gewezen pastoor van Gierle, gedaagde. Recht op de tienden uit het
pastoorsinkomen. 1732.

1 omslag

1794 Catherine Becq, weduwe van Jean Michaux, suppliant c. de abdis 
van de abdij van Hertogendal [te Hamme-Mille], geïnsinueerde en 
rescribente. Nietigverklaring van een vonnis in een zaak 
betreffende het eigendom van stukken grond. Vorige instantie: de 
schepenbank van Leuven. 1732.

1 omslag

1796 Augustin Lavary uit Gosselies, suppliant c. de abt van de abdij te 
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Liessies, als prior, en de religieuzen van de priorij te Sart-les-
Moines, geïnsinueerden en rescribenten. Opschorting van de 
openbare verkoop van goederen wegens vermeende schulden. 
1732.

1 omslag

1807 N. L'Heureux, procureur, impetrant c. de proost, deken en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, 
gedaagden. Proceskosten [?]. 1732.

1 stuk

1710 Antoon Duwaerts, suppliant c. de abt van de Parkabdij te Leuven, 
met hem gevoegd [Wilhelmus] Delvaux, bisschop van Ieper, als 
aangestelde in plaats van de landdeken van Mechelen, 
interveniërende voor Philippus Vermeylen, nieuw gekozen 
rentmeester van de kerkfabriek en armentafel van Wakkerzeel, 
geïnsinueerden. Rentmeesterschap van de kerkfabriek en 
armentafel. 1732-1733.

1 pak

1714 Petrus Aerts, pastoor van Keerbergen, suppliant en 
gereconvenieerde c. de abt van de abdij te Grimbergen, rescribent 
en reconveniënt. Novale tiende. 1732-1733.

1 omslag

1720 Hendrick Schepers, suppliant c. de geschoeide karmelieten van 
Leuven, rescribenten. Schulden wegens niet-naleving van een 
huurcontract. 1732-1733.

1 omslag

1724 Adrien Bricourt, proost van de Onze-Lieve-Vrouw ter 
Kapelleparochie te Brussel, suppliant c. Norbertus Blondeau, 
pastoor van Ruisbroek, geïnsinueerde en gedaagde. Bijdrage aan 
de herstelling van de pastorie. 1732-1733.

1 omslag

1736 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, supplianten c. de meier, 
wethouders en parochianen van Buzet, geïnsinueerden en 
rescribenten. Herstelling van de torenspits van de kerk. 1732-1733.

1 pak

1740 [Filip François Joseph Taye], markies van Wemmel en Asse, 
suppliant c. Jan Saels, tiendpachter van het Sint-Lambertuskapittel 
te Luik, geïnsinueerde en rescribent. Houttiende op een stuk grond 
in de heerlijkheid Velpen. 1732-1733.

1 omslag

1743 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Antwerpen, supplianten c. Johannes Van der Perre, pastoor van 
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Nijlen, geïnsinueerde. Rente. 1732-1733.
1 pak

2295 Egidius De Witte, pastoor van Asse, diminuent c. Antoon Suys cum 
suis, libellanten. Schulden. 1732-1733.

1 omslag

1749 Johannes Baptist Vervoort, pastoor, J. Van Huy, F.J. Verschueren, Jan
Van Guihoven en Cornelis Van Beckhoven, als provisoren en 
kerkmeesters van Meerle, supplianten c. de prinses-abdis en 
religieuzen van de abdij te Thorn, geïnsinueerden en rescribenten. 
Herstelling van het plaveisel van het koor van de kerk. 1732-1734.

1 pak

1761 Albert D'Avant, pastoor van Petit-Roeulx-lez-Braine, suppliant c. de 
erfgenamen van Jacques Jean Baptiste Van Uffels, baron van Neder-
Over-Heembeek, rescribenten. Renten. 1732-1734.

1 omslag

1770 De burgemeesters en inwoners van Eupen, supplianten c. de abt 
van de abdij te Kloosterrade, interveniërende voor Gaspar Henreco,
regulier kanunnik en pastoor van Eupen, geïnsinueerde. Invoering 
van een reglement voor het bestuur van de kerkfabriek en haar 
goederen. 1732-1734.

1 pak

1778 - 1779 Carolus Schuermans, pastoor van Oud-Turnhout, suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Turnhout, geïnsinueerden en rescribenten. Pastoorsinkomen en bezorgen van een pastorie. 1732-1734.

1778 - 1779 CAROLUS SCHUERMANS, PASTOOR VAN OUD-
TURNHOUT, SUPPLIANT C. DE DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET 
SINT-PIETERSKAPITTEL TE TURNHOUT, GEÏNSINUEERDEN EN 
RESCRIBENTEN. PASTOORSINKOMEN EN BEZORGEN VAN EEN 
PASTORIE. 1732-1734.

1778 Deel 1.
1 pak

1779 Deel 2.
1 pak

2348 - 2349 De abt van de abdij van Val Dieu te Aubel, impetrant c. graaf Eugene Theodose de Hoen, als heer van Neufchâteau, opposant, resument, gedaagde en geïntimeerde. Jachtrecht. Vorige instantie: de Raad van Limburg. 1732-1734.

2348 - 2349 DE ABT VAN DE ABDIJ VAN VAL DIEU TE AUBEL, 
IMPETRANT C. GRAAF EUGENE THEODOSE DE HOEN, ALS HEER 
VAN NEUFCHÂTEAU, OPPOSANT, RESUMENT, GEDAAGDE EN 
GEÏNTIMEERDE. JACHTRECHT. VORIGE INSTANTIE: DE RAAD VAN 
LIMBURG. 1732-1734.

2348 Deel 1.
1 pak

2349 Deel 2.
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1 pak

1707 Martinus Johannes Du Bois, pastoor van Outer en landdeken van 
Geraardsbergen, impetrant c. Jacques Antonius Garesta, president, 
en N. Van Buggenhout en N. Guiaux (Guyaux), provisoren van het 
Baiuscollege te Leuven, gedaagden. Presidentschap van het 
college. 1732-1735.

1 pak

1774 De kerkmeesters van Herent, impetranten c. Antoon Muls, 
geïntimeerde. Reformatie van een vonnis in een zaak betreffende 
een rente. Vorige instantie: de schepenbank van Leuven. 1732-
1735.

1 omslag

1763 De abt van de abdij te Flône, suppliant c. de pastoor, meier, 
schepenen en armenmeesters van Incourt, interveniërende voor N. 
Bergile en Pierre Tordoir, pachters, geïnsinueerden. Achterstallige 
cijns. 1732-1735.

1 omslag

1830 Adrianus Verlinden, onderpastoor van Herenthout, suppliant c. 
Bonaventura Van Amelsvoort, pastoor van Herenthout, gedaagde. 
Inkomen van de suppliant dat uit het pastoorsinkomen kwam. 
1732-1735.

1 pak

1828 De abdis van de abdij van Hertogendal [te Hamme-Mille], 
suppliante c. Johannes Antonius Van Hove, pastoor van Overijse, 
rescribent. Pastoorsinkomen. 1732-1736.

1 pak

1849 [Johannes Egidius] Cools, pastoor, en de regeerders van Kerkom 
[bij Boutersem], supplianten c. Charles Ferdinand de 
Woestenraede, proost van Kumtich, en de abt van de abdij van 
Kornelimünster [te Aken], geïnsinueerden. Herstelling van de beuk 
van de kerk en bezorgen van ornamenten en een tiendklok. 1732-
1736.

1 pak

1757 De abten van de abdijen van Sint-Geertrui te Leuven en te 
Heylissem, de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te 
Leuven en de burgemeester, schepenen en inwoners, supplianten, 
geïnsinueerden en gedaagden c. Louis De Frouillais, commandeur 
van de commanderij van Chantraine, gedaagde en c. Jacques 
Michel L'Escaille, pastoor van de Sint-Medardusparochie te 
Jodoigne, impetrant. (Bijdrage voor het) bezorgen van een pastorie.
1732-1737.

1 pak
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1905 Jean Van Benthem, koopman uit Brussel, suppliant c. de abt en 
religieuzen van de abdij van Nizelles [te Braine-l'Alleud], 
geïnsinueerden. Schulden. 1732-1737.

1 omslag

2437 Maximilien Delvaux, pastoor van Ittre, impetrant c. de abt en 
religieuzen van de abdij te Cambron, de armenmeesters van Ittre 
en Sammel, het Sint-Nicolaashospitaal te Nijvel, N. Philippe, 
bedienaar van de Onze-Lieve- Vrouwkapelanie te Ittre, N. Toussaint,
kapelaan van Fauquez, N. Stassin, kapelaan van Wisbecq, de 
representanten van Jean Haveau en markies [Philippe Ignace] de 
Trazegnies, als heer van Ittre, gedaagden. Pastoorsinkomen. 1732-
1737.

1 omslag

1722 - 1723 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, suppliant c. jonker Jean François Donyn, heer van Chastre-Notre-Dame-Alerne, geïnsinueerde en rescribent. Vrijstelling van korvee en de dode- handsrechten voor de laten die onder de jurisdictie van het laathof van Saint-Pierre van de suppliant vielen. 1732-1744.

1722 - 1723 DE ABT-GRAAF VAN DE ABDIJ TE GEMBLOUX, 
SUPPLIANT C. JONKER JEAN FRANÇOIS DONYN, HEER VAN 
CHASTRE-NOTRE-DAME-ALERNE, GEÏNSINUEERDE EN RESCRIBENT. 
VRIJSTELLING VAN KORVEE EN DE DODE- HANDSRECHTEN VOOR 
DE LATEN DIE ONDER DE JURISDICTIE VAN HET LAATHOF VAN 
SAINT-PIERRE VAN DE SUPPLIANT VIELEN. 1732-1744.

1722 Deel 1.
1 pak

1723 Deel 2.
1 pak

1697 Don Andreas François Del Marmol, ridder van de Orde van Sint-
Jacob en deken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, 
Anna Isabella Carolina Del Marmol, Philip Antoine Placide, baron 
van Bierens, als man van Isabella Catharina Anna Del Marmol en 
Andreas Philippus Del Marmol, supplianten c. Caroline Philippine De
Dongelberge, douairière van Lorenzo Jean Joseph Del Marmol, als 
voogd van zijn kinderen, gedaagde. Rente. 1732-1747.

1 pak

686 De abt en religieuzen van de abdij te Cambron, aanleggers c. 
markies [Philippe Ignace de Trazegnies] en de armenmeesters van 
Ittre, de erfgenamen Nicolas Haveaux, de armenmeesters van 
Samme en het Sint- Gertrudiskapittel, als intendanten van het Sint-
Nicolaashospitaal te Nijvel, gedaagden. Bezorgen van een pastorie 
in Ittre. 1732-1749.

1 omslag

1674 De abdis en religieuzen van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], 
supplianten c. de regeerders van Ruisbroek, geïnsinueerden, 
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rescribenten en reconveniënten. (Gedeeltelijke) ontlasting van de 
herstelling van de pastorie en de toren en het koor van de kerk 
wegens gedane afstand van de tiende. 1732-1749.

1 omslag

2397 Michiel Gilis, oud-aalmoezenier van Antwerpen, als erfgenaam van 
N. Van de Sande, gewezen pastoor, met hem [Johannes Baptista] 
De Lièvre, pastoor van Kontich, resumenten c. de deken en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, 
gedaagden. Novale tiende. 1732-1760.

1 pak

1708 Charles François Jamin, pastoor van Opprebais, impetrant c. de abt 
van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], gedaagde. Pacht [?]. 
1733.

1 omslag

1709 [Catherine Ermengarde de Wyhe], vrouwe van Grand-Rechain, 
suppliante c. de bestuurders en inwoners van Soiron, 
geïnsinueerden. Plaatsing van een grafsteen in de Onze-Lieve-
Vrouwkapel van de kerk van Soiron [?]. 1733.

1 stuk

1713 De abt en religieuzen van de abdij te Cambron, supplianten c. 
Maximilien Delvaux, pastoor van Ittre, geïnsinueerde. Levering van 
grondstoffen voor het bakken van stenen voor de bouw van een 
pastorie. 1733.

1 omslag

1716 De erfgenamen van Jan Baptista Van Horenbeque, supplianten c. 
Johannes Michael Bisschop (Busschop), kanunnik van het Sint-
Pieterskapittel, Catharina Josepha Bisschop, geestelijke dochter, en
Johanna Catharina Schatten, weduwe van Johannes Balthazar 
Bisschop, voor Johanna Maria Bisschop, begijn op het begijnhof te 
Turnhout, en Daniel Justus Bisschop, diaken, als kinderen van 
Daniel Bisschop, gedaagden. Schulden. 1733.

1 omslag

1725 Barbara Wanten, weduwe van Franciscus Van der Eycken, 
suppliante c. de weduwe N. Van Cauthem en N. Medaerst, priester, 
rescribenten. Schulden [?]. 1733.

2 stukken

1726 De pastoor, meier, burgemeester, schepenen, kerkmeesters en 
regeerders van Itterbeek, impetranten c. [Thomas Philippus] 
d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, als abt, en de proost en 
religieuzen van de abdij te Affligem, de deken en kanunniken van 
het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht, [Adrien Bricourt], proost van 
de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie en de proosdin en 
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religieuzen van het klooster van de urbanisten te Brussel, en N. 
Gilsoux, kapelaan in Schepdaal, gedaagden. Bezorgen van een 
nieuwe tiendklok. 1733.

1 omslag

1735 Jonker Oswaldus Fredericus Crabeels, heer van Opvelp, suppliant c.
N. Gobart (Gobaert), priester, geïnsinueerde. Schulden. 1733.

1 omslag

1741 Jean Baptiste Deppe, als vader en voogd van zijn kinderen Angeline
Joseph en Pierre Joseph, suppliant c. de abdis van de abdij te Vorst, 
geïnsinueerde. Inzage in een pachtcontract. 1733.

1 omslag

1751 Baron Jean Henry de Bergh de Trips, raadsheer bij de Raad van 
State, heer van Jonckersdorff, als mede-heer, suppliant c. de abt 
van de abdij te Kloosterrade, als mede-heer van Kerkrade, 
geïnsinueerde. Kleine revisie betreffende een zaak over de 
benoeming voor een vacante plaats in de schepenbank. 1733.

1 omslag

1762 De provisoren van de kerk van Alsemberg, appellanten c. de heer 
van Steen, geïntimeerde. Goederenbeheer [?]. Vorige instantie: het
laathof van Linkebeek; de hoofdbank van Ukkel. 1733.

1 omslag

1771 Bonaventura Van Amelsvoort, pastoor, libellant c. [Norbert] De 
Voorspoel nomine uxoris, heer van Herenthout, cum suis, 
geïnsinueerden. (Reglement voor) het goederenbeheer van de 
armentafel en kerkfabriek. 1733.

1 stuk

1739 [Josephus] De Bombay, advocaat bij de Raad van Brabant en 
schepen van Ukkel, suppliant c. de abdis van de abdij te Thorn cum
suo, geïnsinueerden. Werking van de griffie van de bank van 
Ubach. 1733.

1 omslag

2293 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. de 
heer, meier, wethouders en inwoners van Petit-Hallet, 
geïnsinueerden en rescribenten. Bezorgen van een pastorie. 1733.

1 omslag

2420 Johannes Pantecras, priester, suppliant c. de deken en kanunniken 
van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, geïnsinueerden. Renten 
verbonden aan een cantuarie. 1733.

1 omslag

1746 Aubertus Sprockmans, pastoor, suppliant en rescribent c. Adriana 
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Eekborst, erfgenaam van Lambertus Sales, koster van de Sint-
Andriesparochie te Antwerpen, geïnsinueerde, rescribente en 
resumente. Inkomsten van de koster uit een 'groot kerklijk'. 1733-
1734.

1 omslag

1748 Adrien François Lenard, suppliant c. de abt en religieuzen van de 
abdij te Boneffe, geïnsinueerden. Onbekend. 1733-1734.

2 stukken

1750 Johannes Cappel, pastoor van Oud-Heverlee, impetrant c. de prior 
en religieuzen van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], de abt 
van de Parkabdij te Leuven, de scholaster van het Sint-
Bartholomeuskapittel te Luik en de regeerders en inwoners van 
Oud-Heverlee en [Vaalbeek], gedaagden. Herstelling van de 
pastorie. 1733-1734.

1 omslag

1755 De weduwe van Michiel Van Boom, suppliante c. J.C. De 
Quertemont, notaris en rentmeester, en Dirick Verhesen (Verresen),
voor wijlen Jan Laurens, kerkmeester van Humbeek, 
geïnsinueerden. Nietigverklaring van een grondprocedure op een 
stuk land. 1733-1734.

1 pak

1760 Guillaume Misson, pastoor van Tongrinne, impetrant c. Paul 
Dupont, Matthieu De Minne, Jean Losson, André Damin, schepenen,
en Jean François Denis, sergeant van de bank van Ligny-Tongrinne, 
gedaagden. Onderhoud van een kind. 1733-1734.

1 omslag

1768 Eugenius Gilsoyse alias 'Saint Paul', suppliant c. de overste en 
religieuzen van het klooster van de Engelse benedictinessen te 
Brussel, geïnsinueerden en rescribenten. Jurisdictieconflict in een 
zaak over schulden en renten. 1733-1734.

1 pak

1769 Rogerius Octavius Schellinckx, pastoor van Grobbendonk, suppliant
c. de drossaard en schepenen van Grobbendonk, geïnsinueerden 
en rescribenten. Modaliteiten voor de verhuur van goederen van de
armentafel. 1733-1734.

1 pak

1704 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht, 
supplianten c. Hendrik Van den Daelen, als aangestelde voor de 
openbare verkopen te Brussel, geïnsinueerde. Handhaving van het 
recht op de publieke verkoop van goederen van erflaten van het 
kapittel. 1733-1734.

1 omslag
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1738 Jacques Goossens, Johannes De Boeck en Peter Van Bredam, 
supplianten c. Jacobus D'Hanius (Hanins), kapelaan in Steenhuffel, 
geïnsinueerde. Stopzetting van een grondprocedure en verkoop 
van drie stukken land. 1733-1734.

1 omslag

1732 Pierre Lint (Lints), suppliant c. N. Roberty, ontvanger van [Thomas 
Philippus] d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, als abt van de 
abdij van Affligem, in het kwartier van Waver, rescribent. 
Bevelschrift voor pacht op basis van een overeenkomst over verlies
van de oogst door slechte weersomstandigheden. 1733-1734.

1 pak

1804 De proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
te Kamerijk, met hen gevoegd François Richard De Rieux, 
impetranten c. Thomas Jean François de Strickland de Sigergh, 
bisschop van Namen, met hem gevoegd Cornil Lambert, pastoor 
van Limal, gedaagden. Patronaatsrecht van Limal. 1733-1734.

1 pak

1827 Jean Herlem en N. Du Monceau, meier, interveniërende voor de 
pastoor, wethouders, kerk- en armenmeesters van Gouy-lez-Piéton,
supplianten c. Jean Joseph Dept, advocaat, als sekwester van de 
goederen van markies [Philippe Ignace] de Trazegnies in Brabant 
en de Landen van Overmaas, geïnsinueerde. Renten. 1733-1734.

1 omslag

1933 De abdis en religieuzen van de abdij van Vrouwenpark [te 
Rotselaar], supplianten c. Arnoldus Smedts (Smets), geïnsinueerde 
en rescribent. Gedeeltelijke houtkap van een haag van de 
supplianten bij de aanleg van een gracht in Wilsele. 1733-1734.

1 omslag

1298 Baron Jules Ferdinand de Rahier, heer van Linsmeau, suppliant c. 
[Godefridus] Liegeois, pastoor van Linsmeau, geïnsinueerde en 
rescribent. Vruchtgebruik van een ommuurde tuin en het 
dichtmaken van een doorgang tussen de tuin en de pastorie. 1733-
1735.

1 omslag

1715 Magdelaine Françoise Gertrude de Sainte-Aldegonde, kanunnikes 
van het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, impetrante c. Florent 
Payelle, gedaagde. Schulden. 1733-1735.

1 omslag

1744 De weduwe van Nicolas Elsenaer, interveniërende voor de 
kapelmeesters van de kapel van de Heilige Moeder Gods van de 
Onze-Lieve-Vrouwparochie te Antwerpen, impetrante c. François 
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Van Bouwel, voor zijn minderjarige kinderen, Jan François Van 
Paesschen, notaris, en Johanna Maria en Anna Theresia Van 
Paesschen, geïntimeerden. Erfenis. Vorige instantie: de 
schepenbank van Antwerpen. 1733-1735.

1 pak

1786 Dominicus Lauwereys, pastoor, en de regeerders van Eliksem, 
suppliant c. de regeerders van Wange, rescribenten. 
Nietigverklaring van een grondprocedure voor betaling van de 
bede en 20ste penning op een stuk land. 1733-1735.

1 pak

1793 De abdis van de abdij van Sint-Bernardsdal te Diest en Marcus 
Norbertus Vlayen, supplianten c. Johannes Franciscus Meys, notaris
en procureur uit Herenthout, geïnsinueerde. Schulden. 1733-1735.

1 pak

1803 Wauter Pollenus (Polenus), pachter uit Sint-Margriete-Houtem, 
suppliant c. [Jacobus] De Wael, pastoor van Bunsbeek, 
geïnsinueerde. Afdracht van de lammertiende. 1733-1735.

1 pak

1806 Maria Francisca Beissel, reformante en impetrante c. de prior en 
religieuzen van het klooster van de karmelieten te Aken, 
geïnsinueerden en geïntimeerden. Reformatie van een vonnis 
betreffende een zaak over schulden. Vorige instantie: de 
schepenbank van Simpelveld; de hoofdbank van 's-Hertogenrade. 
1733-1735.

1 pak

1819 Godefridus Reynders, landdeken van Aalst, en Egidius De Witte, 
pastoor, supplianten c. Johannes Emmanuel Loovens, drossaard, en
Jan Van den Bossche en Jan Van Assche, schepenen van Asse, 
geïnsinueerden. Recht om als belangrijkste 'auditeur' op te treden 
bij het sluiten van de kerk- en armenrekeningen. 1733-1735.

1 pak

2436 De abt van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen, met hem gevoegd 
de pastoor van Wommelgem, impetranten c. Lambert Trudo 
Mannaerts, pastoor van Ranst, gedaagde. 
Maintenue ('handhaving') van de tiende op een stuk land. 1733-
1735.

1 omslag

1846 De erfgenamen van Paulus Vander Eycken, pastoor van Kiezegem 
en deservitor van Meensel, supplianten c. Charles Ferdinand de 
Woestenraede, proost van de abdij van Kornelimünster [te Aken], 
interveniërende voor Joris Bacx, Jean Villers, Servaes Geussens en 
Jan De Coster, gedaagde en geïnsinueerde. Achterstallig 
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pastoorsinkomen. 1733-1736.
1 omslag

1919 Johan Joseph De Bauwens, heer van Bruggen en Rivieren, 
interveniërende voor Cornelis Wuyts, kerkmeester, appellant en 
impetrant c. [Judocus] Huybrechts, pastoor van Betekom, 
geïntimeerde en geïnsinueerde. Schulden voor een wekelijkse mis 
en een maandelijks vigilie. Vorige instantie: het Consistorie van de 
Hoorn te Leuven. 1733-1736.

1 pak

1852 Johan Joseph De Bauwens, heer van Bruggen en Rivieren, suppliant
c. de abt van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, interveniërende 
voor de plebaan, en N. Immens en N. Podbin, kanunniken van het 
Onze-Lieve- Vrouwkapittel te Aarschot, geïnsinueerden. Houtkap in 
Betekom. 1733-1737.

1 pak

1859 De priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, impetranten c. de meier, gezworen erflaten en 
bedezetters van Bosvoorde, interveniërende voor hun ontvanger 
Judocus Sterckx, gedaagden. Betaling van achterstallige 20ste 
penning. 1733-1737.

1 pak

1815 - 1816 Michael Cans, priester uit Tienen, appellant en gedaagde c. Helena Cans, begijn op het begijnhof te Tienen, en Anna Cans, weduwe van Guilliam Blyckaerts, geïntimeerden en supplianten. Eigendom van een gedeelte van een huis als onderdeel van een erfenis. Vorige instantie: de schepenbank van Tienen. 1733-1739.

1815 - 1816 MICHAEL CANS, PRIESTER UIT TIENEN, APPELLANT EN 
GEDAAGDE C. HELENA CANS, BEGIJN OP HET BEGIJNHOF TE 
TIENEN, EN ANNA CANS, WEDUWE VAN GUILLIAM BLYCKAERTS, 
GEÏNTIMEERDEN EN SUPPLIANTEN. EIGENDOM VAN EEN GEDEELTE 
VAN EEN HUIS ALS ONDERDEEL VAN EEN ERFENIS. VORIGE 
INSTANTIE: DE SCHEPENBANK VAN TIENEN. 1733-1739.

1815 Deel 1.
1 pak

1816 Deel 2.
1 pak

1997 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, heer, suppliant c. Jean 
Philippe Gillon en enkele schepenen van Nil-Saint-Martin, 
geïnsinueerden en rescribenten. Vrijstelling van belastingen. 1733-
1739.

1 omslag

1902 Antoine Colignon, pastoor van Bomal, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Feuillienkapittel te Fosses-la-Ville, 
geïnsinueerden en gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1733-
1741.
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1 pak

1837 De regenten van Hannuit, impetranten en geïnsinueerden c. de 
abdis en religieuzen van de abdij van Sint-Victor bij Hoei, 
interveniërende voor hun tiendpachters François Latthuy, N. 
Defays, gedaagden en supplianten. Betaling van het 'bedrijf'. 1733-
1745.

1 pak

519 De pastoor van Sint-Lambrechts-Woluwe, obtinent c. de abdis van 
de abdij te Vorst, gecondemneerde. Proceskosten. 1734.

1 omslag

1747 [Johannes Laurentius Naveau], pastoor, en Pierre Joseph 
Lamormainil (L'Amormainil), kapelaan en schoolmeester van 
Tubeke, supplianten c. de baljuw en enkele schepenen en inwoners 
van Tubeke, geïnsinueerden. Bezorgen van een woning voor 
Larormainil. 1734.

1 omslag

1756 De weduwe van N. Hullet, procureur bij de Raad van Brabant, 
suppliante en resumente c. Don Joseph de Sala, priester uit het 
bisdom Tortona in het hertogdom Milaan, geïnsinueerde. Restitutie 
van een horloge. 1734.

1 stuk

1764 De prior, procurator en religieuzen van het klooster van de 
kartuizers, supplianten c. de wethouders van Brussel, 
geïnsinueerden. Vrijstelling van belastingen op schalie, kalk, 
steenkool en andere materialen nodig voor de restauratie van een 
gebouw. 1734.

1 omslag

1767 Petrus Van Elsacker, pastoor van de Sint-Willibrordusparochie te 
Antwerpen, suppliant c. Magdalena Tapper, vrouw van Johannes 
Matheus Van Elsacker, secretaris van Loenhout, en haar zoon 
Michiel Van Elsacker, gedaagden. Bezoekrecht voor de mentaal 
zieke Johannes Matheus. 1734.

1 omslag

1772 Philippus Albertus Snavels, priester en kapelaan, suppliant c. 
Antonius Van der Perre, deurwaarder bij de Rekenkamer van 
Brabant, geïnsinueerde. Schulden. 1734.

1 omslag

1818 Johannes Egidius Peeters uit Zandhoven, suppliant c. Gabriel 
Andreas Maesmants, schout, interveniërende voor de kerk- en 
armenmeesters van Pulderbos, rescribent. Nietigverklaring van een
confiscatie van goederen voor een achterstallige cijns wegens een 
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procedurefout. 1734.
1 omslag

1820 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Turnhout, 
supplianten c. de regeerders en inwoners van Oud-Turnhout en de 
commandeur van de commanderij van Ter Brake [te Alphen], 
gedaagden. Bijdrage aan het pastoorsinkomen en het bezorgen 
van een pastorie. 1734.

1 omslag

1826 François Michiels, suppliant en revident c. de oppervoogden van de
Weeskamer te Leuven, geïnsinueerden. Recht op de helft van de 
inkomsten uit de verhuur van een huis. 1734.

1 omslag

1835 P.J. Van der Laen, heer van Mélin, suppliant c. de abt van de abdij 
te Averbode, geïnsinueerde. Aanstelling van twee nieuwe 
advocaten in een zaak over cijns voor de schepenbank van Mélin. 
1734.

1 omslag

1871 Jean François Bandier, priester, impetrant c. de weduwe van 
Charles Augustinus Bandier, hoofdmeier van [Sint-Pieters-]Rode, 
gedaagde. Verbod om de neef van de suppliant en zoon van de 
gedaagde uit Brabant naar Parijs te laten vertrekken. 1734.

1 omslag

2013 Joseph De Monart le Franc, heer, en de meier en wethouders van 
Petit-Hallet, supplianten c. de abt van de abdij van Villers [te 
Villers-la-Ville] en het [Sint-Begga]kapittel te Andenne, gedaagden. 
Betaling van de 20ste penning [?]. 1734.

1 stuk

2114 [Anselm Franz], prins van Thurn en Taxis, heer van Imde en 
Wolvertem, suppliant c. de abt van de abdij te Dielegem, 
rescribent. Aanstellen van de koster van Wolvertem. 1734.

1 omslag

2383 De abdis en religieuzen van de abdij van Notre-Dame te Vivegnis, 
supplianten c. de burgemeester en inwoners van Hermalle[-sous-
Argenteau], geïnsinueerden en rescribenten. Confiscatie van 
goederen. Vorige instantie: de schepenbank van Hermalle-sous-
Argenteau. 1734.

1 omslag

685 De rector van het jezuïetencollege te Nijvel, suppliant c. [Emanuel] 
de Spangen, baron en heer van Mélin, geïnsinueerde en rescribent.
Rente. 1734-1735.

1 omslag
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1782 De pastoor, kerkmeesters en proosten van de broederschap van de
Gelovige Zielen, met hen gevoegd verschillende inwoners van Sint-
Gillis-Obbrussel, impetranten c. Philippus Van Herseelen, 
rentmeester, en Jan Van den Bossche en Jan Berckmans, 
armenmeesters van het Geesthuis van Sint-Gillis-Obbrussel, 
gedaagden. Reglement voor het beheer van de (goederen van de) 
armentafel. 1734-1735.

1 omslag

1784 [Johannes] Peterbroeck (Peterbrouck), advocaat bij de Raad van 
Brabant, suppliant c. de abdis van de abdij van Ter Kameren [te 
Elsene], geïnsinueerde. Verbreden van een weg. 1734-1735.

1 pak

1785 Catharina Josephina Ledineurs, weduwe van Louis Nauts, en 
Petronella Osch, begijn op het Groot Begijnhof te Brussel, 
supplianten c. Rupertus (Ripertus) Beydaels, priester, gedaagde. 
Schulden. 1734-1735.

1 pak

1838 De kinderen van Jean Emmanuel Henrioul en Catharina Du Pont, 
appellanten en geïntimeerden c. de pastoor en kerkmeesters van 
Noville-sur-Mehaigne, geïntimeerden en impetranten. Reformatie 
van een vonnis betreffende een zaak over schulden. Vorige 
instantie: de schepenbank van Perwez; de schepenbank van 
Leuven. 1734-1735.

1 pak

1745 Nicolaus Meyers, pastoor van Zoerle[-Parwijs], impetrant c. de abt 
van de abdij te Tongerlo en [Filips Frans van Merode], prins van 
Rubempré, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen [Jan 
Filips Eugeen van Merode], markies van Westerlo, gedaagden. 
Pastoorsinkomen en bezorgen van een pastorie. 1734-1736.

1 omslag

1766 De abt van de abdij te Flône, heer, en de meier, wethouders en 
inwoners van Geer, supplianten c. Theodor De Tornaco, 
geïnsinueerde en rescribent. Maintenue ('handhaving') van het 
recht op het hoeden van vee op grond tussen Geer, Lens-Saint-
Servais en Ligney. 1734-1736.

1 pak

1783 Salemberga Theresia Van Donia de Redingen, suppliante en 
geïnsinueerde c. de kerkmeesters van de Sint-Jorisparochie te 
Antwerpen, geïnsinueerden en supplianten. Recht op steun van een
fundatie. 1734-1736.

1 omslag
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1789 Philippe Theodor Zoude, theoloog en professor in de dialectica aan 
de universiteit te Leuven, suppliant c. Jean Troquay, priester, met 
hem gevoegd de deken en kanunniken van het Sint-
Dionysiuskapittel te Luik, geïnsinueerden en rescribenten. 
Pastoorschap van Herve. 1734-1736.

1 pak

1808 [Johannes Baptista] Beemont, pastoor van Buizingen, impetrant c. 
de regeerders en inwoners van Buizingen en het Sint-
Vincentiuskapittel te Zinnik, gedaagden. Herstelling van de 
pastorie. 1734-1736.

1 omslag

1822 De kerk- en armenmeesters van Humbeek, met hen gevoegd 
Johannes Franciscus Foppens, kanunnik van het Sint-
Romboutskapittel, als aartspriester van het district Mechelen, 
supplianten c. Ignatius Johannes Arens en Johanna Maria Meganck, 
geestelijke dochter, als erfgenamen van Antonius Meganck, 
gewezen pastoor van Humbeek, geïnsinueerden. Schulden. 1734-
1736.

1 omslag

1825 Jean Jacques De la Roche, pastoor van Lens-Saint-Servais, suppliant
c. het Sint-Servatiuskapittel te Maastricht, geïnsinueerde. 
Pastoorsinkomen. 1734-1736.

1 pak

1836 Cornelius Ignace Dinghmans, pastoor, suppliant, impetrant en 
geïnsinueerde c. de abt van de Sint-Laurentiusabdij te Luik en de 
inwoners van Goetsenhoven en Neerhespen, gedaagden en c. Louis
De Frouillais, commandeur van de commanderij van de Orde van 
Malta te Chantraine, gedaagde en suppliant. (Bijdrage aan het) 
bezorgen van een pastorie. 1734-1736.

1 pak

1847 Johannes Franciscus Landeloos, president van het Van Dalecollege 
te Leuven, suppliant c. Everardus Nys, landdeken van Tienen en 
pastoor van Kumtich, geïnsinueerde. Eigendom van een stuk land 
in Kumtich. 1734-1736.

1 pak

1829 De kartuizers van Brussel, supplianten c. Anna Catharina Feytens, 
geïnsinueerde, rescribente en gedaagde. Afvoer van water uit de 
vijver van de geïnsinueerde in Sint-Jans-Molenbeek voor de molen 
van de supplianten. 1734-1737.

1 pak

1864 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. 
Martin Materne De la Morteau, pastoor, en de meier, schepenen en 



262 Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid.

inwoners van Petit-Hallet, geïnsinueerden en gedaagden. Afstand 
van de tiende van Petit- Hallet. 1734-1737.

1 omslag

1937 De abdis en religieuzen van de abdij van Burscheid bij Aken, 
supplianten c. baron Jean Henry de Bergh de Trips, raadsheer bij de
Raad van State, heer van Jonckersdorff, geïnsinueerde en 
rescribent. Schulden. 1734-1738.

1 pak

1810 De meier en schepenen van Sint-Margriete-Houtem, supplianten c. 
de deken en kanunniken van het Sint-Jan-Evangelistkapittel te Luik 
en de abt van de abdij te Heylissem, geïnsinueerden en 
gedaagden. Aanstelling van een priester voor hulp in de zielzorg. 
1734-1743.

1 pak

2091 Vincent Bachar, pastoor, impetrant c. de abt van de abdij van 
Villers [te Villers-la-Ville], suppliant en gedaagde, en de heer en 
inwoners van Malèves[-Sainte-Marie-Wastines], geïnsinueerden en 
gedaagden. Bezorgen van een pastorie en herstelling van de toren 
van de kerk. 1734-1743.

1 omslag

1758 Jacobus Goossens uit Sint-Martens-Lennik, appellant en impetrant 
c. de proosdin en religieuzen van het klooster van Klein-Bijgaarden 
[te Sint-Pieters-Leeuw], geïntimeerden. Eigendom van een stuk 
grond waarop een rente berustte. Vorige instantie: het Consistorie 
van de Hoorn te Brussel 1734-1745.

1 pak

1901 De abt van de abdij te Liessies, als prior van de priorij en als heer 
van Sart-les-Moines, suppliant c. de schepenen, burgemeesters en 
griffier van Gosselies, geïnsinueerden. Houtkap. 1734-1746.

1 pak

576 De drie leden van het stadsbestuur van Nijvel, supplianten c. de 
recolletten van Nijvel, geïnsinueerden. Vrijmaken van een stuk van 
de vestingswal. 1735.

1 omslag

1765 Jacques Gerard Knyff, kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
te Antwerpen, suppliant en gereconvenieerde c. Jean Nicolas Van 
Keyssel, secretaris van Lier, cum suis, rescribenten en 
reconveniënten. Renten. 1735.

2 stukken

1787 De priores en religieuzen van het klooster van Sint-Elisabeth-op-de-
berg-Sion te Brussel c. Johanna Helena Schay, weduwe van 
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Antonius Laurentius Wellens, griffier van Merchtem. Rente. 1735.
1 omslag

1790 Petrus Keyaerts, deservitor van Roosbeek, suppliant c. Charles 
Ferdinand de Woestenraede, proost van Kumtich en religieus van 
de abdij van Kornelimünster te Aken, rescribent. Zelfstandig 
bestaan van de parochie van de suppliant [?]. 1735.

2 stukken

1791 Wilhelm Martin Melchers, vicaris van Mariënberg c. Petrus Werden. 
Verkoop van geconfisceerd graan en stro wegens schulden. Vorige 
instantie: de schepenbank van Rimburg. 1735.

1 omslag

1811 Michiel De Heuck, officier van de amman van Brussel, suppliant c. 
de kapelanen van de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie te 
Brussel, rescribenten. Schulden. 1735.

1 omslag

1812 Peter Lambrechts, suppliant c. Franciscus Van Daele, pastoor, en 
Antoon Costermans, meier van Winksele, geïnsinueerden. 
Eigendom van een pachthof gekocht door de suppliant. 1735.

1 omslag

1814 Johannes Van Reck, pastoor van Ekeren, suppliant en 
gereconvenieerde c. de drossaard en schepenen van Ekeren, 
rescribenten en reconveniënten. Sluiten van de kerk- en 
armenrekeningen. 1735.

1 omslag

1798 De abdis en religieuzen van de abdij te Vorst, supplianten en 
gereconvenieerden c. de schepenen en regeerders van Linkebeek, 
geïnsinueerden en reconveniënten. Afstand van de tiende van 
Linkebeek. 1735-1736.

1 pak

1834 [Petrus Franciscus] Keerstock, onderpastoor van Betekom, 
suppliant c. Johan Joseph De Bauwens, heer van Bruggen en 
Rivieren, geïnsinueerde. Onderpastoorsinkomen. 1735-1736.

1 pak

1851 De bogaarden van Diest, supplianten c. Huybrecht Toetenels, 
ontvanger van Webbekom en Assent, geïnsinueerde. Betaling van 
de 20ste penning. 1735-1736.

1 omslag

1862 J.J. Grandjean, pastoor van Énines, impetrant c. de inwoners van 
Énines en de deken en kanunniken van het Sint-Feuillienkapittel te 
Fosses-la-Ville, gedaagden. Bezorgen van een nieuwe pastorie. 
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1735-1737.
1 omslag

1911 De abdis van de abdij te Vorst, suppliante c. Johannes Tambuyser, 
pastoor, en de wethouders van Beersel, gedaagden. Restitutie van 
klokkenspijs. 1735-1737.

1 omslag

1885 De provisoren en rentmeester van het Olivetengodshuis te 
Mechelen, impetranten c. Martinus Peeters uit Onze-Lieve-Vrouw-
Waver, gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het 
eigendomsrecht van een stuk bos waardoor de gedaagde zich met 
zijn kar begaf. 1735-1738.

1 omslag

1800 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht, 
supplianten c. Jan Bettens, zowel in eigen naam als gemachtigd 
door de armenmeesters, [Bartholomeus] Lambrechts, pastoor, en 
de inwoners van Anderlecht, rescribent. Afnemen van de eed van 
de kerk- en armenmeesters. 1735-1739.

1 omslag

1951 Baron [Philippe Balthazar] de Villers [d'Olgrand], raadsheer en 
commissaris bij de Raad van Financiën, suppliant en 
gereconvenieerde c. de priores van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, geïnsinueerde en reconveniënte. Vrijstelling van de 
tiende op een stuk grond in Watermaal. 1735-1739.

1 pak

1890 N. Lurson, priester, impetrant c. Pierre Vecqueray, geïntimeerde. 
Reformatie van een vonnis betreffende een zaak over een rente. 
Vorige instantie: de hoofdbank van Herve. 1735-1740.

1 pak

1998 - 1999 De abdis van de abdij te Kortenberg, interveniërende voor Daniel Van Hamme, Guilliam Hensmans en Claude Ermens, impetranten c. de regeerders van Kortenberg en de regeerders van Everberg, gedaagden en supplianten. Betaling van de 20ste penning. 1735-1740.

1998 - 1999 DE ABDIS VAN DE ABDIJ TE KORTENBERG, 
INTERVENIËRENDE VOOR DANIEL VAN HAMME, GUILLIAM 
HENSMANS EN CLAUDE ERMENS, IMPETRANTEN C. DE 
REGEERDERS VAN KORTENBERG EN DE REGEERDERS VAN 
EVERBERG, GEDAAGDEN EN SUPPLIANTEN. BETALING VAN DE 
20STE PENNING. 1735-1740.

1998 Deel 1.
1 pak

1999 Deel 2.
1 pak

1792 Romanus a Sancta Elisabeth, procurator van de provincie van de 
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ongeschoeide karmelieten, cum suis, supplianten c. Jacobus De 
Swert en Henricus Franciscus Coremans, advocaten bij de Raad van
Brabant, erfgenamen van Johannes François Vanden Bogaert, 
griffier van Melsbroek, geïnsinueerden en rescribenten. Schulden. 
1735-1742.

1 omslag.

753 [Guilielmus Philippus de Herzelles], bisschop van Antwerpen, 
impetrant en resument c. de priores en religieuzen van de priorij 
van Hertoginnedal te Oudergem, gedaagden. Pastoorsinkomen en 
bezorgen van een pastorie in Ekeren. 1735-1744.

1 pak

2360 - 2362 Paulus Bartholomeus (Bartholomees), pastoor, impetrant c. de regeerders en inwoners van Wilsele, supplianten, geïnsinueerden en gedaagden, en de deken en kanunniken van het Sint- Pieterskapittel te Leuven, geïnsinueerden en gedaagden. Bezorgen van een pastorie. 1735-1746.

2360 - 2362 PAULUS BARTHOLOMEUS (BARTHOLOMEES), 
PASTOOR, IMPETRANT C. DE REGEERDERS EN INWONERS VAN 
WILSELE, SUPPLIANTEN, GEÏNSINUEERDEN EN GEDAAGDEN, EN DE 
DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET SINT- PIETERSKAPITTEL TE 
LEUVEN, GEÏNSINUEERDEN EN GEDAAGDEN. BEZORGEN VAN EEN 
PASTORIE. 1735-1746.

2360 Deel 1.
1 pak

2361 Deel 2.
1 pak

2362 Deel 3.
1 pak

1955 - 1956 De stadhouder, schepenen, bedezetters, kerk- en armenmeesters, met hen gevoegd de inwoners van Kasterlee, impetranten en supplianten c. [Charles de Saint-Albin], aartsbisschop, en de proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, de abdis van de abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, de abt van de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem en François Perenboom, kapelaan in Herentals, gedaagden en geïnsinueerden. 
Herstelling van de afgebrande kerk en bezorgen van nieuwe ornamenten. 1735-1749.

1955 - 1956 DE STADHOUDER, SCHEPENEN, BEDEZETTERS, KERK- 
EN ARMENMEESTERS, MET HEN GEVOEGD DE INWONERS VAN 
KASTERLEE, IMPETRANTEN EN SUPPLIANTEN C. [CHARLES DE 
SAINT-ALBIN], AARTSBISSCHOP, EN DE PROOST, DEKEN EN 
KANUNNIKEN VAN HET ONZE-LIEVE-VROUWKAPITTEL TE KAMERIJK, 
DE ABDIS VAN DE ABDIJ VAN ROOSENDAEL TE SINT-KATELIJNE-
WAVER, DE ABT VAN DE SINT-BERNARDUSABDIJ TE HEMIKSEM EN 
FRANÇOIS PERENBOOM, KAPELAAN IN HERENTALS, GEDAAGDEN 
EN GEÏNSINUEERDEN. HERSTELLING VAN DE AFGEBRANDE KERK 
EN BEZORGEN VAN NIEUWE ORNAMENTEN. 1735-1749.

1955 Deel 1.
1 pak

1956 Deel 2.
1 pak

2086 De wethouders en inwoners, met hen gevoegd de kerkmeesters 
van Seneffe, impetranten en supplianten c. de abt van de abdij van
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Notre-Dame de Bonne-Espérance [te Vellereille-le-Brayeux], 
gedaagde. Bezorgen van ornamenten en een tiendklok. 1735-1757.

1 pak

680 Gerardus Goor, in naam van wijlen Geertruyde Goor, weduwe van 
Olivier Petit, impetrant c. de dominicanen van Keulen, 
geïntimeerden. Reformatie van een vonnis over schulden. Vorige 
instantie: de Raad van Limburg. 1735-1763.

1 pak

39 Hubert Gregoir, met hem gevoegd het Sint-Gertrudiskapittel te 
Nijvel, P.F. Gregoir en de meier en schepenen, als administratoren 
van de armentafel van Liberchies, supplianten c. Norbert De 
Voorspoel, in naam van de douairière van Adrien Philippe de 
Rynegom, gewezen heer van Buzet, interveniërende voor de 
ontvanger aldaar, geïnsinueerde. Schulden. 1736.

1 stuk

1821 François Etienne Claes uit Goetsenhoven, suppliant en rescribent c.
de deken en kanunniken van het Sint-Dionysiuskapittel te Luik, 
geïnsinueerden en supplianten. Pacht. 1736.

1 pak

1823 Johannes Van den Broeck, kanunnik, impetrant c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Turnhout, gedaagden. 
Maintenue ('handhaving') van de prebende van de suppliant. 1736.

1 stuk

1832 Everardus Nys, landdeken van Tienen en pastoor, suppliant c. de 
schepenen van Kumtich, rescribenten. Schulden [?]. 1736.

1 stuk

1833 Philippus Vander Zypen, pastoor van Sint-Lambrechts-Woluwe c. N. 
Dou uit Brussel. Opstelling van de tiendbare gewassen. 1736.

1 stuk

1840 Anna Maria De Vilers (Villers), suppliante c. Egidius Neerdaels, 
pastoor van de Sint-Goriksparochie te Brussel, geïnsinueerde. 
Erfenis. 1736.

1 omslag

1841 N. Van Oost, procureur, suppliant en gereconvenieerde c. de abdis 
van de abdij van Sint-Wivina te Groot-Bijgaarden, geïnsinueerde en 
reconveniënte. Eigendom van meubelen uit de refuge van de 
geïnsinueerde te Brussel [?]. 1736.

1 omslag

1842 Cornelius Witters, suppliant c. de proost, plebaan en cantor van het
Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aarschot, geïnsinueerden. Vrijstelling 
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van afdracht van de houttiende. 1736.
1 omslag

1845 Jean Charles en Martin Beauthier, supplianten c. Jean Aurel De 
l'Ecluse, pastoor van Frasnes[-lez-Gosselies], geïnsinueerde en 
rescribent. Erfenis. 1736.

1 omslag

1848 De abt van de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergabdij te Brussel, 
suppliant c. Philippus Le Francq, gedaagde. Onbekend. 1736.

2 stukken

1861 [Bartholomeus Lambrechts], pastoor, en N. Commines, kanunnik 
van het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht, supplianten c. Ludovicus 
Walravens, rescribent. Schulden voor vervoer per koets. Vorige 
instantie: het Consistorie van de Hoorn te Brussel. 1736.

1 omslag

1922 Matthias Wynants, pastoor van Hillensberg, suppliant c. de 
burgemeesters, regeerders, inwoners en geërfden van Oirsbeek, 
rescribenten. Restitutie van de geconfisceerde en verkochte tiende 
voor een bijdrage aan de bede. 1736.

1 omslag

1850 Cornelius Van der Schueren cum suis, supplianten c. Johannes 
Antonius Aerts, pastoor van Evere, geïnsinueerde. Presentatierecht 
voor een studiebeurs. 1736-1737.

1 pak

1855 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Vincentiuskapittel te 
Zinnik, supplianten c. Henricus Coenraet, griffier van Evere, 
geïnsinueerde. Restitutie van de administratie van het laathof van 
de supplianten. 1736- 1737.

1 omslag

1856 Baron N. de Fourneau, als voogd van [Henri Joseph Philippe 
Ghislain de Fourneau], graaf van Kruikenburg, en baron [Ferdinand]
Vecquemans, heren van Ranst en Millegem, supplianten c. Lambert
Trudo Mannaerts, pastoor van Ranst en Millegem, geïnsinueerde en
rescribent. Afnemen van de eed van de kerk- en armenmeesters. 
1736-1737.

1 omslag

1857 Pierre François Gailly, Jacques en Jean Minet, Jean François Croquet,
Louis Michel Soupart, Jean François en Jean Biot, Jean Joseph Le 
Graive, Johannes Van de Velde en André Felix, supplianten c. de 
proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Kamerijk, geïnsinueerden. Weigering tot afdracht van de 
koolzaadtiende te Ohain. 1736-1737.
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1 omslag

1867 De prior van de priorij te Basse-Waver en consoorten, supplianten 
c. de baljuw, meier en schepenen van Waver, geïnsinueerden en 
rescribenten. Reglement voor de heffingsvoet van belastingen en 
controle op de rekeningen. 1736-1737.

1 pak

1878 Michael Matthyssens, Egidius Hollanders, F.T'Kint en Jacobus 
Wuchters, kerkmeesters van de Sint-Jacobsparochie, supplianten c.
de directeurs van de witte garentwijndersnatie en de wethouders 
van Antwerpen, geïnsinueerden. Vrijstelling van aanwezigheid op 
de vergaderingen van de geïnsinueerden. 1736-1737.

1 pak

540 De abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], zowel in eigen 
naam als geautoriseerd door het Sint-Dionysiuskapittel te Luik en 
de dalscholieren van Zoutleeuw, suppliant c. de regeerders van 
Zoutleeuw, gedaagden. Nietigverklaring van de aanstelling van 
nieuwe kerkmeesters en beheer van de inkomsten van de 
kerkfabriek. 1736-1738.

1 omslag

1854 Don Francisco de Santander San Juan, suppliant c. de pastoor en 
kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie te 
Brussel, rescribenten. Schulden [?]. 1736-1738.

1 omslag

1870 Philippe Simon en Jean en Antoine Baufaux, supplianten c. de 
bedienaar van het klooster van de trinitariërs te Lérinnes, 
geïnsinueerde. Inzage in de administratie betreffende de goederen 
van wijlen Guillaume Lornoy. 1736-1738.

1 omslag

1877 De abt van de abdij te Grimbergen, suppliant c. de schepenen, 
regeerders en inwoners van Strombeek-Bever, rescribenten. 
Herstelling van de toren en de beuk van de kerk. 1736-1738.

1 omslag

1893 Jacobus Vande Weyer, pastoor van Vorselaar, impetrant c. de deken
en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, 
gedaagden. Pastoorsinkomen. 1736-1738.

1 pak

1895 De abdis van de abdij te Vorst, suppliante en geëxcipieërde c. de 
abt van de abdij van Saint-Sepulchre te Kamerijk, geïnsinueerde en
excipiënt. Proosdij van de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie in 
Brussel en de hieraan verbonden goederen. 1736-1738.

1 pak
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40 Thomas Beernaerts, kanunnik, suppliant c. de deken en kanunniken
van het Sint-Jacobskapittel te Antwerpen, geïnsinueerden. 
Nietigverklaring van de aanstelling van enkele kanunniken. 1736-
1739.

1 pak

1920 De deken en kanunniken van het Sint-Jacobskapittel te Leuven, 
supplianten c. [Philippe Louis] de Argenteau, graaf van Dongelberg,
heer van Roux-Miroir, rescribent en geïnsinueerde. 
Jurisdictieconflict. 1736-1739.

1 omslag

1925 Antonius Portmans, pastoor, en de hoofdmeesteressen van het 
begijnhof te Aarschot, supplianten c. Adriaan De Meyer, gedaagde. 
Schulden. 1736-1739.

1 omslag

2077 De abdis van de abdij te Vorst, suppliante c. de abt van de abdij 
van Saint-Sepulchre te Kamerijk, geïnsinueerde en rescribent. 
Patronaatsrecht van Waarbeke. 1736-1739.

1 pak

2018 Peter Vaerenbergh (Varenberg), suppliant c. de prior en religieuzen 
van het klooster van de geschoeide karmelieten te Leuven, 
rescribenten. Erfenis. 1736-1740.

1 omslag

774 De guardiaan en religieuzen van het recollettenklooster, 
supplianten c. de plebaan van de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal en 
de vier pastoors en kosters van de subalterne kerken te Antwerpen,
gedaagden. Ius sepulturae ('begrafenisrecht'). 1736-1753.

1 pak

2394 - 2396 Louis De Frouillais, commandeur van de commanderij te Chantraine, suppliant c. de abten van de abdijen van Park en Sint-Geertrui en de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, gedaagden. Bijdrage aan het pastoorsinkomen en het bezorgen van een pastorie in de Sint-Medardusparochie te Jodoigne. 1736-1759.

2394 - 2396 LOUIS DE FROUILLAIS, COMMANDEUR VAN DE 
COMMANDERIJ TE CHANTRAINE, SUPPLIANT C. DE ABTEN VAN DE 
ABDIJEN VAN PARK EN SINT-GEERTRUI EN DE DEKEN EN 
KANUNNIKEN VAN HET SINT-PIETERSKAPITTEL TE LEUVEN, 
GEDAAGDEN. BIJDRAGE AAN HET PASTOORSINKOMEN EN HET 
BEZORGEN VAN EEN PASTORIE IN DE SINT-MEDARDUSPAROCHIE TE
JODOIGNE. 1736-1759.

2394 Deel 1.
1 pak

2395 Deel 2.
1 pak
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2396 Deel 3.
1 pak

486 Laurentius De Bruyn, suppliant c. Jean Françis Hellinck, met hem 
gevoegd de miniemen en de pastoor en kerkmeesters van de 
Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie te Brussel, gedaagden. 
Erfenis. [ca. 1736].

1 omslag

55 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. de abdis van het 
kapittel, geïnsinueerde. Bijdrage van de geïnsinueerde aan de 
heropbouw van de bouwvallige slaapzaal van het kapittel. 1737.

1 omslag

1813 Andreas Timmermans en de abt van de Sint-Jacob-op-de-
Koudenbergabdij te Brussel, impetranten c. [Filips Frans van 
Merode], prins van Rubempré, ridder van het Gulden Vlies, Petrus 
Imbrechts en Jean Kipts, gedaagden. Financieel misbruik door de 
ontvanger van de kerkfabriek [?]. 1737.

1 omslag

1865 Jan Baptist André, man van Johanna Bogaerts, suppliant c. de 
hoofdmeesteressen van het begijnhof te Aarschot, gedaagden. 
Schulden. 1737.

1 omslag

1866 Jonker Charles François Du Smet, geautoriseerd door Marie Joseph 
Du Smet, suppliant c. Jonker N. D'Ysembaert, priester, als curator 
van het sterfhuis van Alexandrine Du Smet, weduwe van Adrien 
François D'Ysembaert, geïnsinueerde. Inzage in de administratie 
betreffende de erfenis. 1737.

1 omslag

1873 Johannes Van der Perre, gewezen pastoor, impetrant c. Jan 
Hallaerts uit Nijlen, gedaagde. Confiscatie van een deel van het 
pensioen van Van der Perre wegens schulden. 1737.

1 omslag

1912 Philippe Clement, pastoor van Plancenoit, suppliant c. Jean Baptiste
Ransquin, geïnsinueerde en rescribent. Maintenue('handhaving') 
van het recht op de vleestiende. 1737.

1 omslag

1875 Petrus Claes, priester en kapelaan, suppliant c. Gaspar Sebastiano 
Franco y Feo, heer van Kontich, geïnsinueerde en rescribent. 
Achterstallig honorarium. 1737-1738.

1 omslag

1881 Nicolas Collaerts, suppliant c. Everardus Nys, landdeken van Tienen



Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid. 271

en pastoor van Kumtich, rescribent. Cijns. 1737-1738.
1 pak

1882 Michel Rigaux, als vader en voogd van zijn zoon Norbert Louis 
Rigaux, suppliant c. [Arnauld] Mabile, pastoor van Braine-l'Alleud, 
rescribent. Aanspraak op een studiebeurs uit een fundatie. 1737-
1738.

1 omslag

1889 De abt van de Parkabdij te Leuven, suppliant en impetrant c. de 
schepenen, regeerders, kerkmeesters en belangrijkste inwoners 
van Lubbeek, geïnsinueerden en rescribenten. Herstelling van de 
toren van de kerk. 1737-1738.

1 omslag

1894 De prior, vicaris en religieuzen van het klooster van de bogaarden 
te Wezembeek-Oppem, supplianten c. Magdalena Sophie, 
geïnsinueerde. Gebruik van een weg tussen twee weides te 
Kuregem (Anderlecht). 1737- 1738.

1 pak

1900 Antoine Carpentier, boswachter van het Meerdaalwoud, suppliant 
c. Gerard Demesny, pastoor van Bossut, geïnsinueerde en 
rescribent. Rente. 1737-1738.

1 omslag

1906 Martin Servati, priester, suppliant c. de abt van de Parkabdij te 
Leuven, geïnsinueerde. Maintenue ('handhaving') van de kapelanie 
van Sint-Jan-Evangelist in de kerk te Tervuren. 1737-1738.

1 omslag

1907 Georgius Van Geel, pastoor van Linkebeek, impetrant en gedaagde 
c. de abdis van de abdij te Vorst, gedaagde en impetrante. Tiende 
van Linkebeek. 1737-1738.

1 omslag

1909 De abdis van de abdij te Vorst, suppliante c. de regeerders en 
notabelen van Waarbeke, geïnsinueerden. Schulden. 1737-1738.

1 omslag

1910 Josephus Guillielmus D'Amezaga, heer, Gerard Demesny, pastoor, 
en Antonius Minet, meier van Bossut, supplianten c. Andreas 
Josephus Brassinne, priester en kapelaan, rescribent. Recht op 
steun van de armentafel. 1737-1738.

1 pak

2040 Het Sint-Lambertuskapittel te Luik, supplianten c. Jan Wynand, 
Lambrecht Milis, Gillis Jacops, Jan Andries, schepen, en Henri 
Dormaels uit Landen, geïnsinueerden. Nietigverklaring van een 
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vonnis van de schepenbank van Landen betreffende enkele 
stukken grond. 1737-1738.

1 pak

1863 De abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-Espérance te 
[Vellereille-le-Brayeux], suppliant c. Nicolas Joseph Du Jardin, als 
man van Anne Marie Wauthy, en Bernard Baudelet, als man van 
Marie Philippine Wauthy, rescribenten. Schulden. 1737-1739.

1 omslag

1897 De overste en religieuzen van het klooster van de zwartzusters, 
supplianten c. de schatbewaarders en rentmeesters van Brussel, 
geïnsinueerden en rescribenten. Eigendom van een hofje aan een 
huis waar de stad stallingen wou bouwen. 1737-1739.

1 omslag

1921 N. Dembour, pastoor, suppliant c. de inwoners van Grand-Hallet, de
deken en kanunniken van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik en 
de abdis van de abdij van Maagdendal te Oplinter, gedaagden. 
Bezorgen van een pastorie. 1737-1739.

1 omslag

1936 Johannes Franciscus De Formanoir, priester en kapelaan van de 
kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Kalevoet te Ukkel, suppliant c. N. 
Van Santen sr., advocaat, geïnsinueerde. Rente, aanstelling van 
twee kapelmeesters voor het financieel beheer en bewaarplaats 
van de administratie van de kapel. 1737-1739.

1 pak

1977 Franciscus Van de Sande cum suis, koopman, supplianten c. N. Van 
Ey, plebaan van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, 
geïnsinueerde en rescribent. Ius sepulturae ('begrafenisrecht'). 
1737-1739.

1 omslag

1984 De provisoren en ontvanger van het seminarie van het bisdom 
Namen, supplianten c. de meier, schepenen en kerkmeesters van 
Autre-Église, geïnsinueerden en rescribenten. Nakoming van een 
vonnis uit 1725 betreffende het bezorgen van een priester voor het
doen van de mis aan twee altaren in de kerk. 1737-1739.

1 omslag

1891 Johannes Baptista Clemens, pastoor van Elewijt, impetrant en 
suppliant c. de commandeur van de commanderij te Chantraine, de
overste en religieuzen van het Onze-Lieve-Vrouwgasthuis te 
Mechelen en de abt van de Sint-Adrianusabdij te Geraardsbergen, 
gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1737-1740.

1 pak
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1948 De abt en religieuzen van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], 
suppliant en geïnsinueerde c. Antoine Beunet, pastoor van Court-
Saint-Étienne, en François Remacle Bouffioux, geïnsinueerden en 
supplianten. (Schrappen van beledigingen in enkele contracten 
over) het eigendom van een pachthof. 1737-1740.

1 pak

1981 Markies Philippe Ignace de Trazegnies, als heer, en de kerk- en 
armenmeesters van Ittre, supplianten c. Maximilien Delvaux, 
pastoor van Ittre, geïnsinueerde en gedaagde. Bijdrage (van de 
tiende) aan het pastoorsinkomen. 1737-1740.

1 omslag

2010 Gaspar Sebastiano Franco y Feo, heer, suppliant c. Johannes 
Baptista De Lièvre, pastoor van Kontich, geïnsinueerde en 
rescribent. Baggeren van een gracht aan de pastorie om 
ondergelopen kelders te vermijden. 1737-1740.

1 pak

2069 - 2070 Hubert Risack, priester, suppliant c. de kerkmeesters van de Sint-Janskerk te Brussel, geïnsinueerden. Maintenue ('handhaving') van het recht een kamer in de kerk te bewonen als celebrant van de eerste mis. 1737-1742.

2069 - 2070 HUBERT RISACK, PRIESTER, SUPPLIANT C. DE 
KERKMEESTERS VAN DE SINT-JANSKERK TE BRUSSEL, 
GEÏNSINUEERDEN. MAINTENUE ('HANDHAVING') VAN HET RECHT 
EEN KAMER IN DE KERK TE BEWONEN ALS CELEBRANT VAN DE 
EERSTE MIS. 1737-1742.

2069 Deel 1.
1 pak

2070 Deel 2.
1 pak

2049 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, 
supplianten c. de kerkmeester van de Sint-Medardusparochie, en 
de burgemeester en schepenen van Jodoigne, geïnsinueerden en 
gedaagden. Aanwenden van inkomsten van het kapittel voor 
herstelling- en verfraaiingswerken aan de kerk. 1737-1743.

1 omslag

2165 De prior en religieuzen van de priorij van Groenendaal [te 
Hoeilaart] en Johannes Clamart, scholaster van het Sint-
Bartholomeuskapittel te Luik, aanleggers c. de abt en religieuzen 
van de Parkabdij te Leuven, gedaagden. Bijdrage voor de 
herstelling van de pastorie van Heverlee. 1737-1743.

1 omslag



274 Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid.

2350 - 2351 A. Wilhelmi, pastoor van Chaineux, interveniërende voor N. Cerexhe, advocaat-fiscaal van de officialiteit van Haspengouw, suppliant en geïnsinueerde c. Wauthieu Tosquinet, pastoor van Thimister, geïnsinueerde en suppliant. Uitoefenen van pastorale functies over de inwoners van een bepaald huis. 1737-1743.

2350 - 2351 A. WILHELMI, PASTOOR VAN CHAINEUX, 
INTERVENIËRENDE VOOR N. CEREXHE, ADVOCAAT-FISCAAL VAN DE
OFFICIALITEIT VAN HASPENGOUW, SUPPLIANT EN GEÏNSINUEERDE 
C. WAUTHIEU TOSQUINET, PASTOOR VAN THIMISTER, 
GEÏNSINUEERDE EN SUPPLIANT. UITOEFENEN VAN PASTORALE 
FUNCTIES OVER DE INWONERS VAN EEN BEPAALD HUIS. 1737-
1743.

2350 Deel 1.
1 pak

2351 Deel 2.
1 pak

2404 - 2405 [Guillaume Joseph] Boscheron, heer van Scailmont, Bois en Manage, suppliant c. de abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-Espérance [te Vellereille-le-Brayeux], geïnsinueerde. Cijns. 1737- 1745.

2404 - 2405 [GUILLAUME JOSEPH] BOSCHERON, HEER VAN 
SCAILMONT, BOIS EN MANAGE, SUPPLIANT C. DE ABT VAN DE ABDIJ
VAN NOTRE-DAME DE BONNE-ESPÉRANCE [TE VELLEREILLE-LE-
BRAYEUX], GEÏNSINUEERDE. CIJNS. 1737- 1745.

2404 Deel 1.
1 pak

2405 Deel 2.
1 pak

2115 - 2116 De pastoor, kerkmeesters en inwoners van Herstal, supplianten c. de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken, geïnsinueerden en excipiënten. Herstelling van de toren van de kerk. 1737-1756.

2115 - 2116 DE PASTOOR, KERKMEESTERS EN INWONERS VAN 
HERSTAL, SUPPLIANTEN C. DE DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET 
ONZE-LIEVE-VROUWKAPITTEL TE AKEN, GEÏNSINUEERDEN EN 
EXCIPIËNTEN. HERSTELLING VAN DE TOREN VAN DE KERK. 1737-
1756.

2115 Deel 1.
1 pak

2116 Deel 2.
1 pak

2046 Johannes Walckiers, heer van Loenhout en Poppendonk, suppliant 
en geëxcipieërde c. de oversten en religieuzen van het klooster van
Sint-Geertrui te Brussel en het gasthuis van Sint-Elisabeth te 
Turnhout, geïnsinueerden, gedaagden en excipiënten. Renten. 
1737-1757.

1 pak

1879 Simon Pacque, pastoor, suppliant c. [Louis Joseph van Steelant], 
baron van Perk, rescribent. Houttiende. 1738.

1 stuk
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1880 Everardus Nys, landdeken van Tienen en pastoor, suppliant c. de 
schepenen van Kumtich, rescribenten. Sluiten van een rekening. 
1738.

1 stuk

1883 Johannes Baptista Van Gastel, procureur en notaris, als koper van 
de erfenis van Sabinus Guerin, kanunnik, impetrant c. Ludovicus 
Josephus Verbruggen, kanunnik en vice-plebaan van het Sint-
Pieterskapittel te Turnhout, gedaagde. Erfenis. 1738.

1 stuk

1884 Gerard Demesny, pastoor van Bossut, als voogd van de 
minderjarige kinderen van François Devigne en Catherina Noel, en 
Ferdinand Fréson, supplianten c. de weduwe van Jean Baptiste 
Joris, geïnsinueerde. Schulden. 1738.

1 omslag

1903 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. Jean Du Bois, 
pastoor, en de schepenen van Witterzée, geïnsinueerden en 
rescribenten. Maintenue ('handhaving') van het recht op de tiende 
op een stuk grond in Lillois. 1738.

1 pak

1931 De abt van de abdij te Heylissem, interveniërende voor Petrus 
Loyaerts, pastoor van Glabbeek, suppliant c. [Frans Joseph] de la 
Viefville, baron en heer van Zuurbemde, geïnsinueerde en 
rescribent. Lichten van de hooitiende te Zuurbemde. 1738.

1 omslag

1935 Maria Isabella De Valladolid, weduwe van Guillielmus Albertus Le 
Febvre, suppliante c. de voogden en provisoren van het Geesthuis 
van Sint-Goedele te Brussel, geïnsinueerden. Steun van een 
fundatie. 1738.

1 omslag

1939 Matthieu Joseph De Tiege, pastoor van Limburg, Gulke en Bilstain, 
met hem gevoegd de kerkmeesters, supplianten c. Matthieu 
Thimus, meier van Neuberg en schepen van Bilstain en Villers, 
geïnsinueerde. Zitplaats van de geïnsinueerde in de herstelde kerk 
van Bilstain. 1738.

1 omslag

1959 De weduwe N. Vanden Hove, appellante c. de kapelmeesters van 
de Sint-Annakapel te Diest, geïntimeerden. Rente. Vorige instantie: 
de schepenbank van Diest. 1738.

1 omslag

1872 Nicolas Joseph Parmentier, scholaster, suppliant c. het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerde en rescribent. 
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Scholasterschap van het kapittel. 1738.
1 pak

1963 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel, supplianten c.
Guillielmus Colliers en Franciscus Van den Driessche, kerkmeesters 
van Anderlecht, geïnsinueerden en rescribenten. Betaling van 
herstellingswerken aan het dak van het koor van de kerk. 1738.

1 omslag

2419 Johannes Ferdinandus Van Nieuwenhuyse, kanunnik, suppliant c. 
het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aarschot. Confiscatie van de 
goederen van de suppliant wegens vermeend absenteïsme. 1738.

1 omslag

1876 De deken en kanunniken van het Sint-Gummaruskapittel te Lier, 
supplianten c. [Carolus d'Espinoza], bisschop van Antwerpen, N. 
Borrens, pastoor van Schilde en Franciscus Mangelaer, pastoor van 
Emblem, geïnsinueerden en gedaagden. Patronaatsrecht van 
Emblem. 1738-1739.

1 pak

1908 Petrus Sneeuwaerts, pastoor, impetrant c. [Antoine Eugène De 
Rijckel], heer, en de schepenen en regeerders van Oorbeek en de 
abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], supplianten en 
gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1738-1739.

1 omslag

1913 De prior en religieuzen van het klooster van de celestijnen te 
Heverlee, impetranten c. de prior en religieuzen van het klooster 
van de augustijnen te Mechelen, geïntimeerden. Betaling van 
pondpenningen en cijns. Vorige instantie: het laathof van 
Waasbeek; het Hof van Befferen. 1738-1739.

1 pak

1917 De deken en kanunniken van het Sint-Feuillienkapittel te Fosses-la-
Ville, supplianten c. J.J. Grandjean, pastoor van Énines, 
geïnsinueerde. Nietigverklaring van een ingelegd decreet wegens 
achterstand bij de werken aan de nieuwe pastorie. 1738-1739.

1 omslag

1924 Michel Hautepenne, priester, suppliant c. Thomas Jean François de 
Strickland de Sigergh, bisschop van Namen, rescribent. Schulden 
met betrekking tot een pensioen verkregen door permutatie. 1738-
1739.

1 omslag

1928 De dominicanen van Antwerpen, impetranten c. Theodor Van den 
Kerckhoven, geïntimeerde. Fundatie. Vorige instantie: de 
schepenbank van Antwerpen. 1738-1739.
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1 pak

1929 Catharine Mertens, als erfgename van Margarite Pauwels, 
suppliante c. de distributiemeesters van de kapelanen van de Sint-
Pietersparochie te Leuven, rescribenten. Cijns. 1738-1739.

1 omslag

1938 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel, supplianten c.
de regeerders en schepenen van Turnhout, geïnsinueerden en 
rescribenten. Betaling van het 'bedrijf' op de verpachte tienden. 
1738-1739.

1 pak

1941 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Antwerpen, supplianten c. Gaspar Wouters, pastoor van de Sint-
Jacobsparochie, en de deken en kanunniken van het Sint-
Jacobskapittel te Antwerpen, geïnsinueerden en rescribenten. 
Maintenue ('handhaving') van het recht om lijken tot aan de 
kerkdeur van andere parochies in de stad te mogen vergezellen. 
1738-1739.

1 pak

1945 Johannes Clamart, scholaster van het Sint-Bartholomeuskapittel te 
Luik, suppliant c. Johannes Cappel, pastoor van Heverlee en Oud-
Heverlee, geïnsinueerde en rescribent. Modaliteiten voor de 
verpachting van de tienden. 1738-1739.

1 omslag

1964 [Johannes Franciscus] Landeloos, president van het Van 
Dalecollege, en N. Crabeels, raadsheer en ontvanger van de vorst, 
als kerkmeesters van de Sint-Kwintensparochie te Leuven, 
supplianten c. Theodor Frantzen (Frantzens, Frantsen), 
geïnsinueerde en rescribent. Onbekend. 1738-1739.

1 omslag

1966 Daniel Thienpont, pastoor van Bertem, suppliant c. de rector van 
het jezuïetencollege en [Egidius] De Vinck, president van het 
Driutiuscollege te Leuven, rescribenten. Pastoorsinkomen. 1738-
1739.

1 omslag

1979 Josephus Vander Boven, pastoor van Wakkerzeel, suppliant en 
geëxcipieërde c. Antoon Duwaerts, geïnsinueerde en excipiënt. 
Kleine revisie in een zaak betreffende het gebruik van een 
voetweg. 1738-1739.

1 omslag

2041 Egidius Neerdaels, pastoor van de Sint-Goriksparochie te Brussel, 
suppliant c. Antonius Le Pise (Le Pize), boogschutter bij de 
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koninklijke garde, geïnsinueerde en gedaagde. Rente. 1738-1739.
1 omslag

2135 De weduwe en kinderen van baron [Robert] de Nicolaerts, gewezen
alcalde en auditeur-generaal van het hof, suppliant c. het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, interveniërende voor N. Charliers, 
kanunnik, en de weduwe van Bernard Havet, als gewezen 
rentmeester van het kapittel, gedaagde. Confiscatie van delen van 
een landgoed in Sint-Martens-Lennik. 1738-1739.

1 omslag

1869 Jacobus Hieronimus Beautier, pastoor van Meerbeek [bij Everberg], 
suppliant en libellant c. de abt van de abdij te Averbode, 
interveniërende voor Engel Verhaeghen, gedaagde, geïnsinueerde 
en gelibelleerde. Gebruik van een weg. 1738-1740.

1 omslag

1947 Egidius Franciscus Le Corbisier, pastoor van Alsemberg, suppliant 
c. [Eugenius Laurentius] Nauts, heer van Alsemberg, rescribent. 
Rentmeesterschap van de armentafel en kerkfabriek. 1738-1740.

1 pak

1961 Mathieu Sterck, pastoor, N. Leemans, onderpastoor, in naam van 
wijlen Jacques De Coster, gewezen onderpastoor, en zijn 
erfgenamen, en de schepenen, regeerders en inwoners, met hen 
gevoegd Johannes Baptista De Man, heer van Sint-Kwintens-Lennik,
impetranten c. het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, gedaagde. 
Achterstallig onderpastoorsinkomen. 1738-1740.

1 pak

1975 Nicasius Fariseau, pastoor van Wemmel en landdeken van Brussel, 
suppliant c. Guillielmus Delandre, drossaard van Wemmel, 
geïnsinueerde en rescribent. Kap van enkele bomen toebehorende 
aan de kerk voor het onderhoud van een straat. 1738-1740.

1 pak

1986 De deken en kanunniken van het Sint-Feuillienkapittel te Fosses-la-
Ville, supplianten c. [Antoine] Colignon, pastoor van Bomal, 
geïnsinueerde en rescribent. Nietigverklaring van de confiscatie 
van graan ter naleving van een contract over het pastoorsinkomen.
1738-1740.

1 omslag

1988 N. De Cort, heer van Hilvarenbeek, interveniërende voor N. Reul, 
kanunnik van het Sint-Pieterskapittel, suppliant c. Franciscus 
Verheyen, priester en kapelaan in Turnhout, geïnsinueerde. 
Begeving van de Maria Magdalenakapelanie. 1738-1740.

1 omslag



Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid. 279

1990 De deken en kanunniken van het Sint-Leonarduskapittel, 
supplianten c. de abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], de 
dalscholieren van Zoutleeuw en het Sint-Dionysiuskapittel te Luik, 
geïnsinueerden. Erfpacht. 1738-1740.

1 pak

2009 Maximilien Delvaux, pastoor van Ittre, impetrant c. markies 
[Philippe Ignace] de Trazegnies, als heer, en de meier, schepenen 
en armen van Ittre en [Viriginal-] Samme, de abt en religieuzen van
de abdij te Cambron, het Sint-Nicolaashospitaal te Nijvel, N. 
Toussaint, kapelaan van Fauquez, de representanten van Jean 
Aveau en N. Stassuit, kapelaan in Wisbecq, gedaagden. Hulp in de 
zielzorg. 1738-1740.

1 omslag

2037 De rector van het jezuïetencollege te Brussel, suppliant c. de 
weduwe van Paulus Floris, heer van Steen, geïnsinueerde en 
rescribente. Nietigverklaring van een contract voor het laathof van 
Steen dat de procurator van het college verplichtte tot het 
aanstellen van een sterfelijke laat voor de cijnsgoederen gelegen 
onder Ukkel en Linkebeek. 1738-1740.

1 pak

2025 De prior van het klooster van de dalscholieren, suppliant c. de 
regeerders van Zoutleeuw, de abt van de abdij van Vlierbeek [te 
Kessel-Lo] en de deken en kanunniken van het Sint-
Dionysiuskapittel te Luik, gedaagden. Nietigverklaring van een 
akkoord tussen de gedaagden over het afzien van het beheer van 
de goederen van de kerkfabriek. 1738-1741.

1 omslag

2052 De abt van de Sint-Laurentiusabdij te Luik, interveniërende voor 
Hubert Tilot, suppliant en geïnsinueerde c. de wethouders en 
ontvanger van Saint-Remy-Geest, geïnsinueerden en supplianten. 
Overmatige taxatie van de 20ste penning. 1738-1741.

1 pak
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2356 - 2357 Johannes Amandus Van Vuyttum (Vuytthum, Vyttum), pastoor, met hem gevoegd de regeerders, supplianten, impetranten en geïntimeerden c. de kerkmeesters van Sint-Pieters-Leeuw, het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, de proost van de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie, revident, de abten van de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergabdij te Brussel en van de abdij te Affligem, de abdissen van de abdijen te Vorst en Ter Kameren [te Elsene] en de erfgenamen
van Petrus Fariseau, gedaagden en geïnsinueerden. Bezorgen van een pastorie. 1738-1741.

2356 - 2357 JOHANNES AMANDUS VAN VUYTTUM (VUYTTHUM, 
VYTTUM), PASTOOR, MET HEM GEVOEGD DE REGEERDERS, 
SUPPLIANTEN, IMPETRANTEN EN GEÏNTIMEERDEN C. DE 
KERKMEESTERS VAN SINT-PIETERS-LEEUW, HET ONZE-LIEVE-
VROUWKAPITTEL TE KAMERIJK, DE PROOST VAN DE ONZE-LIEVE-
VROUW TER KAPELLEPAROCHIE, REVIDENT, DE ABTEN VAN DE 
SINT-JACOB-OP-DE-KOUDENBERGABDIJ TE BRUSSEL EN VAN DE 
ABDIJ TE AFFLIGEM, DE ABDISSEN VAN DE ABDIJEN TE VORST EN 
TER KAMEREN [TE ELSENE] EN DE ERFGENAMEN VAN PETRUS 
FARISEAU, GEDAAGDEN EN GEÏNSINUEERDEN. BEZORGEN VAN EEN
PASTORIE. 1738-1741.

2356 Deel 1.
1 pak

2357 Deel 2.
1 pak

1896 Johannes Van den Daele, priester, suppliant c. Jean Baptiste 
Charlier, pastoor van Walhorn, geïnsinueerde. Pastoorschap van 
Walhorn. 1738-1742.

1 pak

2142 De bedienaar en religieuzen van het klooster van de trinitariërs te 
Lérinnes, supplianten en gereconvenieerden c. Philippe Simon en 
Jean en Antoine Beaufaux (Beauffaux, Bauffaux, Bouffeaux), 
geïnsinueerden en reconveniënten. Nietigverklaring van een zaak 
over een rente die voor de schepenbank van Gembloux werd 
ingeleid. 1738-1744.

1 pak

2187 - 2188 Egidius Lambertus Bals cum suis, supplianten c. de pastoor, wethouders en kerk- en armenmeesters van Binkom, geïnsinueerden en gedaagden. Verantwoording van de inkomsten uit geconfisceerde gronden. 1738-1745.

2187 - 2188 EGIDIUS LAMBERTUS BALS CUM SUIS, SUPPLIANTEN C.
DE PASTOOR, WETHOUDERS EN KERK- EN ARMENMEESTERS VAN 
BINKOM, GEÏNSINUEERDEN EN GEDAAGDEN. VERANTWOORDING 
VAN DE INKOMSTEN UIT GECONFISCEERDE GRONDEN. 1738-1745.

2187 Deel 1.
1 pak

2188 Deel 2.
1 pak
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2155 - 2157 De abt van de abdij te Floreffe, suppliant en impetrant c. Lambert Du Monceau, meier, de schepenen, ontvanger en inwoners van Gouy-lez-Piéton, geïnsinueerden, rescribenten en gedaagden. Betaling van de 20ste penning. 1738-1758.

2155 - 2157 DE ABT VAN DE ABDIJ TE FLOREFFE, SUPPLIANT EN 
IMPETRANT C. LAMBERT DU MONCEAU, MEIER, DE SCHEPENEN, 
ONTVANGER EN INWONERS VAN GOUY-LEZ-PIÉTON, 
GEÏNSINUEERDEN, RESCRIBENTEN EN GEDAAGDEN. BETALING VAN
DE 20STE PENNING. 1738-1758.

2155 Deel 1.
1 pak

2156 Deel 2.
1 pak

2157 Deel 3.
1 pak

1886 Gerard Demesny, pastoor van Bossut, suppliant c. Pierre Wigy, 
rescribent. Beledigingen. 1739.

1 omslag

1930 Estienne Tonnon (Tonon), suppliant c. Gerard Demesny, pastoor van
Bossut, geïnsinueerde en rescribent. Restitutie van een stuk land 
en het graan dat ervan werd weggehaald. 1739.

1 omslag

1943 Baron [Alexander Michel Joseph] Cano De Meghem, als syndicus 
van het klooster van de urbanisten te Brussel, suppliant c. 
Catharina De Vos, weduwe van N. de Burbure, en Guilliam De Vos 
en N. Beydaels cum suis, interveniërende voor Jan Baptist Jacobi, 
notaris, rescribenten. Erfenis. 1739.

1 omslag

1944 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Turnhout, 
met hen gevoegd jonker N. De Fierlant, hoofdschout van Turnhout, 
supplianten c. Martinus Caymackx (Caymacx), geïnsinueerde. 
Voorleggen van een akte van afdracht in een proces tussen het 
kapittel en de stad over betaling van het 'bedrijf'. 1739.

1 omslag

1946 De voogden van de armentafel van Leuven, supplianten c. N. 
d'Olmen dela Courtaubois, heer van L'Escaille, rescribent. Betaling 
van de paardskeur (= recht van de heer op het beste paard uit de 
erfenis van een laat). 1739.

1 omslag

1949 Ludovicus Henricus Van der Heggen, pastoor, suppliant c. de 
regeerders van Aubel, geïnsinueerden. Onrechtmatige afbraak van 
het Sint-Nicolaasaltaar voor het oprichten van een Sint-
Eustachiusaltaar. 1739.
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1 omslag

1950 Jacobus Hieronimus Beautier, pastoor van Meerbeek [bij Everberg], 
impetrant en geëxcipieërde c. Guilliam Van Espen, gedaagde en 
excipiënt. Schulden [?]. 1739.

1 omslag

1952 Egidius Franciscus Le Corbisier, pastoor, en de armenmeesters van 
Alsemberg, supplianten c. baron De Provins, geïnsinueerde. Rente. 
1739.

1 omslag

1958 [Egidius] De Witte, pastoor van Asse, met hem gevoegd Louis en 
Jan Van Humbeek, kerkmeesters, impetranten c. Johannes 
Emmanuel Loovens, drossaard, en Petrus Van den Bossche, Gillis 
Meert en Jan Baptista La Hoese, schepenen van Asse, gedaagden. 
Nietigverklaring van twee procedures voor de schepenbank i.v.m. 
de reparatie van een venster in het koor van de kerk. 1739.

1 pak

1914 Pierre Michel Thomas, suppliant c. Jacques D'Anvoye, pastoor, als 
eerste kerkmeester, met hem gevoegd Robert Baré, kerkmeester 
van Baisy, geïnsinueerden. Ius sepulturae('begrafenisrecht'). 1739.

1 pak

1923 Martinus Tondeur, tiendsteker, suppliant c. Henricus Meeuws, 
pastoor van Leerbeek, rescribent. Maintenue ('handhaving') van de 
suppliant in zijn functie. 1739.

1 omslag

1926 Charles Hubert De Monceau, M. Thys en Guillaume Charliers, 
impetranten c. de proost, deken en kanunniken van het Onze-
Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, gedaagden. Woltiende [?]. 1739.

1 omslag

1934 Cornelis Numans, schrijnwerker uit Brussel, suppliant c. de abt van 
de Parkabdij te Leuven, geïnsinueerde. Schulden voor verricht werk
in de refuge van de abdij te Brussel. 1739.

1 omslag

1960 N. Bernard, suppliant c. de abt en de provisor van de abdij te 
Florennes, geïnsinueerden. Overdracht van de administratie van 
het aan de suppliant verkochte pachthof wegens een dispuut over 
de bijhorende hoeveelheid grond. 1739.

1 omslag

1985 De plebaan en onderchariteitsmeesters, supplianten c. Peter 
Casteels, onderchariteitsmeester van de Sint-Goedeleparochie te 
Brussel, rescribent. Bezorgen van kleding voor arme scholieren. 
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1739.
1 omslag

2043 De deken, kanunniken en plebaan van het Sint-Gummaruskapittel, 
supplianten c. de prior en religieuzen van het klooster van de 
dominicanen te Lier, geïnsinueerden en rescribenten. Ius 
sepulturae('begrafenisrecht'). 1739.

1 pak

1940 De dominicanen van Leuven, supplianten c. de deken, kanunniken 
en [Johannes Baptista] Schoeps, plebaan van het Sint-
Pieterskapittel te Leuven en de erfgenamen van Johannes Baptista 
Jensema, alias 'Vander Heyden', geïnsinueerden. Ius 
sepulturae('begrafenisrecht') betreffende het lichaam van Jensema.
1739-1740.

1 pak

1971 [Christianus] Nudorp, pastoor, suppliant c. Augustinus Noydens, 
schout van Wechelderzande, Lille en Vlimmeren, geïnsinueerde en 
rescribent. Bestraffing van de inwoners die via een gracht water en
slijk lieten afvloeien naar de gracht rond de pastorie. 1739-1740.

1 omslag

1976 [Willem] Crockaert, pastoor van Elingen, impetrant c. het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, de prior en religieuzen van de priorij van
Groenendaal [te Hoeilaart] en de abdis van de abdij te Wauthier-
Braine, gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1739-1740.

1 pak

1995 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, impetrant c. Jean Charles Louis 
Mobillon, advocaat bij de Raad van Brabant, gedaagde. Schulden 
en verantwoording van het goederenbeheer als administrator in 
Sint-Martens- Lennik, Sint-Kwintens-Lennik, Gooik, Gaasbeek, 
Lombeek, Wambeek en Ternat. 1739-1740.

1 pak

2001 Carel Van Hamme, met hem gevoegd de abdis van de abdij van 
Sint-Wivina te Groot-Bijgaarden, supplianten c. de regeerders van 
[Strombeek]-Bever, gedaagden. Bijdrage voor de herstelling van de
kerk [?]. 1739- 1740.

1 omslag

2002 N. Antonius, prior van het Sint-Maartensklooster te Leuven, 
interveniërende voor de weduwe Jan Stuyck, koopvrouw uit Lier, 
impetrant c. de weduwe Johannes Baptista Coenegras, koopvrouw 
uit Leuven, geïntimeerde en geïnsinueerde. Reformatie van een 
vonnis betreffende een zaak over schulden. Vorige instantie: de 
schepenbank van Leuven. 1739-1740.

1 omslag
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2004 Jeanne Isabelle De Vroy, douairière van N. Rombouts, gewezen 
secretaris van de Weeskamer van Leuven, suppliante c. de abdis 
en religieuzen van de abdij van La Ramée [te Jauchelette], 
geïnsinueerden. Eigendom van een stuk bos in Kerkom [bij 
Boutersem] en de houtkap daarop. 1739-1740.

1 omslag

2005 Nicolas Gislain (Ghislain), suppliant c. de prior van het klooster van 
de kartuizers te Zelem, geïnsinueerde. Schulden. 1739-1740.

1 omslag

2008 François Delvaux, priester en lector in de abdij te Boneffe, 
suppliant c. Leonard Joseph Adam, priester en beneficiarius in de 
Heilige Kruisparochie te Luik, geïnsinueerde en gedaagde. 
Pastoorschap van Tavier. 1739-1740.

1 pak

2015 Jean François Halloy, pastoor, als resument van François Solas, 
gewezen pastoor van Saint-Jean-Geest, suppliant c. Pierre Egidius, 
kanunnik van het Sint-Pieterskapittel te Lille, geïnsinueerde. 
Heropbouw van de pastorie waarvan de geïnsinueerde de 
materialen had gebruikt. 1739-1740.

1 pak

2031 Louis De Frouillais, commandeur van de commanderij te 
Chantraine, suppliant en resument c. Ignace François Tilman, 
kanunnik van het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, geïnsinueerde. 
Rente. 1739-1740.

1 pak

2433 De priores van het klooster van de urbanisten te Mechelen, 
decretante c. Gerard Usuels, gedecreteerde. Schulden. 1739-1740.

1 omslag

1916 Louis Van Espen, impetrant c. de abdis van de abdij te Kortenberg, 
gedaagde. Schulden verbonden aan de verkoop van tienden 
gelegen onder Erps. 1739-1741.

1 pak
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2016 - 2017 Ludovicus Van Baelen en Nicolaus De Groodt, als pachters van het poortgeld, arrestanten c. Arnoldus Hobart uit Veltem, gearresteerde en gedaagde, en de dominicanen van Leuven, interveniënten. Vrijstelling van betaling van het poortgeld. Vorige instantie: de rectorale rechtbank van de universiteit; de schepenbank van Leuven. 1739-1741.

2016 - 2017 LUDOVICUS VAN BAELEN EN NICOLAUS DE GROODT, 
ALS PACHTERS VAN HET POORTGELD, ARRESTANTEN C. ARNOLDUS
HOBART UIT VELTEM, GEARRESTEERDE EN GEDAAGDE, EN DE 
DOMINICANEN VAN LEUVEN, INTERVENIËNTEN. VRIJSTELLING VAN 
BETALING VAN HET POORTGELD. VORIGE INSTANTIE: DE 
RECTORALE RECHTBANK VAN DE UNIVERSITEIT; DE SCHEPENBANK 
VAN LEUVEN. 1739-1741.

2016 Deel 1.
1 pak

2017 Deel 2.
1 pak

1932 De vice-deken, kanunniken en Henry Blavier, kanunnik van het 
Sint-Jan-Evangelistkapittel te Luik, in naam van N. Heckerman, 
deken, C.A. Stockis, F.F. Donnay en H. Ponsart, geautoriseerd 
hebbende [Mathieu François] Renson, advocaat, supplianten en 
gedaagden c. Antoine Georlet en N. Lamal (Lamalle), kanunniken 
van het Sint-Jan-Evangelistkapittel te Hoksem, geïnsinueerden en 
supplianten. Schulden. 1739-1742.

1 pak

1968 De abt van de Parkabdij te Leuven, suppliant c. Martinus Aerts, 
meier van Korbeek-Lo, met hem gevoegd Hieronymus Aerts en 
Peter Van Leeuw, geïnsinueerden. Weigering tot afdracht van de 
klaverhooitiende. 1739- 1742.

1 pak

2035 Johannes Verhasselt, pastoor, impetrant c. [Charles de Saint-Albin], 
aartsbisschop, en de proost en kanunniken van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Kamerijk, de deken en kanunniken van het Sint-
Romboutskapittel te Mechelen, [Joachim van Merode], markies van 
Deinze, de kerkmeesters en schepenen van Sint-Katelijne-Waver en
[Johannes Baptista] Hulin, pastoor van Walem, gedaagden. 
Herstelling van de pastorie. 1739-1742.

1 pak

2166 Jacques L'Escaille, pastoor van de Sint-Medardusparochie te 
Jodoigne, impetrant c. het Sint-Pieterskapittel, de abten van de 
abdijen van Sint-Geertrui te Leuven en te Heylissem en Louis De 
Frouillais, commandeur van de commanderij te Chantraine, 
gedaagden. Pastoorsinkomen. 1739-1743.

1 pak

1969 Antonius Jambers, priester, suppliant en rescribent c. Augustinus 
Louis en Johannes Baptista Van Schoors (Schoor), met hen gevoegd
de kerkmeesters en bestuurders van de Magdalenakerk te Brussel, 
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geïnsinueerden, rescribenten, gedaagden en supplianten. Voorgaan
in extra missen zonder bijhorende vergoeding. 1739-1744.

1 pak

2352 - 2355 Louis en Guilliam Van Espen, als erfgenamen van hun moeder Maria Van der Smissen, weduwe van Peter Van Espen, met hen gevoegd Jan Vermeiren, supplianten, rescribenten, gedaagden en resumenten c. de priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te Oudergem en hun pachter Jan Van der Smissen uit Moorseloo (Tervuren), geïnsinueerden en supplianten. Reformatie van een vonnis van de schepenbank van Leuven betreffende de proceskosten in 
een zaak over een stuk land voor de schepenbank van Tervuren. 1739-1744.

2352 - 2355 LOUIS EN GUILLIAM VAN ESPEN, ALS ERFGENAMEN 
VAN HUN MOEDER MARIA VAN DER SMISSEN, WEDUWE VAN PETER 
VAN ESPEN, MET HEN GEVOEGD JAN VERMEIREN, SUPPLIANTEN, 
RESCRIBENTEN, GEDAAGDEN EN RESUMENTEN C. DE PRIORES EN 
RELIGIEUZEN VAN DE PRIORIJ VAN HERTOGINNEDAL TE OUDERGEM
EN HUN PACHTER JAN VAN DER SMISSEN UIT MOORSELOO 
(TERVUREN), GEÏNSINUEERDEN EN SUPPLIANTEN. REFORMATIE 
VAN EEN VONNIS VAN DE SCHEPENBANK VAN LEUVEN 
BETREFFENDE DE PROCESKOSTEN IN EEN ZAAK OVER EEN STUK 
LAND VOOR DE SCHEPENBANK VAN TERVUREN. 1739-1744.

2352 Deel 1.
1 pak

2353 Deel 2.
1 pak

2354 Deel 3.
1 pak

2355 Deel 4.
1 pak

2223 Anna Elisabeth Beems, gehuwd met H.L. Reydams, suppliante c. 
Petrus De Swert, priester en gewezen proost van het Oratorie, 
rescribent en gedaagde. Erfenis. 1739-1745.

1 omslag

2230 - 2231 De rentmeester-generaal van de domeinen van de vorst te Tervuren, met hem gevoegd de procureur-generaal, aanleggers en impetranten c. de prior, subprior en religieuzen van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], gedaagden. Verplicht gebruik van de banmolen in Hoeilaart door de gedaagden. 1739-1746.

2230 - 2231 DE RENTMEESTER-GENERAAL VAN DE DOMEINEN VAN 
DE VORST TE TERVUREN, MET HEM GEVOEGD DE PROCUREUR-
GENERAAL, AANLEGGERS EN IMPETRANTEN C. DE PRIOR, 
SUBPRIOR EN RELIGIEUZEN VAN DE PRIORIJ VAN GROENENDAAL 
[TE HOEILAART], GEDAAGDEN. VERPLICHT GEBRUIK VAN DE 
BANMOLEN IN HOEILAART DOOR DE GEDAAGDEN. 1739-1746.

2230 Deel 1.
1 pak

2231 Deel 2.
1 pak

2021 N. Le Febvre (Le Feubvre), pastoor, suppliant c. de baron van 
Malèves[-Sainte-Marie-Wastines], heer van Orbais, geïnsinueerde. 
Houttiende. 1739-1749.
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1 pak

2177 - 2178 Louis De Frouillais, commandeur van de commanderij te Chantraine, suppliant c. de inwoners van de Sint-Medardusparochie te Jodoigne, gedaagden. Procedurefout in een zaak betreffende het bezorgen van een pastorie. 1739-1754.

2177 - 2178 LOUIS DE FROUILLAIS, COMMANDEUR VAN DE 
COMMANDERIJ TE CHANTRAINE, SUPPLIANT C. DE INWONERS VAN 
DE SINT-MEDARDUSPAROCHIE TE JODOIGNE, GEDAAGDEN. 
PROCEDUREFOUT IN EEN ZAAK BETREFFENDE HET BEZORGEN VAN
EEN PASTORIE. 1739-1754.

2177 Deel 1.
1 pak

2178 Deel 2.
1 pak

858 Marie Therese Jonart (Jonaert), vrouw van Libert Collart (Collaert), 
hellebaardier, impetrante c. de apostolinnen van Brussel en J.B. 
Van Schoonendonck, gedaagden. Schulden voor geleverd 
kantwerk. 1739-1755.

1 omslag

1967 Guillielmus Gansemans, suppliant c. L. de Jeneffe, president van 
het Atrechtcollege te Leuven, geïnsinueerde en rescribent. 
Ontlasting van kosten van een procedure van de barones van 
Leefdaal voor het leenhof aldaar. 1740.

1 omslag

1993 De erfproosten, met hen gevoegd de proosten en commissarissen, 
als bestuurders van de [Broederschap van het Heilig Sacrament 
van de Berechting] van de Sint-Goedeleparochie, supplianten c. N. 
De Bruyn en de andere 'geburen' van de Sint-Antoniuswijk te 
Brussel, geïnsinueerden. Naleving van het opgestelde reglement 
en overdracht van alle administratie en voorwerpen betreffende de
eredienst die de geïnsinueerden onder hun hoede hadden. 1740.

1 pak

2003 De pastoor, overste, rentmeesteres, raadvrouwen en ouderlingen 
van het begijnhof van Steenvoort te Peutie, supplianten c. de 
wethouders van Antwerpen, rescribenten. Renten. 1740.

1 omslag

2007 Philippus Van der Zypen, pastoor van Sint-Lambrechts-Woluwe, en 
Jan Van der Elst, supplianten c. Guillielmus Gansemans, griffier van 
Leefdaal, en de erfgenamen van Hendrik De Becker, interveniënten
en rescribenten. Bekendmaking van het vonnis vooraleer dit 
officieel uitgesproken was aan één van de partijen in een zaak voor
de schepenbank van Leefdaal. 1740.

1 omslag
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2044 Anne Marie Emanuel, begijn op het begijnhof te Tienen, suppliante 
c. Jan Stockmans uit Outgaarden, rescribent. Nietigverklaring van 
een verkoopakte van een huis waarvan een derde deel aan de 
suppliante toekwam. 1740.

1 omslag

2045 N. Bodkin, kapelaan in de Sint-Goedeleparochie te Brussel, 
suppliant en gereconvenieerde c. [Jean Charles Louis] Mobillon, 
advocaat bij de Raad van Brabant, geïnsinueerde en reconveniënt. 
Confiscatie van de inkomsten van de suppliant. 1740.

1 omslag

2048 Jean François Moittemont, advocaat bij de Raad van Brabant, 
suppliant c. de abt-graaf van de abdij te Gembloux, geïnsinueerde. 
Achterstallig salaris. 1740.

1 omslag

1980 Jacques D'Anvoye, pastoor, impetrant c. de inwoners van Baisy, 
gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1740-1741.

1 omslag

2011 De abt van de abdij te Flône, suppliant en impetrant c. Jean Gaspar
Nasette (Nasset), pastoor van Opheylissem, gedaagde. Pacht. 
1740-1741.

1 omslag

2019 Margarita Nauts, vrouwe, zowel in eigen naam als in naam van 
haar broer Eugenius Laurentius Nauts, heer van Alsemberg, met 
haar gevoegd Michael Mercelis (Marcelis), priester, supplianten c. 
Johannes Baptista Beemont, pastoor van Buizingen en kapelaan 
van Alsemberg, en Johannes Postmans, priester, rescribenten. 
Begeving van de kapelanie van Alsemberg. 1740-1741.

1 omslag

2020 Nicolas Du Sepulchre uit Bornival, impetrant c. Pierre Charlier, 
ontvanger van de 'État de Saint-Paul', geautoriseerd door de deken 
en kanunniken van het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, gedaagde. 
Schulden. 1740-1741.

1 omslag

2036 Jean François Halloy, pastoor van Saint-Jean-Geest, impetrant c. de 
abdis en religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], 
gedaagden. Recht op het heffen van de grote tiende en de 
vleestiende in Saint-Jean-Geest. 1740-1741.

1 pak

2039 Jean François Dongelbert (Dongelbergh), priester, suppliant c. 
markies Ferdinand Joseph de la Puente, graaf van Rhodes, als 
baron van Limal, geïnsinueerde. Inkomsten verbonden aan de 
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kapelanie van Sint- Catharina in de kerk van Limal. 1740-1741.
1 omslag

2051 H.P. Haeselaer, officiaal van het secretariaat-generaal, suppliant c. 
de regeerders van het Geesthuis van Sint-Goedele te Brussel en 
[Henricus-Josephus] Caers, advocaat, als testamentuitvoerders van
[Carolus Franciscus Gilles] Catz, secretaris bij de Raad van Brabant,
rescribenten. Inzage in de administratie van het sterfhuis van Catz 
voor achterstallig salaris. 1740-1741.

1 pak

2054 Markies Ferdinand Joseph de la Puente, graaf van Rhodes, baron 
van Limal, heer van Bierges en Ottenburg, suppliant c. Thomas 
Philippus d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, als abt, en de 
proost en religieuzen van de abdij te Affligem, geïnsinueerden en 
rescribenten. Onbekend. 1740-1741.

1 omslag

2055 Johannes Ferdinandus La Motte (La Mot, Lamot), deservitor van de 
kosterij, suppliant c. A. Van Voir, pastoor, en jonker Jacobus 
Gansacker, schout, als provisoren van de armentafel van Brecht, 
rescribenten. Achterstallig kostersinkomen. 1740-1741.

1 omslag

2056 De commissarissen en inwoners van Membach, met hen gevoegd 
Josephus Dick, kapelaan en koster aldaar, supplianten c. de abt, 
interveniërende voor Franciscus Kocks (Cocks, Kockx), regulier 
kanunnik van de abdij te Kloosterrade en pastoor van Membach, 
geïnsinueerde. Uitoefening van het primissariaat (i.c. 
catechismusonderwijs, lezen van de vroegmis en uitoefenen van 
het kostersambt). 1740-1741.

1 omslag

2057 Melchior Van Gierdegom, meester-beddenmaker en oudkleerkoper, 
suppliant c. de abt en procurator van de Sint-Jacob-op-de-
Koudenbergabdij te Brussel, geïnsinueerden. Restitutie van 
verhuurde meubelen en effecten die zich in de abdij bevonden. 
1740-1741.

1 omslag

2063 Jacob Neufcour en consoorten, supplianten c. N. Delwaide, baljuw 
van Bolland, als directeur van de kapel van Noblehaye, 
geïnsinueerde. Erfenis. 1740-1741.

1 omslag

2066 N. De Borlez, kanunnik van het Heilig Kruiskapittel te Luik, 
suppliant c. François Lindekens en consoorten uit Tienen, 
geïnsinueerden. Kleine revisie in een zaak betreffende de restitutie 
van het cijnsboek van Montenaken. 1740-1741.
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1 omslag

2067 Baron Jean Henry de Bergh de Trips, raadsheer bij de Raad van 
State, heer van Jonckersdorff, Kerkrade en Amstel, suppliant en 
gereconvenieerde c. de abt van de abdij te Kloosterrade en Louis 
Joseph de Cartier, als mede-heren van Kerkrade, rescribenten en 
reconveniënten. Verdeling van de geconfisceerde goederen van 
een terdoodveroordeelde. 1740-1741.

1 omslag

2058 Laurentius Josephus Henrion, advocaat bij de Raad van Brabant en 
gewezen rentmeester, suppliant c. de abdis en religieuzen van de 
abdij van Vrouwenpark [te Rotselaar], geïnsinueerden. Schulden. 
1740-1742.

1 omslag

2060 De abt van de abdij van Park te Leuven en [Josephus Vander 
Boven], pastoor van Wakkerzeel, met hen gevoegd de meier, 
schepenen en kerkmeesters van Wakkerzeel, supplianten en 
geëxcipieërden c. Antoon Duwaerts, gedaagde en excipiënt. 
Misbruiken bij het sluiten van de rekeningen van de inkomsten uit 
de collecte. 1740-1742.

1 omslag

2073 Het begijnhof van Lier, decretanten c. Dielis Peeterszoon. Rente. 
1740-1742.

1 omslag

2090 De douairière van N. Pasture, ridder, suppliante c. de kanunniken 
van de tweede fundatie van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, 
geïnsinueerden. Procedurefouten in een zaak over een cijns voor 
het laathof van Bakenbos (Terhulpen). 1740-1742.

1 omslag

2104 Graaf N. de Suys, baron en heer van Orbais, impetrant c. Vincent 
Bachar, pastoor van Malèves[-Sainte-Marie-Wastines], gedaagde. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op vrijstelling van de 
(appel)tiende voor de kasteeltuin. 1740-1742.

1 pak

2234 Elisabeth Seyens (Syens), gehuwd met Andries Van der Meerschen 
(Meirschen, Mersschen), als weduwe van Judocus Zegers, 
suppliante c. de abt van de abdij van Berne te Vilvoorde, 
geïnsinueerde. Schulden. 1740-1742.

1 pak

2097 Guillelmus Cuypers, meier, en de inwoners van Nederokkerzeel, 
supplianten c. de abt van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen, als 
heer van Nederokkerzeel, geïnsinueerde. Ontlasting van de 
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betaling van proceskosten in een criminele zaak. 1740-1743.
1 omslag

2106 De graaf van Balâtre en Fallais, suppliant c. de abdis en religieuzen 
van de abdij van Val-Notre-Dame [bij Hoei], gedaagden. Openbare 
verkoop van de tiende van Fallais (decreet). 1740-1743.

1 pak

2118 Graaf Hyacinthus Alphonsus de Suys, abt van de abdij van 
Kornelimünster te Aken, impetrant en geïnsinueerde c. Sebastien 
De Muylder, gedaagde en suppliant, en Thomas Philippus d'Alsace, 
aartsbissschop van Mechelen, gedaagde. Patronaatsrecht van 
Kumtich. 1740-1743.

1 pak

2126 Adrien Joseph François Fontaine, kanunnik van het Sint-
Gertrudiskapittel, suppliant c. de rector van het jezuïetencollege te 
Nijvel, geïnsinueerde en rescribent. Recht om de seminaristen van 
het college dispensatie te schenken voor het bijwonen van de 
lessen op de feestdag van 'Het uiteengaan van de apostelen'. 
1740-1743.

1 pak

2127 De overste en hoofdmeesteressen van het begijnhof, supplianten c.
de wethouders van Aarschot, de zaak aannemend voor Johannes 
Lissens, ontvanger van de 20ste penning, gedaagden. Vrijstelling 
van betaling van de 20ste penning. 1740-1743.

1 omslag

2028 [Charles de Saint-Albin], aartsbissschop, en de proost en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, actoren 
en aanleggers c. [Joachim van Merode], markies van Deinze, 
gedaagde en verweerder. Bijdrage aan het inkomen van de pastoor
en onderpastoor van Sint-Katelijne-Waver. 1740-1744.

1 omslag

2128 Johannes Theodorus Maessen, syndicus van de commanderij van 
Pitzemburg te Mechelen, suppliant c. Johannes Baptista Clemens, 
pastoor, de regeerders, kerkmeesters en inwoners van Elewijt, de 
abt van de Sint- Adrianusabdij te Geraardsbergen, het Onze-Lieve-
Vrouwgasthuis te Mechelen en Louis Joseph van Steelant, baron 
van Perk, gedaagden. Ontlasting van een bijdrage aan de 
herstelling van de pastorie. 1740-1744.

1 pak

2147 Jean Baptiste en Pierre Servais, koopmannen uit Brussel, 
supplianten c. de prior en religieuzen van de priorij van de 
augustijnen te Bellingen, geïnsinueerden. Schulden voor geleverde 
waren. 1740-1744.
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1 omslag

2140 De abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], aanlegger en 
geïnsinueerde c. [Antoine Eugène De Rijckel], heer, en de 
regeerders en inwoners van Oorbeek, gedaagden en supplianten. 
Bezorgen van een pastorie. 1740-1744.

1 pak

2198 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, impetrant c. de weduwe 
van Sebastien Geminne, gedaagde. Rente. 1740-1745.

1 omslag

2214 Petrus Dionisius Vander Meren, secretaris van Sint-Margriete-
Houtem, Bunsbeek en Vissenaken, suppliant c. de abt van de abdij 
te Heylissem en [Anna Maria Catharine] Absalons, vrouwe van 
Oplinter, gedaagden. Verplichting tot registratie van akten in de 
schepenprotocollen van Sint-Margriete-Houtem, Bunsbeek en 
Vissenaken. 1740-1745.

1 omslag

2216 - 2217 De deken, proost en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, supplianten c. Jan Baptist Hendrickx, pastoor van Terhulpen, geïnsinueerde en rescribent. Maintenue ('handhaving') van het recht op het heffen van de tiende in Ohain naar aanleiding van een conflict over de afbakening van de grenzen met Terhulpen. 1740-1745.

2216 - 2217 DE DEKEN, PROOST EN KANUNNIKEN VAN HET ONZE-
LIEVE-VROUWKAPITTEL TE KAMERIJK, SUPPLIANTEN C. JAN BAPTIST 
HENDRICKX, PASTOOR VAN TERHULPEN, GEÏNSINUEERDE EN 
RESCRIBENT. MAINTENUE ('HANDHAVING') VAN HET RECHT OP HET
HEFFEN VAN DE TIENDE IN OHAIN NAAR AANLEIDING VAN EEN 
CONFLICT OVER DE AFBAKENING VAN DE GRENZEN MET 
TERHULPEN. 1740-1745.

2216 Deel 1.
1 pak

2217 Deel 2.
1 pak

2232 De overste en religieuzen van het klooster van Bethaniën, 
supplianten c. de wethouders van Zoutleeuw, geïnsinueerden en 
rescribenten. Vrijstelling van belastingen. 1740-1745.

1 pak

555 N. De Thier en Claude François De Hauzeur cum suis, als heren van
Walhorn, supplianten, impetranten en resumenten c. de prior en 
religieuzen van het klooster Brandenburg [bij Aken], 
geïnsinueerden en gedaagden. Jacht- en visrecht in Walhorn. 1740-
1746.

1 pak

2265 Jonkvrouw Anna Maria Dauw, weduwe van Francis Van den 
Bossche, suppliante c. de deken en kanunniken van het Sint-
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Pieterskapittel te Leuven, geïnsinueerden en rescribenten. Rente. 
1740-1747.

1 pak

2261 - 2262 Jean Baptiste Lints, pastoor, impetrant c. de abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville] en de inwoners van Sart-lez-Walhain, gedaagden. Pastoorsinkomen en herstelling van de pastorie. 1740-1748.

2261 - 2262 JEAN BAPTISTE LINTS, PASTOOR, IMPETRANT C. DE 
ABT VAN DE ABDIJ VAN VILLERS [TE VILLERS-LA-VILLE] EN DE 
INWONERS VAN SART-LEZ-WALHAIN, GEDAAGDEN. 
PASTOORSINKOMEN EN HERSTELLING VAN DE PASTORIE. 1740-
1748.

2261 Deel 1.
1 pak

2262 Deel 2.
1 pak

785 De deken, proost en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
te Kamerijk, supplianten c. N. De Belhomme, heer van Ohain, 
geïnsinueerde, gedaagde en resument. Eigendom van een stuk 
grond in Ohain. 1740- 1752.

1 pak

2372 De prins van Gaver, als markies, en de inwoners van Aiseau, 
impetranten c. de prior en religieuzen van het priorij te Oignies, 
geïnsinueerden en gedaagden. Bezorgen van een pastorie. 1740-
1757.

1 pak

2047 [Joachim van Merode], markies van Deinze, baron van Duffel, als 
heer, suppliant c. de abdis en religieuzen van de abdij van 
Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, geïnsinueerden, rescribenten 
en gedaagden. Recht op het heffen van de novale tiende op een 
stuk grond in Sint-Katelijne-Waver. 1740-1761.

1 pak

91 De provisoren van het Geesthuis van Sint-Eloy c. de wethouders en
de krijgsraad van de burgerlijke wacht in Brussel. Vrijstelling van 
burgerlijke wacht. 1741.

1 omslag

101 De regeerders van Henri-Chapelle (Luik), supplianten c. het kapittel
te Stavelot, geïnsinueerde. Verplichting van de geïnsinueerde tot 
het houden van enkele stieren in Henri-Chapelle. 1741.

1 stuk

110 Georgius Casier, suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-
Goedelekapittel te Brussel, met hen gevoegd N. De Haeze, 
thesaurier, geïnsinueerden. Thesaurierschap van het kapittel. 
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1741.
1 omslag

1673 Nicolaas Grondoni, pastoor van Steenokkerzeel en landdeken van 
Mechelen, suppliant c. baron N. de Fourneau, als voogd van de 
minderjarige heer van Wilderen, gedaagde. Modaliteiten voor het 
afhoren van de kerk- en armenrekeningen. 1741.

1 stuk

1989 De weduwe van N. Verbruggen, suppliante c. Johannes Philippus 
Verbruggen, kanunnik van het Sint-Pieterskapittel te Turnhout, 
gedaagde. Levensonderhoud van de weduwe. 1741.

1 omslag

1996 [Josephus Van Yperseel], pastoor, en de baljuw, burgemeester, 
schepenen en kerkmeesters van Meerbeke, impetranten c. de 
abdis van het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, gedaagde. Herstelling
van het dak van het koor van de kerk. 1741.

2 stukken

2012 [Antonius Van Leemput], pastoor, suppliant c. de kerk- en 
armenmeesters van Buggenhout, gedaagden en rendanten. Sluiten
van de kerk- en armenrekeningen. 1741.

1 omslag

2014 Egidius Neerdaels, pastoor, suppliant c. de kerkmeesters van de 
Sint-Goriksparochie te Brussel, gedaagden. Nietigverklaring van de
confiscatie van de inkomsten van de suppliant in een zaak 
betreffende de pastorie. 1741.

1 omslag

2022 Maria de Villegas, suppliante c. Johannes Reynders, priester en 
directeur van de fundatie van het Heilig Kruis te Brussel, 
rescribent. Verantwoording over een kapitaal dat de suppliante aan
de fundatie schonk. 1741.

1 omslag

2024 Baron N. de Meerbeke en zijn zussen, als erfgenamen van de 
douairière N. d'Ambroise de Meghem, supplianten c. de 
kerkmeesters van de Sint-Goedeleparochie te Brussel, 
geïnsinueerden. Schulden verbonden aan de bouw van een 
marmeren altaar in het koor van de kerk. 1741.

1 omslag

2027 De pastoor, schepenen, gegoeden en inwoners, supplianten c. de 
douairière en heer van Wiekevorst, geïnsinueerden. Verkoop van 
een wei ter financiële ondersteuning van het vergroten van de 
kerk. 1741.

1 omslag
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2029 Guillielmus Gansemans, revident en impetrant c. Thomas-Philippus 
d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, als abt, met hem gevoegd 
de proost en religieuzen van de abdij te Affligem, geïntimeerden, 
geïnsinueerden en gedaagden. Kleine revisie betreffende een zaak 
over schulden. 1741.

1 omslag

2038 [Alexander Ferdinand], prins van Thurn en Taxis, suppliant c. 
Henricus Meeuws, pastoor van Leerbeek, geïnsinueerde. 
Jurisdictieconflicten betreffende een erfenis, het benoemen van 
een vroedvrouw en de kerk- en armenrekeningen. 1741.

1 pak

2050 Jacobus Hieronimus Beautier, pastoor van Meerbeek [bij Everberg], 
impetrant c. Thomas Philippus d'Alsace, aartsbisschop van 
Mechelen, als abt, en de proost en religieuzen van de abdij te 
Affligem, gedaagden. Pastoorsinkomen. 1741.

1 omslag

2059 De weduwe van Gerard Jacquemin, suppliante c. Jean Guillaume De
Berghe, meier, en Maximilien Jacquemin, kerkmeester van 
Noduwez, geïnsinueerde. Houtkap [?]. 1741.

1 omslag

2079 Guilliam de Locquengien, suppliant c. de voogden van het hospitaal
van de Twaalf Apostelen te Leuven, geïnsinueerden. Kleine revisie 
betreffende een zaak over een rente. 1741.

1 omslag

2107 Alexander Van der Smissen, pastoor, impetrant c. de inwoners van 
Hakendover, de abdis en religieuzen van de abdij van Vrouwenpark
[te Rotselaar] en de kanunniken van de tweede fundatie van het 
Sint- Pieterskapittel te Leuven, gedaagden. Bezorgen van een 
pastorie. 1741.

1 omslag

2111 Philippus Josephus De Cano, deken van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Antwerpen, impetrant c. al diegenen die enig 
recht pretenderen, gedaagden. Schulden (purge). 1741.

1 omslag

76 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, suppliant c. de inwoners 
van Sauvenière, geïnsinueerden. Belastingen. 1741-1742.

2 stukken

2030 De regeerders, principale gegoeden en inwoners van Balen, 
supplianten en rescribenten c. de abt van de abdij te Averbode, 
geïnsinueerde en suppliant. Modaliteiten voor het vertienden van 
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het graan op de velden. 1741-1742.
1 pak

2032 N. Lurson, priester, suppliant c. N. Humblet, meester-chirurgijn, 
geïnsinueerde en gedaagde. Erfenis. 1741-1742.

1 pak

2033 Baltus Jollet, impetrant en appellant c. de abt van de abdij van Val 
Dieu [te Aubel], geïntimeerde. Renten. Vorige instantie: de 
schepenbank van Warsage. 1741-1742.

1 pak

2034 Charles Van der Stegen, heer, suppliant en rescribent c. Carolus 
Lardenoy, pastoor van Schriek en Grootlo, geïnsinueerde en 
suppliant. Verantwoording van het goederenbeheer van de 
kerkfabriek en armentafel. 1741-1742.

1 pak

2042 [Johannes Franciscus] Tutelaire, pastoor van Sint-Jans-Molenbeek 
en de Sint-Catharinaparochie, cum suis, supplianten c. de deken en
kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, gedaagden. 
(Onder)pastoorsinkomen. 1741-1742.

1 omslag

2061 Johannes Emmanuel Loovens, drossaard van het land van Asse, 
suppliant c. de landdeken van Aalst, interveniërende voor N. 
Vresins, pastoor van Meldert [bij Aalst], gedaagde. Locatie voor het
sluiten van de kerk- en armenrekeningen. 1741-1742.

1 omslag

2062 Henricus Van Ypen, pastoor van Duisburg, impetrant c. de abt van 
de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergabdij te Brussel, geïnsinueerde en 
gedaagde. Inkomsten uit 2/3 van de verpachte algemene tiende als
pastoorsinkomen. 1741-1742.

1 pak

2071 Antoine Beunet, pastoor van Court-Saint-Étienne, suppliant c. graaf
N. du Sart, heer van Court-Saint-Étienne, de abt van de abdij van 
Villers [te Villers-la-Ville] en de abdis van de abdij van Aywiers [te 
Lasne], gedaagden. Aanwenden van inkomsten van de kerkfabriek 
voor de herstelling van de torenspits van de kerk. 1741-1742.

1 pak

2078 Jan Karel Joseph van Merode, markies van Deinze en heer van 
Goetsenhoven, interveniërende voor Johan Van Meldert, suppliant 
c. de deken van het Sint-Dionysiuskapittel te Luik, interveniërende 
voor Medard Du Fays, rescribent. Restitutie van weggehaald rogge 
op grond die vrijgesteld was van de tiende. 1741-1742.

1 pak
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2080 [Antonius] Pantecras, pastoor van Sint-Martens-Lennik, suppliant c. 
de regeerders van Schriek en Grootlo, geïnsinueerden. Schulden. 
1741-1742.

1 omslag

2082 Nicolas De Traux, bedienaar van het klooster van de trinitariërs te 
Lérinnes, suppliant c. Bernard Paradis, bedienaar van het klooster 
van de trinitariërs te Orival-lez-Nivelles, geïnsinueerde. 
Bevoegdheden van de geïnsinueerde bij de visitatie van het 
klooster te Lérinnes wegens wantoestanden. 1741-1742.

1 pak

2087 Hertog Leopold Filips van Arenberg, ridder van het Gulden Vlies, 
suppliant c. de abt van de abdij te Cambron, geïnsinueerde. 
Criminele en civiele jurisdictie te Ronquières. 1741-1742.

1 omslag

2088 Jean François Halloy, pastoor, impetrant en gedaagde c. de 
inwoners van Saint-Jean-Geest, gedaagden en supplianten. 
(Inkomsten uit de) tiende. 1741-1742.

1 pak

2113 Carel De Vries, secretaris, suppliant c. Rogerius Octavius 
Schellinckx, pastoor van Grobbendonk, rescribent. Bevelschrift voor
het laattijdig sluiten van de kerk- en armenrekeningen. 1741-1742.

1 omslag

2026 Carolus Lardenoy, pastoor, impetrant c. jonker Charles Van der 
Stegen, heer, interveniërende voor Adriaan Op de Beeck en Jan 
Vercammen, kerk- en armenmeesters van Schriek en Grootlo, 
gedaagden. Aanstelling van de kerk- en armenmeesters. 1741-
1743.

1 pak

2099 Arnoldus De Winter, pastoor van Itterbeek, impetrant c. Franciscus 
Lindemans, baljuw van Gaasbeek en Vlezenbeek, geïntimeerde. 
Pacht. Vorige instantie: de schepenbank van Vlezenbeek. 1741-
1743.

1 pak

2112 Bernardus Van Linthout, pastoor, suppliant c. de meier, 
kerkmeester en schepenen van Sint-Agatha-Berchem, supplianten 
en c. de abten van de abdijen te Dielegem en Grimbergen, 
rescribenten en gedaagden. Herstelling van het koor en de toren 
van de kerk. 1741-1743.

1 pak
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2149 - 2151 Egidius Neerdaels, pastoor van de Sint-Goriksparochie te Brussel, suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel en de kerkmeesters van de Sint-Goedeleparochie te Brussel, gedaagden. Pastoorsinkomen. 1741-1743.

2149 - 2151 EGIDIUS NEERDAELS, PASTOOR VAN DE SINT-
GORIKSPAROCHIE TE BRUSSEL, SUPPLIANT C. DE DEKEN EN 
KANUNNIKEN VAN HET SINT-GOEDELEKAPITTEL EN DE 
KERKMEESTERS VAN DE SINT-GOEDELEPAROCHIE TE BRUSSEL, 
GEDAAGDEN. PASTOORSINKOMEN. 1741-1743.

2149 Deel 1.
1 pak

2150 Deel 2.
1 pak

2151 Deel 3.
1 pak

2167 Antoine Lamberts, schepen van Walhorn, suppliant c. graaf 
Hyacinthus Alphonsus de Suys, abt van de abdij van 
Kornelimünster [te Aken], rescribent. Nietigverklaring van de 
procedure voor de schepenbank van Kornelimünster over betaling 
van verhef op leengoederen. 1741-1743.

1 omslag

2068 Jonker George Alexandre Goubau, heer van Melsen, suppliant c. de 
abt, prior en regenten van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], 
geïnsinueerden en rescribenten. Eigendom van drie stukken grond 
horende bij een aangekocht pachthof. 1741-1744.

1 pak

2076 Jacobus De Swert en Henricus Franciscus Coremans, advocaten bij 
de Raad van Brabant, erfgenamen nomine uxorum van [Johannes 
François] Vanden Bogaert, [griffier van Melsbroek], supplianten c. 
de gedeputeerden van de kapelanen van de Sint-Goedeleparochie 
te Brussel, rescribenten. Achterstallige cijns. 1741-1744.

1 omslag

2136 Franciscus Van der Veken, suppliant c. de deken en kanunniken van
het Sint-Pieterskapittel te Leuven, geïnsinueerden. Weigering tot 
afdracht van de tabakstiende. 1741-1744.

1 omslag

2194 De proost en andere priesters van de oratorianen te 
Scherpenheuvel, supplianten c. de deken en kanunniken van het 
Sint-Pieterskapittel te Leuven, gedaagden. Inkomen van de 
priesters die instonden voor de pastorele functies. 1741-1744.

1 pak

2235 De burgemeesters, schepenen, kerk- en armenmeesters, gegoeden
en inwoners, met hen gevoegd [Charles Van der Stegen], heer, 
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impetranten c. Carolus Lardenoy, pastoor van Schriek en Grootlo, 
de abt van de Parkabdij te Leuven en N. Engelgrave (Engelgraeff), 
kanunnik, gedaagden. Bezorgen van het inkomen van de 
onderpastoor. 1741-1744.

1 pak

2130 De abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-Espérance [te 
Vellereille-le-Brayeux], suppliant c. François Mennart uit Gouy-lez-
Piéton, geïnsinueerde. Modaliteiten voor het vertienden van het 
graan. 1741-1745.

1 omslag

2175 - 2176 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Baafskapittel te Gent, impetranten c. jonker George Alexandre Goubau, heer van Melsen, gedaagde. Weigering tot afdracht van de houttiende op een stuk grond in Wilrijk. 1741-1745.

2175 - 2176 DE PROOST, DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET SINT-
BAAFSKAPITTEL TE GENT, IMPETRANTEN C. JONKER GEORGE 
ALEXANDRE GOUBAU, HEER VAN MELSEN, GEDAAGDE. WEIGERING
TOT AFDRACHT VAN DE HOUTTIENDE OP EEN STUK GROND IN 
WILRIJK. 1741-1745.

2175 Deel 1.
1 pak

2176 Deel 2.
1 pak

2222 Petrus Ooms, onderpastoor, impetrant c. Antonius Swinnen, 
pastoor van Dessel, en baron Christiaan François Theodore van 
Fürstenberg, gedaagden. Inkomen van de impetrant. 1741-1745.

1 pak

2161 Johannes Cappel, pastoor van Heverlee en Oud-Heverlee, 
impetrant c. de abt van de Parkabdij, de prior van de priorij van 
Groenendaal [te Hoeilaart] en Johannes Clamart, scholaster van het
Sint-Bartholomeuskapittel van Luik, gedaagden. Pastoorsinkomen. 
1741-1746.

1 pak

2093 De abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], de prior van het
klooster van de kartuizers te Brussel en de abt van de Parkabdij te 
Leuven, supplianten c. Maria Gasparina Van der Gote, douairière 
van jonker Florent François Boot, heer van Sombeke, en haar zoon 
jonker Gaspar Josephus Boot, geïnsinueerden. Bijdrage aan het 
pastoorsinkomen en de herstelling van de pastorie en het koor van 
de kerk van Wezembeek- Oppem. 1741-1747.

1 pak

1700 De dominicanen van Aken, supplianten c. Anne Marie Marl (Marle), 
geïnsinueerde. Schulden. 1741-1750.

1 omslag
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794 Johannes Theodorus Maessen, syndicus van de commanderij van 
Pitzemburg te Mechelen, impetrant c. Maria Josepha Van Oncle, 
weduwe van N. Carton, gedaagde. Erfpacht. 1741-1751.

1 pak

2306 - 2307 Jean Baptist Probst, pastoor van Montzen, suppliant en libellant c. de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken, interveniërende voor N. Lessenich, geïnsinueerden. Pastoorschap van Montzen. 1741-1754.

2306 - 2307 JEAN BAPTIST PROBST, PASTOOR VAN MONTZEN, 
SUPPLIANT EN LIBELLANT C. DE DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET 
ONZE-LIEVE-VROUWKAPITTEL TE AKEN, INTERVENIËRENDE VOOR 
N. LESSENICH, GEÏNSINUEERDEN. PASTOORSCHAP VAN MONTZEN. 
1741-1754.

2306 Deel 1.
1 pak

2307 Deel 2.
1 pak

1892 Charles François Jamin, pastoor van Opprebais, suppliant c. de abt 
van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville] en N. Delvigne, griffier 
van [Malèves-]Sainte-Marie-Wastines, geïnsinueerden en 
rescribenten. Gebruik van enkele gronden. 1742.

1 omslag

1987 [Thomas Philippus d'Alsace], aartsbisschop van Mechelen, 
impetrant c. de abt van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven en de 
parochianen van Ottenburg, gedaagden. Herstelling van de toren 
van de kerk. 1742.

1 omslag

2064 Carolus Lardenoy, pastoor, suppliant c. Peter Van den Broeck, 
meier van Schriek en Grootlo, geïnsinueerde en rescribent. 
Schulden. 1742.

1 omslag

2072 De abt, prior en regenten van de abdij van Villers [te Villers-la-
Ville], supplianten c. Jean Milair uit Thorembais-les-Béguines, 
rescribent. Recht om als enige in het dorp een herberg open te 
houden en bier te verkopen. 1742.

1 omslag

2074 Judocus Van Ypen, cessionaris van wijlen Henricus Van Ypen, 
pastoor van Duisburg, Philippus Van Ypen en Peter Jacobs, als 
voogd van Theresia Martina Van Ypen, supplianten en resumenten 
c. de abt van de Sint- Jacob-op-de-Koudenbergabdij te Brussel, 
geïnsinueerde en rescribent. Schulden en restitutie van de 
geleende inboedel uit het sterfhuis van de pastoor. 1742.

1 pak
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2105 De abt van de abdij van Sint-Geertui te Leuven, suppliant c. 
markies Ferdinand Joseph de la Puente, graaf van Rhodes, baron 
van Limal, heer van Bierges en Ottenburg, geïnsinueerde. 
Schulden. 1742.

1 omslag

2233 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville] en graaf N. du 
Sart, zowel in eigen naam als voor zijn meier en schepenen, 
supplianten c. [Antoine] Beunet, pastoor van Court-Saint-Étienne, 
geïnsinueerde en excipiënt. Beledigingen. 1742.

1 omslag

2284 Philippus Van Droogenbroeck, suppliant en geëxcipieërde c. 
Henricus Guillielmus Franciscus de Colins, kanunnik van het Sint-
Pieterskapittel te Anderlecht, geïnsinueerde en excipiënt. Schulden 
voor het maken van een pomp. 1742.

1 omslag

49 De abt van de Parkabdij te Leuven, suppliant c. de schepenen van 
Luttre, geïnsinueerden. Gehanteerde aanslagvoet voor de 20ste 
penning. 1742-1743.

1 omslag

463 [Nikolaas Leopold] van Salm, hertog van Hoogstraten, suppliant c. 
de pastoor, kerk- en armenmeesters van Meer, rescribenten. 
Inzage in de rekeningen van de kerkfabriek en opstellen van een 
reglement voor het bestuur ervan. 1742-1743.

1 pak

2083 Henri Gislain Antoine Deveaux, als man van Madelaine Deveaux en
consoorten, supplianten c. N. Lurquin, pastoor van Mousty-sur-le-Til,
geïnsinueerde en rescribent. Renten. 1742-1743.

1 omslag

2098 Petrus Van der Meeren, kanunnik van het Sint-Germanuskapittel te 
Tienen, suppliant c. Johannes De Ryckman, heer van Geetbets, 
geïnsinueerde. Recht op het aanstellen van de meier en leden van 
het laathof in Geetbets. 1742-1743.

1 omslag

2100 Guilliame Vernay uit Brussel, suppliant c. Johannes Theodorus 
Maessen, syndicus van de commanderij van Pitzemburg te 
Mechelen, geïnsinueerde. Achterstallig loon voor geleverde 
diensten door de suppliant als kok. 1742-1743.

1 pak

2103 De abdis van de abdij van Hertogendal [te Hamme-Mille], 
impetrante c. N. Collet, griffier van Waver, nomine uxoris, 
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gedaagde en excipiënt. Aanpassen van de pastorie van Overijse 
zoals vastgelegd in het contract tussen de impetrante en de 
overleden pastoor. 1742-1743.

1 omslag

2121 Petrus De Doncker, meester-schrijnwerker, suppliant c. de prior en 
religieuzen van het klooster van de bogaarden te Brussel, 
geïnsinueerden. Schulden voor geleverd werk van de vader van de 
suppliant in de kerk van de geïnsinueerden. 1742-1743.

1 pak

2123 Graaf Jan Karel Joseph van Merode, markies van Deinze en heer 
van Goetsenhoven, suppliant c. Thomas de Rossius, deken van het 
Sint-Dionysiuskapittel te Luik, heer van Humain, rescribent. 
Vrijstelling van afdracht van de tiende op een stuk land in 
Goetsenhoven. 1742-1743.

1 omslag

2120 De abt van de abdij te Heylissem, [interveniërende voor de pastoor
van Bunsbeek], suppliant c. N. Becanus, pastoor van Vissenaken, 
rescribent. Verbod om voor de schepenen van Bunsbeek te 
procederen over een geschil over de hooitiende. 1742-1743.

1 pak

2138 Henricus Guillielmus Franciscus de Colins, kanunnik, suppliant c. de
deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Anderlecht, 
geïnsinueerden. Schulden. 1742-1743.

1 pak

2153 De abt van de Parkabdij te Leuven en Albert Eugene Vrancx, 
pastoor van Archennes, supplianten c. de abt van de abdij te Aulne,
interveniërende voor zijn tiendpachter N. Badert, geïnsinueerde. 
Verkoop van een derde van de tiende van Archennes. 1742-1743.

1 omslag

2159 Henricus Josephus Schalck, pastoor van Westmalle, suppliant c. de 
abt en religieuzen van de Sint-Bernardusabdij [te Hemiksem], 
rescribenten. Recht op de novale tiende. 1742-1743.

1 omslag

2251 François Joseph Hollogne, suppliant c. de abt van de abdij te Flône, 
geïnsinueerde. Maintenue ('handhaving') van het eigendomsrecht 
van enkele gronden en de daarop staande gewassen. 1742-1743.

1 omslag

2085 De abt van de Parkabdij te Leuven, suppliant c. [Philippe François 
Vander Noot], graaf van Duras, baron van Meldert, rescribent. 
Cijns. 1742-1744.

1 omslag
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2132 De prior en religieuzen van het klooster van de dominicanen, 
supplianten c. de plebanen, pastoors, thesauriers, kerkmeesters en
kosters van de Onze-Lieve-Vrouwparochie en de vier subalterne 
kerken te Antwerpen, interveniërende voor de prefectus funerium, 
geïnsinueerden. Ius sepulturae ('begrafenisrecht') met betrekking 
tot de keuze van de begraafplaats. 1742-1744.

1 omslag

2137 [Johannes Egidius] Cools, pastoor, suppliant en gedaagde, en de 
meier, schepenen en inwoners van Kerkom [bij Boutersem], 
gedaagden c. de abt van de abdij van Kornelimünster te Aken, 
geïnsinueerde en impetrant. Herstelling van de/bezorgen van een 
nieuwe pastorie. 1742-1744.

1 pak

2143 De abt en religieuzen van de abdij te Florennes, supplianten c. 
Bernard Bourgeois, geïnsinueerde. Eigendom van een pachthof [?]. 
1742-1744.

2 stukken

2146 Charles François Jamin, pastoor, impetrant c. de inwoners van 
Opprebais, gedaagden, de deken en kanunniken van het Sint-
Jacobskapittel te Leuven, gedaagden en supplianten, en de abt en 
religieuzen van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], gedaagden. 
Bezorgen van een nieuwe pastorie. 1742-1744.

1 pak

2193 Theodore Joseph Paternostre, kapelaan, suppliant en geïnsinueerde
c. kapitein N. de Fusco, als voogd van Pierre François de Fusco, 
heer van Sart-Messire-Guillaume (Court-Saint-Étienne), 
geïnsinueerde en suppliant. Bezit van de kapelanie van de 
aanroeping van Sint-Antonius. 1742-1744.

1 pak

2228 De deken en kanunniken van het Sint-Jacobskapittel, supplianten c.
de burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, 
geïnsinueerden. Vrijstelling van inkwartiering van soldaten voor de 
supplianten en hun suppoosten. 1742-1744.

1 omslag

2139 De prior, subprior en 'claviers' van het klooster van de geschoeide 
karmelieten te Brussel, supplianten en gereconvenieerden c. 
Carolus Van Sinay, als testamentuitvoerder van Maximilianus Snel, 
pastoor van Vossem, geïnsinueerde en reconveniënt. Erfenis. 1742-
1745.

1 pak

2181 De drossaard, schepenen en regeerders van Asse, supplianten c. 
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Thomas Philippus d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, als abt, en
de proost en religieuzen van de abdij te Affligem, geïnsinueerden. 
Bezorgen van een nieuwe tiendklok en herstelling van de schade 
veroorzaakt door brokstukken van de oude. 1742-1745.

1 omslag

2410 De regenten van de abdij te Kloosterrade, impetranten en 
resumenten c. baron Jean Henry de Bergh de Trips, raadsheer bij de
Raad van State, heer van Jonckersdorff, Kerkrade en Amstel, 
interveniërende voor zijn pachter Paulus Bral (Brall), gedaagde. 
Maintenue ('handhaving') van het recht op de hooi- en grastiende. 
1742-1745.

1 pak

2252 De weduwe van Louis Marchal (Le Marechal) uit Nil-Saint-Vincent, 
impetrante en resumente c. de abdis van de abdij van Val-Saint-
Georges te Salzinnes (Namen), gedaagde. Schulden. 1742-1746.

1 pak

2408 De prior en religieuzen van het klooster van de bogaarden te 
Zoutleeuw, supplianten c. de weduwe van N. Loyarts, gewezen 
rentmeester van Tienen, geïnsinueerde en resumente. Eigendom 
van een weide. 1742- 1750.

1 pak

2084 N. Van Moockenborgh, secretaris, suppliant en gedaagde c. het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel en de stadsmagistraat van Aarschot, 
geïnsinueerden en supplianten. Beheer van een studiebeurs. 1742-
1757.

1 omslag

441 De abdis van de Sint-Victorabdij bij Hoei c. de regenten van 
Hannuit. Vrijstelling van een bijdrage voor het logement van 
Hollandse troepen. 1743.

1 omslag

2089 Markies Ferdinand Joseph de la Puente, graaf van Rhodes, als baron
van Limal c. François Richard De Rieux, deservitor van Limal. 
Nietigverklaring van een dagvaarding van de officialiteit van 
Namen in een zaak over beledigingen. 1743.

1 omslag

2101 De pastoor en hoofdmeesteressen van het begijnhof te Diest, 
supplianten c. de wethouders van Diest, interveniërende voor 
Michiel Van Zurpele, Peter Janssens en Jan Cox, keurmeesters, 
rescribenten. Onrechtmatig verrichte visitatie voor de graanmaten.
1743.

1 stuk
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2102 De schepenen en regeerders van Meerbeek [bij Everberg], 
supplianten c. het klooster van de alexianen te Leuven, 
geïnsinueerde. Rente. 1743.

1 omslag

2117 Christianus Van Beeck, pastoor, suppliant c. Adam Janssens, 
gewezen pastoor van Wuustwezel, gedaagde. Onbekend. 1743.

1 stuk

2122 Antoon Van der Poorten, gehuwd met Johanna Ramont, suppliant c.
Peter Vrancken, procuratie hebbende van Anna Vrancken, novice in
de abdij van Hertogendal [te Hamme-Mille], geïnsinueerde. 
Schulden. 1743.

1 omslag

2124 De deken en kanunniken van Sint-Pieterskapittel te Anderlecht, 
supplianten c. Guillielmus Colliers en Franciscus Van den Driessche,
kerkmeesters van Anderlecht, geïnsinueerden. Gebruik van de 
inkomsten van de offerandes [?]. 1743.

1 omslag

2125 Gerard Demesny, pastoor, impetrant c. [Josephus Guillielmus] 
D'Amezaga, heer, en de inwoners van Bossut, [Andreas Josephus] 
Brassinne, priester, de abt en religieuzen van de abdij te Aulne en 
de abdissen en religieuzen van de abdijen van Maagdendal te 
Oplinter en te Florival, gedaagden, geïnsinueerden en supplianten. 
Bijdrage van de gedaagden aan de herstelling van het koor, schip 
en de toren van de kerk en het bezorgen van ornamenten. 1743.

1 omslag

2129 Anna Elisabeth Beems, suppliante c. Maria Vanderheyden, overste 
van het Klein Begijnhof te Brussel, geïnsinueerde. Consignatie in 
een proces over een erfenis. 1743.

1 omslag

2131 Johannes Romanus Chenneau, gehuwd met Gudula Plattebourse, 
suppliant c. Maria Plattebourse, als testamentuitvoerster van N. 
Plattebourse, pastoor van Kester, geïnsinueerde. Erfenis. 1743.

1 omslag

2133 François De Castro, heer van Puyvelde en hoofdschepen van het 
land van Waas, suppliant c. de presidenten van het Villerscollege 
en de rentmeester van de armentafel van Leuven, rescribenten. 
Cijns. 1743.

1 omslag

2134 Pierre Mottin, kerkmeester van Hannuit, suppliant c. de abdis en 
religieuzen van de Sint-Victorabdij bij Hoei, geïnsinueerden. 
Gebruik van inkomsten van de kerkfabriek voor herstellingswerken 
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aan de toren van de kerk en het bezorgen van ornamenten. 1743.
1 omslag

2144 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Romboutskapittel te 
Mechelen, impetranten c. de regeerders en inwoners van 
Humbeek, gedaagden. Naleving van een contract over de 
herstelling van de kerk [?]. 1743.

1 omslag

2152 F[ranciscus] Hensmans, pastoor van Humbeek, impetrant c. de 
proost, deken en kanunniken van het Sint-Romboutskapittel te 
Mechelen en [Charles de Saint-Albin], aartsbisschop, en de deken 
en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, 
gedaagden. Bezorgen van een nieuwe pastorie. 1743.

1 pak

2092 Cornelis Vincken, pastoor van Lille, suppliant c. het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel te Kamerijk en de abdis en religieuzen van de abdij 
van Ter Kameren [te Elsene], gedaagden. Ontlasting van de 
bijdrage van de suppliant aan het inkomen van de onderpastoor. 
1743-1744.

1 omslag

2119 Guillielmus Vecquemans, priester, rendant c. Johannes Franciscus 
Meys, notaris, contradicent. Schulden [?]. 1743-1744.

1 omslag

2158 De deken en kanunniken van het Sint-Jan-Evangelistkapittel te Luik,
supplianten c. N. Mertens, plebaan van het Sint-Germanuskapittel 
te Tienen, rescribent. Pastoorsinkomen. 1743-1744.

1 pak

2148 De burgemeesters en gedeputeerden van Jumet, supplianten c. de 
abt en religieuzen van de abdij te Lobbes, geïnsinueerden. 
Nietigverklaring van de verkoop van een stuk bos. 1743-1744.

1 omslag

2154 Josephus Arnoldus Swysen, pastoor, impetrant c. de regeerders van
Mol, gedaagden. Vrijstelling van betaling van de 20ste penning. 
1743-1744.

1 omslag

2160 De abdis van de Sint-Victorabdij bij Hoei, suppliante c. [Paul 
Godfroid de Berlo de Franc-Douaire], bisschop, met hem gevoegd 
de testamentuitvoerders van [Thomas Jean François] de Strickland 
de Sigergh, gewezen bisschop van Namen, gedaagden. Bijdrage 
voor het bezorgen van een pastorie in Bertrée. 1743-1744.

1 omslag
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2162 Jacques D'Anvoye, pastoor, suppliant c. [Petrus Franciscus Roose], 
baron van Sint-Pieters-Leeuw, als heer, en de meier en schepenen 
van Baisy en Loupoigne, interveniërende voor Pierre Michel 
Thomas, kerkmeester, en Jean Tournay, kerkmeester van de Onze-
Lieve-Vrouw-van-Gratiebroederschap, geïnsinueerden. Recht op het
organiseren van een collecte. 1743-1744.

1 pak

2172 Johannes Franciscus S'Naegels, als apostolisch syndicus van 
[Thomas Philippus d'Alsace], aartsbisschop van Mechelen, en 
geestelijke begeleider van het klooster van de kapucijnen bij 
Tervuren, suppliant c. Carolus Sinay, priester, als 
testamentuitvoerder van Maximilianus Snel, pastoor van Vossem, 
geïnsinueerde. Erfenis. 1743-1744.

1 pak

2173 Laureys Langhendries, meier van Pepingen, zowel in eigen naam 
als gemachtigd van zijn mede-erfgenamen, suppliant c. P. 
Walravens, onderpastoor van Dilbeek, Jan Bosmans, Peter 
Walravens, Aert De Ridder, Jacobus De Dobbeleer en Jan 
Walravens, geïnsinueerden. Erfenis. 1743-1744.

1 omslag

2174 Marie Anne Lambert, geautoriseerd door haar man Jean Cartier, 
suppliante c. de pastoor, meier en schepenen van Ittre, 
geïnsinueerden. Nietigverklaring van de confiscatie van goederen 
wegens vermeende schulden van Cartier als armenmeester. 1743-
1744.

1 pak

2170 Petrus Werden, rector van de kapel te Waubach, suppliant en 
gereconvenieerde c. Johannes Dautzenbergh, pastoor van 
Eygelshoven, geïnsinueerde en reconveniënt. Poging tot 
verplaatsen van een fundatie voor een wekelijkse mis naar de kerk 
van de geïnsinueerde. 1743-1745.

1 pak

2202 De deken en kanunniken van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik,
zowel in eigen naam als interveniërende voor de abdis van de abdij
van Maagdendal te Oplinter, impetranten c. N. Dembour, pastoor 
van Grand- Hallet, gedaagden. Doorrekenen van enkele 
aanpassingswerken aan de nieuwgebouwde pastorie aan de 
supplianten. 1743-1745.

1 omslag

2213 Jean Baptiste Godin, pastoor, impetrant c. de abdis en religieuzen 
van de Sint-Victorabdij bij Hoei, de inwoners van Bertrée en Cras-
Avernas en [Paul Godfroid de Berlo de Franc-Douaire], bisschop, 
met hem gevoegd de testamentuitvoerders van [Thomas Jean 
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François] de Strickland de Sigergh, gewezen bisschop van Namen, 
gedaagden. Bezorgen van een pastorie. 1743-1745.

1 omslag

2205 De kerkmeesters, bedezetters en regeerders van Mazenzele, 
supplianten c. [Thomas Philippus d'Alsace], aartsbisschop van 
Mechelen, als abt, en de proost en religieuzen van de abdij te 
Affligem, geïnsinueerden. Herstelling van de toren van de kerk. 
1743-1745.

1 pak

2145 N. Le Febvre, pastoor van Orbais, suppliant c. N. Borremans, 
intendant van Elisabeth van Lotharingen, prinses van Epinoy, 
geïnsinueerde en rescribent. Eigendom van een stuk land. 1743-
1747.

1 omslag

2269 - 2270 [Charles de Saint-Albin], aartsbissschop, en de proost en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, aanleggers c. de schepenen, regeerders en kerkmeesters van Sint-Katelijne- Waver, geïnsinueerden en gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1743-1747.

2269 - 2270 [CHARLES DE SAINT-ALBIN], AARTSBISSSCHOP, EN DE 
PROOST EN KANUNNIKEN VAN HET ONZE-LIEVE-VROUWKAPITTEL 
TE KAMERIJK, AANLEGGERS C. DE SCHEPENEN, REGEERDERS EN 
KERKMEESTERS VAN SINT-KATELIJNE- WAVER, GEÏNSINUEERDEN EN
GEDAAGDEN. HERSTELLING VAN DE PASTORIE. 1743-1747.

2269 Deel 1.
1 pak

2270 Deel 2.
1 pak

2179 De hertog van Nevers, heer van Retie, impetrant c. de abt van de 
abdij te Tongerlo en de abdis van de abdij van Roosendael [te Sint-
Katelijne-Waver], gedaagden. Bijdrage voor de herstelling van de 
beuk van de kerk en het hergieten van de tiendklok van Retie. 
1743-1748.

1 pak

2282 - 2283 Petrus Rauvoet, onderpastoor van Sint-Martens-Lennik, suppliant c. het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel en de abt van de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergabdij te Brussel, supplianten en gedaagden. Bezorgen van een inkomen voor de suppliant. 1743-1748.

2282 - 2283 PETRUS RAUVOET, ONDERPASTOOR VAN SINT-
MARTENS-LENNIK, SUPPLIANT C. HET SINT-GERTRUDISKAPITTEL TE 
NIJVEL EN DE ABT VAN DE SINT-JACOB-OP-DE-KOUDENBERGABDIJ 
TE BRUSSEL, SUPPLIANTEN EN GEDAAGDEN. BEZORGEN VAN EEN 
INKOMEN VOOR DE SUPPLIANT. 1743-1748.

2282 Deel 1.
1 pak

2283 Deel 2.
1 pak
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66 Claude Barnabé Goinau en Paul Docquier, orgelbouwers, 
supplianten c. [Guillielmus Van Linthout], pastoor, en de 
kerkmeesters van de Sint-Kwintensparochie te Leuven, 
geïnsinueerden. Schulden voor de herstelling van het orgel van de 
kerk. 1744.

1 omslag

2215 Guillielmus Leemans, pastoor, suppliant c. Jan Bogaerts, gewezen 
rentmeester van de kerkfabriek en armentafel van Korbeek-Dijle, 
rescribent. Verantwoording van het goederenbeheer van de 
kerkfabriek en armentafel. 1744.

1 omslag

2375 De abt van Parkabdij te Leuven, suppliant c. Arnoldus Smets uit 
Rotselaar, zowel in eigen naam als interveniërende voor Antoon 
Van Hoeve, geïnsinueerde. Eigendom van een stuk land. 1744.

1 pak

2386 Jean Philippe De Gillon en de meier, schepenen en inwoners van 
Nil-Saint-Martin, supplianten c. de abt-graaf van de abdij van 
Gembloux, interveniërende voor zijn pachter Jean Baptist Mahy, 
geïnsinueerde. Gebruik van een weg die afgesloten werd door een 
slagboom. 1744.

1 omslag

2163 Wauthieu Tosquinet, gewezen pastoor, suppliant c. N. De Looz, 
pastoor van Thimister, en A. Wilhelmi, pastoor van Chaineux, 
gedaagden. Betaling van proceskosten in een proces over 
parochierechten. 1744-1745.

1 omslag

2169 De deken en kanunniken, supplianten c. [Johannes] Clamart, 
scholaster van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik, wonende in 
Heverlee, geïnsinueerde. Betaling van een pensioen aan de 
deservitor door de geïnsinueerde. 1744-1745.

1 omslag

2171 A. De Lopez, S.H. De Wandere, G. Docteur en Hubert André, 
beneficiarii, supplianten c. de kanunniken van het Sint-
Germanuskapittel te Tienen, geïnsinueerden. Nietigverklaring van 
de keuze van de ontvanger wegens het negeren van het 
medezeggenschap van de supplianten hierover. 1744-1745.

1 pak

2184 Petrus Josephus Van Gerwen, pastoor van Leerbeek, suppliant c. 
Johannes Van der Perre, priester, geïnsinueerde. 
Maintenue ('handhaving') van het pastoorschap van Leerbeek. 
1744-1745.

1 pak
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2185 Theodore Joseph Paternostre, kapelaan in Sart-Messire-Guillaume 
(Court-Saint-Étienne) c. Guillaume en Joachim Brion en Antoine 
Mambour, gedaagden. Rente. 1744-1745.

1 omslag

2189 Egidius Desagher, advocaat bij de Raad van Brabant, als man en 
voogd van Catharina Johanna Baptista Van Passenrode en haar zus 
Susanna Francisca Van Passenrode, suppliant c. de prior en 
religieuzen van het klooster van de geschoeide karmelieten te 
Brussel en Maria Branquaert, geïnsinueerden en rescribenten. 
Nietigverklaring van het testament van Maria Schrijnmaeckers, 
tante van de supplianten. 1744-1745.

1 omslag

2197 De erfproost en proosten van de Onze-Lieve-Vrouw-van-
Peysbroederschap in de Sint-Nicolaasparochie, supplianten c. N. 
Dumont, notaris en testamentuitvoerder van Martinus Gilbert, 
rentmeester van het godshuis van de arme vrouwen te Brussel, 
geïnsinueerde. Schulden en overdracht van de administratie van 
Gilbert. 1744-1745.

1 omslag

2199 [Michiel] Van den Berghe, pastoor van Peutie, impetrant c. de abdis
van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], de proost, deken en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk en N. 
Lilivelt, president van het Vigliuscollege te Leuven, gedaagden. 
Herstelling van de pastorie en ontlasting van de rente die erop 
berustte. 1744-1745.

1 omslag

2204 Carolus Van Sinay, als testamentuitvoerder van Maximilianus Snel, 
pastoor van Vossem, impetrant c. Joos Roobaerts en Jan De 
Dobbeleer cum suis, gedaagden. Erfenis. 1744-1745.

1 omslag

2209 [Johannes] Aerts, advocaat bij de Raad van Brabant, met hem 
gevoegd [Johannes Baptista] Regaus, priester, supplianten c. 
Johannes Pantecras, priester en kapelaan in de Sint-
Goedeleparochie te Brussel, rescribent. Begeving van een 
cantuarie in de kapel van het Heilig Sacrament van de kerk. 1744-
1745.

1 pak
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2210 - 2212 Paul De Lannoy (Lannoy), in naam van zijn vrouw Marie Joseph Jamin, impetrant en appellant c. Arnauld Mabile, pastoor van Braine-l'Alleud, geïntimeerde. Eigendom van een schuur en enkele gronden afkomstig uit een erfenis. Vorige instantie: de schepenbank van Braine-l'Alleud; de hoofdbank van Ukkel. 1744-1745.

2210 - 2212 PAUL DE LANNOY (LANNOY), IN NAAM VAN ZIJN 
VROUW MARIE JOSEPH JAMIN, IMPETRANT EN APPELLANT C. 
ARNAULD MABILE, PASTOOR VAN BRAINE-L'ALLEUD, 
GEÏNTIMEERDE. EIGENDOM VAN EEN SCHUUR EN ENKELE 
GRONDEN AFKOMSTIG UIT EEN ERFENIS. VORIGE INSTANTIE: DE 
SCHEPENBANK VAN BRAINE-L'ALLEUD; DE HOOFDBANK VAN 
UKKEL. 1744-1745.

2210 Deel 1.
1 pak

2211 Deel 2.
1 pak

2212 Deel 3.
1 pak

2164 Jan Baptist Hendrickx, pastoor, suppliant c. de hoofdmeier, 
schepenen en bedezetters van Terhulpen, interveniërende voor 
Nicolaus Del Brassinne, ontvanger, gedaagden. Vrijstelling van 
betaling van de 20ste penning. 1744-1746.

1 omslag

2254 De stadsmagistraat van Tienen, suppliant c. de abt en religieuzen 
van de abdij te Heylissem, geïnsinueerden. Gebruik van afwijkende 
maten en gewichten in Op- en Neerheylissem. 1744-1746.

1 omslag

2287 Martin Materne De la Morteau, pastoor, suppliant c. de meier en 
wethouders van Petit-Hallet, gedaagden. Vrijstelling van betaling 
van de 20ste penning. 1744-1746.

1 omslag

2191 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. de meier, 
schepenen en ontvanger van Buzet, geïnsinueerden. Inzage in de 
administratie betreffende de aanslagvoet van de belastingen op de
tienden. 1744-1747.

1 pak

2245 [Mathys Putzeys], pastoor, en de kerk- en armenmeesters van 
Ukkel, supplianten c. [Philippe François Vander Noot], graaf van 
Duras, baron van Carlo, rescribent. Eigendom van een stuk grond. 
1744-1747.

1 omslag

2266 Anne Isabelle Du Mont, weduwe van Ernest De Moureau, alias 
'Gerbehaye', suppliante c. Henry Ferdinande Litisky, kanunnik van 
het Sint-Jacobskapittel en president van het Miliuscollege 
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(Luxemburgcollege) te Leuven, en de pastoor van Avernas-le-
Bauduin cum suis, geïnsinueerden. Eigendom van twee stukken 
grond in Grand-Hallet. 1744-1747.

1 pak

2192 Beatrix Gerardi, suppliante en gedaagde c. de abt van de abdij van 
Villers [te Villers-la-Ville], geïnsinueerde, rescribent en suppliant. 
Schulden. 1744-1748.

1 pak

2226 Henry D'Elstange (Delstange, Delstanche), pastoor van Ottignies, 
suppliant c. de abdis en religieuzen van de abdij van Aywiers [te 
Lasne], geïnsinueerden, rescribenten en gedaagden. 
Pastoorsinkomen. 1744-1748.

1 pak

1991 François Delwaide (Delwayde), priester, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken, 
interveniërende voor N. Leonard, geïnsinueerden. Pastoorschap van
Mortier. 1744-1750.

2 stukken

862 De wethouders en regeerders van Oplinter en Servaes Smeesters, 
supplianten c. de abdis van de abdij van Maagdendal [te Oplinter], 
geïnsinueerde. Onrechtmatige heffing van het eetgeld door de 
geïnsinueerde. 1744-1753.

1 pak

2285 Ursula Antoinette de Berlo, abdis, impetrante en gedaagde c. het 
Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, gedaagde en suppliant. Bekostiging
van herstellingswerken aan het abdissenhuis. 1744-1769.

1 pak

557 Bartholomeus Moresnet, suppliant c. de prior van het klooster te 
Brandenburg [bij Aken] cum suis, gedaagden. Schulden. 1745.

1 stuk

1177 De drossaard, schepenen en regeerders van Meerhout, aanleggers 
c. de abdis van de abdij van Maagdendal te Oplinter, gedaagde. 
Bezorgen van een nieuwe pastorie [?]. 1745.

1 stuk

2168 Guillaume Erneste De Heusch, suppliant c. de priores en 
religieuzen van het Terbankklooster [bij Leuven], geïnsinueerden. 
Restitutie van de bruidsschat van de dochter van de suppliant. 
1745.

1 omslag

2180 Petrus Josephus de Mangeler, koopman en vervaardiger van zijden 
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stoffen, uit Antwerpen, gehuwd met Maria Elisabetha Longin, 
suppliant c. André Marteleux, promotor van de officialiteit van het 
aartsbisdom Mechelen te Brussel, geïnsinueerde en rescribent. 
Opsluiting van Longin in de bisschoppelijke gevangenis te Brussel. 
1745.

1 omslag

2182 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Baafskapittel te Gent,
supplianten c. de drossaard, schepenen en inwoners van Boechout,
geïnsinueerden. Verpachting van de tiende op kempzaad, vlas en 
wervenhout. 1745.

1 omslag

2186 Balthazar Joseph Vander Hoven, meester-pruikenmaker uit Brussel, 
in naam van zijn imbeciele broer Adrien Vander Hoven, pastoor, 
impetrant c. de wethouders en inwoners en de schuldeisers van 
wijlen de baron van Bornival en de abt en religieuzen van de abdij 
te Cambron, gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1745.

1 omslag

2190 Ludovicus Nielens, onderpastoor, suppliant c. [Guillielmus Van 
Linthout], pastoor, en de kerkmeesters van de Sint-
Kwintensparochie te Leuven, rescribenten. Gebruik van het huis 
dat voor de onderpastoor voorzien was. 1745.

1 omslag

2196 N. S'Quaden, priester, vanwege de nakomelingen van Renier 
Verhoven en Margarita Michilsens, supplianten c. Gismarus 
Gisbertus Van Heyst, gedaagde. Onbekend. 1745.

1 stuk

2201 Thomas Briart uit Genappe, suppliant c. het Sint-Gertrudiskapittel 
te Nijvel, geïnsinueerde. Verderzetting van de pacht van enkele 
gronden door de suppliant. 1745.

1 omslag

2275 Natalis Brabander, scholaster [van het Sint-Goedelekapittel te 
Brussel], suppliant c. Maria Theresia Renier, gedaagde. Houden van
een school door de gedaagde [?]. 1745.

1 stuk

2290 Maria Schravens, suppliante c. [Franciscus] Harts, pastoor van het 
klooster van Terzieken, en N. Van Aelst, rentmeester van het Groot 
Gasthuis te Antwerpen, geïnsinueerden. Lijfrente en schulden. 
1745.

1 omslag

2387 De ongeschoeide karmelietessen c. de barones, regeerders en 
belangrijkste inwoners van Willebroek. Erfenis [?]. 1745.
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2 stukken

2203 Philippus Van der Zypen, pastoor van Sint-Lambrechts-Woluwe, 
suppliant c. de geschoeide karmelieten van Brussel, 
geïnsinueerden. Schulden voor gedane missen in de Onze-Lieve-
Vrouwkapel te Sint-Lambrechts- Woluwe. 1745-1746.

1 omslag

2224 Hendrick Collaerts, als man en voogd van Helena Leemans, 
suppliant c. de prior en religieuzen van het klooster van de 
bogaarden te Tienen, geïnsinueerden. Rente. 1745-1746.

1 omslag

2229 Martin Servati, pastoor, impetrant c. de inwoners van Cortil en de 
abt-graaf van de abdij te Gembloux, gedaagden. Bezorgen van een
pastorie. 1745-1746.

1 pak

2253 Jacobus Van Lint uit Vilvoorde, suppliant c. de paters van het 
klooster van de karmelieten te Muilen (Liedekerke) geïnsinueerden.
Rente. 1745-1746.

1 omslag

2277 Henricus De Want, meester-tingieter uit Brussel, suppliant en 
geëxcipieërde c. Franciscus Van Boterdael, priester, geïnsinueerde 
en excipiënt. Schulden. 1745-1746.

1 omslag

2281 De inwoners van de Sint-Medardusparochie te Jodoigne, 
supplianten en revidenten c. Louis De Frouillais, commandeur van 
de commanderij te Chantraine, geïnsinueerde. Kleine revisie in een
zaak betreffende het bezorgen van een pastorie. 1745-1746.

1 omslag

2227 Jacobus Steps, Gabriel Franciscus Donsel, Albertus Mabeughe en 
Johannes Pantecras, kapelanen, als gedeputeerden van het corpus 
der kapelanen van de Sint-Goedeleparochie te Brussel, 
impetranten c. Joos De Doncker uit [Sint-Katharina-]Lombeek, 
gehuwd met Jenne Evenepoel, gedaagde. Schulden. 1745-1747.

1 pak

2241 Peter Van Halen, impetrant c. de prior en religieuzen van het 
Roodklooster [te Oudergem], N. Hannoset, rentmeester-generaal 
van de domeinen van de vorst in het kwartier van Brussel, N. 
Vanden Broeck, raadspensionaris en griffier bij de Staten van 
Brabant, en de pastoor, schepenen, meier en armenmeesters van 
Watermaal, gedaagden. Onderhoud van een vondeling. 1745-1747.

1 omslag
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2289 N. Sirejacobs en N. Abeloos, als gedeputeerden van het corpus van 
kapelanen, supplianten c. N. Beydaels en N. Van Berlaet, 
gedeputeerden van hetzelfde corpus van kapelanen van de Sint-
Goedeleparochie, geïnsinueerden en rescribenten. Goederenbeheer
[?]. 1745-1747.

1 omslag

2412 - 2413 N. Vanderheyden, als resument van Egidius Josephus Warnots, vicaris, met hem de inwoners van Elsene en Ter Kameren, supplianten en impetranten c. de abt van de Sint-Jacob-op-de- Koudenbergabdij en de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, gedaagden. Pastoorsinkomen en bezorgen van een pastorie. 1745-1749.

2412 - 2413 N. VANDERHEYDEN, ALS RESUMENT VAN EGIDIUS 
JOSEPHUS WARNOTS, VICARIS, MET HEM DE INWONERS VAN 
ELSENE EN TER KAMEREN, SUPPLIANTEN EN IMPETRANTEN C. DE 
ABT VAN DE SINT-JACOB-OP-DE- KOUDENBERGABDIJ EN DE DEKEN 
EN KANUNNIKEN VAN HET SINT-GOEDELEKAPITTEL TE BRUSSEL, 
GEDAAGDEN. PASTOORSINKOMEN EN BEZORGEN VAN EEN 
PASTORIE. 1745-1749.

2412 Deel 1.
1 pak

2413 Deel 2.
1 pak

1387 De regenten van Neerhespen, met hen gevoegd de procureur-
generaal van de Raad van Brabant, impetranten c. Louis De 
Frouillais, commandeur van de commanderij te Chantraine, 
gedaagde. Vrijstelling van belastingen waarop de gedaagde zich 
beroept. 1745-1750.

1 omslag

2414 Petrus Boons, onderpastoor van Meerhout, suppliant, en de abdis 
van de abdij van Maagdendal te Oplinter, suppliante, gedaagde en 
geïnsinueerde c. de wethouders van Meerhout, geïnsinueerden. 
Grote revisie in een zaak over het onderpastoorsinkomen. 1745-
1750.

1 pak

2273 - 2274 Johannes Van den Daele, pastoor van Walhorn, suppliant en impetrant c. het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken, suppliant en gedaagde, en de regeerders en inwoners van Walhorn, gedaagden en geïnsinueerden. Bezorgen van een nieuwe pastorie. 1745-1762.

2273 - 2274 JOHANNES VAN DEN DAELE, PASTOOR VAN WALHORN, 
SUPPLIANT EN IMPETRANT C. HET ONZE-LIEVE-VROUWKAPITTEL TE 
AKEN, SUPPLIANT EN GEDAAGDE, EN DE REGEERDERS EN 
INWONERS VAN WALHORN, GEDAAGDEN EN GEÏNSINUEERDEN. 
BEZORGEN VAN EEN NIEUWE PASTORIE. 1745-1762.

2273 Deel 1.
1 pak

2274 Deel 2.
1 pak

2417 De kanunnikessen N. de Berlo, N. Inghelheim en N. Berluit (Borluit),
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supplianten c. de proosdin en overige leden van het Sint-
Gertrudiskapittel te Nijvel, met hen gevoegd Ignace De Saint-
Quentin, gedaagden. Keuze van een secretaris [?]. [ca. 1745].

1 omslag

2225 Guillaume Tournay, suppliant c. N. Thibault, kapelaan van de Sint-
Elisabethkapelanie in de Sint-Gertrudiskerk te Nijvel, en Jean 
Jacques Wautot, geïnsinueerden. Verderzetting van het in pacht 
houden van enkele gronden. 1746.

1 omslag

2255 N. Lathuy de Romalle, heer, suppliant c. N. Du Bois, pastoor van 
Saint-Lambert-Libersart, geïnsinueerde. Betaling van de bede en 
20ste penning door de geïnsinueerde. 1746.

1 omslag

2276 De chariteitsmeesters van de Onze-Lieve-Vrouw ter 
Kapelleparochie, de Sint-Catharinaparochie, de Sint-
Nicolaasparochie en de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergparochie te 
Brussel, supplianten c. de chariteitsmeesters van de Sint-
Goedeleparochie te Brussel, gedaagden. Onevenredig gebruik van 
het kapitaal van een fundatie voor de arme scholieren van de stad. 
1746.

1 omslag

2291 Elisabeth Meeuws, suppliante c. Lambertus De Pauw, pastoor van 
Bogaarden, geïnsinueerde. Onbekend. 1746.

1 omslag

2236 H.J. Van der Steen, landdeken van Waver en pastoor, Denis Van der
Hulst, François Allart, A. Le Porty, Charles Gerard, Guilliam De 
Broux en Hubert De Mesny, inwoners van Mont-Saint-Guibert, 
impetranten c. Jean Baptiste Ficher, gedaagde. Gebruik van een 
stuk gemene grond. 1746-1747.

1 pak

2237 Bernard Bourgeois, rentmeester van het Sint-Pieterskapittel te 
Leuven, impetrant c. Jacobus Steeno uit Sint-Agatha-Rode, 
geïntimeerde. Verpachting van de tiende. Vorige instantie: het 
Consistorie van de Hoorn te Leuven. 1746-1747.

1 omslag

2242 Cornelis Dom uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver, suppliant c. de overste 
en religieuzen van het klooster van de ursulinen te Mechelen. 
Schulden. 1746-1747.

1 omslag

123 De provisoren en voogden van het Geesthuis van Sint-Goedele te 
Brussel, impetranten en supplianten c. Peter Andreas De Hulder, 
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procureur bij de Raad van Brabant, gedaagde. Schulden. 1746-
1748.

1 omslag

2258 De prior en reguliere kanunniken van het Sint-Maartensklooster te 
Leuven, impetranten c. N. Bourdon, kanunnik, als administrator van
de belastingen van de clerus van het Land van Luik, gedaagde. 
Nietigverklaring van de confiscatie van goederen in Velm voor een 
buitengewone belasting omdat deze zou indruisen tegen de 
Gouden Bul. 1746-1748.

1 omslag

1264 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant en 
gereconvenieerde c. de deken en kanunniken van het Sint-
Jacobskapittel te Leuven, interveniërende voor Charles François 
Jamin, pastoor van Opprebais, geïnsinueerde en reconveniënt. 
Houttiende. 1746-1750.

1 pak

2206 - 2208 De baljuw, meier, schepenen en belangrijkste inwoners van Seneffe, supplianten c. de abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-Espérance [te Vellereille-le-Brayeux], geïnsinueerde en rescribent. Herstelling van de toren van de kerk. 1746-1754.

2206 - 2208 DE BALJUW, MEIER, SCHEPENEN EN BELANGRIJKSTE 
INWONERS VAN SENEFFE, SUPPLIANTEN C. DE ABT VAN DE ABDIJ 
VAN NOTRE-DAME DE BONNE-ESPÉRANCE [TE VELLEREILLE-LE-
BRAYEUX], GEÏNSINUEERDE EN RESCRIBENT. HERSTELLING VAN DE
TOREN VAN DE KERK. 1746-1754.

2206 Deel 1.
1 pak

2207 Deel 2.
1 pak

2208 Deel 3.
1 pak

870 De deken en kanunniken van het Sint-Gummaruskapittel, met hen 
gevoegd prins [Filips Jozef] van Salm, supplianten c. Johannes 
Baptista Vertommen, schepen, Philippus Huyghens, Paulus 
Bruggemans, Rumoldus Torfs, schepen en oud-burgemeester, en 
Maximilianus Van Gelder, overdeken van de lakenhalle te Lier, 
rescribenten. Toemaattiende. 1746-1755.

1 pak

2263 [Martin] Servati, pastoor, impetrant, en de inwoners van Cortil, 
gedaagden c. de abt-graaf van de abdij te Gembloux, gedaagde en 
aanlegger. Pastoorsinkomen. 1746-1755.

1 pak

2183 Johannes Franciscus Robyn, pastoor van Sterrebeek, suppliant c. 
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Louis Van Espen, pachter, en de inwoners van Moorseloo 
(Tervuren), rescribenten. Onbekend. [ca. 1746].

1 stuk

2382 De wethouders, supplianten en gereconvenieerden c. de seculiere 
en reguliere clerus van Brussel, rescribenten en reconveniënten. 
Bijdrage aan de Franse oorlogsbelasting. [ca. 1746].

1 omslag

2238 Gerardus Van Nuffel, pastoor van Beigem, impetrant c. de abdijen 
te Affligem en Grimbergen, het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Kamerijk en de kerkmeesters van Beigem, gedaagden. Bezorgen 
van een nieuwe pastorie. 1747.

1 omslag

2239 N. Vanderhecht, in naam van zijn vrouw, dochter van Joseph Van 
Loy, suppliant en resument c. N. Le Roy, priester, en Albert 
Hiernau, in naam van zijn vrouw, als resumenten van hun moeder 
Isabelle Vander Hoven, gedaagden. Schulden. 1747.

1 omslag

2240 De inwoners van Jumet, supplianten c. de abt van de abdij te 
Lobbes, als heer van Jumet, geïnsinueerde. Recht van de 
supplianten op vrije keuze van een molen voor het malen van hun 
graan. 1747.

1 omslag

2243 De abdis en religieuzen van de abdij te Florival, supplianten c. de 
inwoners, interveniërende voor de meier van Bossut, rescribenten. 
Weiderecht [?]. 1747.

2 stukken

2248 Franciscus Van Boterdael, gewezen pastoor van Lieferinge, 
suppliant c. Carolus De Turck, geïnsinueerde en rescribent. 
Nietigverklaring van een vonnis van de officialiteit van het 
aartsbisdom Mechelen over schulden van de suppliant voor 
geleverde wijn en jenever. 1747.

1 omslag

2257 Petrus Celestinus Van den Bossche, kapelaan, suppliant c. de deken
en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, 
geïnsinueerden. Bevestiging van de suppliant in zijn ambt als 
distributiemeester. 1747-1748.

1 omslag

2260 Nicolaus Cocquille, priester, suppliant c. de weduwe, kinderen en 
representanten van Jan Baptist Leyniers, rentmeester van Brussel, 
gedaagden. Rente. 1747-1748.

1 omslag



Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid. 319

2267 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel, 
supplianten c. N. Buyens uit Antwerpen, geïnsinueerde. Recht van 
de supplianten op het heffen van de hooitiende te Oosterweel en 
Wilmarsdonk. 1747- 1748.

1 pak

2280 Prosper Lorson, pastoor, suppliant c. C.J. Vincent, meier, Henry 
Denis, J.B. Gilbert, J.F. Pierart, H. François Henriet en François 
Divers, schepenen, en de ontvangers en inwoners van Wanfercée-
Baulet, rescribenten. Vrijstelling van de betaling van belastingen. 
1747-1748.

1 omslag

2271 De oversten en religieuzen van het klooster van Bethaniën en het 
klooster van de kapucinessen te Brussel, impetranten c. Petrus De 
Saegher uit Brussel, gedaagde. Schulden. 1747-1748.

1 omslag

1193 Henricus Jacobus Claessens, priester, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Turnhout, rescribenten. 
Toegang van de suppliant tot de sacristie van de Sint-Pieterskerk 
om zich klaar te maken voor het celebreren van de mis. 1747-
1749.

1 omslag

1224 Lambert Joseph Duriau, pastoor van Ernage, impetrant, en de abt-
graaf van de abdij van Gembloux, aanlegger c. de inwoners van 
Ernage, gedaagden. Bezorgen van een pastorie. 1747-1749.

1 pak

2407 Lambertus Schrijvers, Johannes Baptista Schrijvers, pastoor van 
Mater, en Maximilianus Ferdinandus Schrijvers, schoolmeester in 
Vilvoorde, supplianten c. Nicolaus Kerpen, plebaan van het Sint-
Goedelekapittel te Brussel, cum suis, als intendanten van de Arme 
Zieken Zielendienst, geïnsinueerden en gedaagden. Opheffing van 
enkele arresten op goederen. 1747-1749.

1 pak

2000 Jan Baptist Lucas, koster van Sint-Joost-ten-Node, suppliant c. de 
deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, 
rescribenten en gedaagden. Kostersinkomen. 1747-1750.

1 pak

877 Johannes Guillielmus De Visser, als thesaurier, en de overige leden 
van de Heilige Rozekransbroederschap, supplianten c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Turnhout, 
geïnsinueerden en excipiënten. Inzage in de administratie van een 
fundatie voor een cantuarie. 1747-1751.
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1 pak

1412 Jean Boschmans, suppliant c. de proost, deken en kanunniken van 
het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, geïnsinueerden. 
Schulden verbonden aan de verpachting van de tienden van 
Tildonk. 1747-1751.

1 omslag

2279 Jan Janssens uit Bekkevoort, suppliant c. [Arnoldus Schuermans], 
pastoor, en de kerk- en armenmeesters van Kiezegem, 
geïnsinueerden en rescribenten. Eigendom van een stuk bos. 1747-
1751.

1 omslag

854 [Charles de Saint-Albin], aartsbisschop, en de proost, deken en 
kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, 
supplianten c. de proost, deken en kanunniken van het Sint-
Romboutskapittel te Mechelen, gedaagden. Bijdrage aan het 
inkomen van de pastoor en onderpastoor te Sint-Katelijne-Waver. 
1747-1754.

1 pak

1799 Marie Anne Joseph Hamende, suppliante c. de kruisheren van 
Namen en [Jacques François Isidore] Le Gros, heer van 
Marchovelette, geïnsinueerden en gedaagden. Eigendom van een 
pachthof [?]. 1748.

1 stuk

2081 Catharine De Flodorp de Suply, in naam van haar vader, suppliante
c. de pastoor en kerkmeesters van Glabbeek, geïnsinueerden. 
Onbekend. 1748.

1 stuk

2244 De prior van de priorij van Zevenborren [te Sint-Genesius-Rode], 
suppliant c. Leonardus Meyers, pastoor van Huizingen, rescribent. 
Eigendom van een hoeveelheid gekapt hout. 1748.

1 omslag

2256 N. Pouillon, pastoor, suppliant c. de meier, schepenen en 
gedeputeerden van Trazegnies, geïnsinueerden. Vrijstelling van 
belastingen. 1748.

1 omslag

2259 [Lambert Joseph Duriau], pastoor van Ernage, suppliant c. de abt-
graaf van de abdij te Gembloux, geïnsinueerde. Beheer van de 
kuregoederen. 1748.

1 omslag

2264 Stephanus T' Kint cum suis, impetranten c. Petrus T'Sas, pastoor 
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van Sint-Joost-ten-Node, Paulus T'Sas, meester-brouwer, Françoise 
T'Sas, begijn op het Groot Begijnhof te Brussel en Maria Catharina 
en Anna Maria T'Sas, gedaagden. Eigendom van enkele (geërfde) 
goederen. 1748.

1 omslag

2286 Petrus De Meyer, pastoor van Mazenzele, met hem gevoegd de 
erfgenamen van N. Vresins, pastoor, supplianten c. de bedezetters 
van Meldert [bij Aalst], interveniërende voor hun ontvanger Adriaan
De Coster, geïnsinueerden. Vrijstelling van betaling van belasting 
uit de erfenis van Vresins. 1748.

1 omslag

1031 De abdis van de abdij, suppliante c. de wethouders van Wauthier-
Braine, gedaagden. Betaling van publieke lasten. 1748-1749.

1 omslag

1363 De baljuw, schepenen en kerkmeesters van Leerbeek, impetranten 
c. het Sint-Gertrudiskapittel van Nijvel, gedaagde. Herstelling van 
het koor van de kerk en bezorgen van een volwaardige sacristie. 
1748-1749.

1 omslag

1839 Maria Isabella T'Kint, begijn, suppliante c. het bestuur en de 
hoofdmeesteressen van het Groot Begijnhof te Brussel, 
geïnsinueerden. Naleving van een contract over de bouw van een 
huis. 1748-1749.

1 omslag

2278 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. N. Walckiers, 
priester, geïnsinueerde. Uniëring van drie Nijvelse stadsparochies. 
1748-1749.

1 omslag

2373 Bernardus Van Linthout, pastoor van Sint-Agatha-Berchem, en de 
inwoners, supplianten c. Maria Theresia Van Hamme, vrouwe van 
Koekelberg, geïnsinueerde. Belemmering door de geïnsinueerde 
van het uitoefenen van pastorale functies in de kapel te 
Koekelberg. 1748-1749.

1 omslag

2403 Petrus Vinck, kerkmeester, en enkele inwoners van Sint-Agatha-
Berchem, supplianten c. Antonius Imbrechts, onderpastoor van 
Sint-Agatha-Berchem, geïnsinueerde. Uitoefening van de pastorale 
functies door de geïnsinueerde op een andere plaats dan de 
parochiekerk. 1748-1749.

1 pak

2406 Jean Villers, kerkmeester van Nil-Saint-Vincent, suppliant en 
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gereconvenieerde c. de abdis van de abdij van Val-Saint-Georges te
Salzinnes (Namen), geïnsinueerde en reconveniënte. Achterstallig 
inkomen. 1748- 1749.

1 omslag

1389 Baron [Ferdinand Joseph Henri] de Rahier, impetrant c. het Sint-
Lambertuskapittel te Luik en N. Francken, pastoor van Esneux, 
gedaagden. Novale tiende. 1748-1750.

1 omslag

2409 Walrave Joseph Clamart, suppliant c. de deken en kanunniken van 
het Sint-Goedelekapittel te Brussel, geïnsinueerden. Jurisdictie van 
de geïnsinueerden over de suppliant in een zaak over houtkap. 
1748-1750.

1 omslag

2268 De prior en religieuzen van het klooster van Bethlehem, 
supplianten, impetranten en gereconvenieerden c. de drossaard, 
schepenen, armenmeesters en enkele inwoners van Herent, 
geïnsinueerden, gedaagden en reconveniënten. Vrijstelling van 
belastingen. 1748-1751.

1 pak

1162 De proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
te Kamerijk, supplianten, gereconvenieerden, excipiënten en 
gedaagden c. burggraaf [Jean-Charles de Hellin], burggraaf 
D'Angest, heer, en de inwoners van Ohain, geïnsinueerden, 
reconveniënten en excipiënten, en Martin Le Beau, kerkmeester, en
de pastoor van Ohain, supplianten. Herstelling van het koor van de 
kerk. 1748-1753.

1 pak

971 De bedienaar van het klooster van de trinitariërs te Orival-lez-
Nivelles, suppliant en geëxcipieerde c. N. De Belhomme, heer van 
Ophain en Bois-Seigneur-Isaac, geïnsinueerde en excipiënt. 
Jurisdictieconflict met betrekking tot de heerlijkheid Ophain. 1748-
1756.

1 pak

2288 De priores en religieuzen van het klooster van Notre-Dame-de-
Misericorde te Marchienne-au-Pont c. Jacques Antoine Libouton. 
Schulden. Vorige instantie: de schepenbank van Jumet. [ca. 1748].

1 pak

1180 De deken en kanunniken van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik,
supplianten c. Matthias Albert, griffier van Jodoigne, geïnsinueerde.
Eigendom van een stuk grond. 1749.

1 omslag
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1208 Jean Guilliaume Fransen, meier van Hoensbroek en administrator 
van de goederen van Schaesberg, suppliant c. de abt van de abdij 
van Kloosterrade, geïnsinueerde. Schulden. 1749.

1 omslag

1607 N. Henraert, priester en rentmeester van het bisdom Antwerpen c. 
Jan Broeckhoven, Peter Smets en de andere erfgenamen van 
Hendrik Broeckhoven. Schulden. 1749.

1 omslag

1654 Jan Verloet, man van Maria Herdewijn, cum suis, supplianten c. de 
ursulinen van Mechelen, gedaagden. Schulden. 1749.

2 stukken

1623 De regenten en parochianen van Soiron, supplianten c. de inwoners
van Cornesse, Drolenval, La Saute en Cromhaise, geïnsinueerden. 
Oprichting van een kapel door de geïnsinueerden. 1749.

1 omslag

1671 De alexianen van Lier, met hen gevoegd Peter Berckelaer en zijn 
vrouw, supplianten c. de schout en schepenen van Duffel, 
geïnsinueerden. Verkoop van een huis. 1749.

1 omslag

1824 Maria Francisca Bogaerts, weduwe van Johannes Baptista De Ka 
(Deka), impetrante en geëxcipieërde c. Johannes Baptista Mersie 
(Mercy), onderpastoor van de Sint-Jorisparochie te Antwerpen, als 
testamentuitvoerder van Franciscus Harts, priester, gedaagde en 
excipiënt. Erfenis [?]. 1749.

1 omslag

1752 Gaspar De Wit uit Tildonk, suppliant c. de abdis van de abdij van 
Vrouwenpark [te Rotselaar], rescribente. Pacht. 1749.

1 omslag

2247 De deken en kanunniken van het [Sint-Martinus]kapittel te Sint-
Martens-Voeren, impetranten c. Peter Vaessen en Jacobus 
Weykemans, gedaagden. Verplichting van de supplianten tot het 
houden van een stier en beer in Slenaken. 1749.

1 omslag

1312 De abdis van de abdij van Maagdendal te Oplinter, suppliante c. N. 
Michiels, meier van Wommersom, geïnsinueerde en excipiënt. 
Vrijmaken van een goot nabij weides van de suppliante. 1749-
1750.

1 omslag

1367 De priores van het klooster van de karmelietessen te Brussel, 
suppliante c. [Corneille] De Reul, heer van Neuberg, rescribent. 
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Lijfrente. 1749-1750.
1 omslag

1486 Renerus Van Rattenbourg, griffier van Hoeleden, suppliant c. de abt
van de abdij te Heylissem, geïnsinueerde. Weigering tot afdracht 
van de tienden van een stuk grond. 1749-1750.

1 omslag

1587 Guillielmus De Kinder en Henricus Brughmans, kerkmeesters van 
Lier, supplianten c. de prior en religieuzen van het 
dominicanenklooster te Lier, geïnsinueerden. Ius 
sepulturae ('begrafenisrecht'). 1749-1750.

1 omslag

1860 Jean Aurel De l'Ecluse, pastoor van Frasnes[-lez-Gosselies], 
suppliant c. [Thomas Philippus d'Alsace], aartsbisschop van 
Mechelen, als abt, en de proost en religieuzen van de abdij te 
Affligem, rescribenten. Novale tiende. 1749-1750.

2 stukken

2399 De abt en religieuzen van de abdij te Malonne, supplianten c. 
Albert Martin Geleen, advocaat bij de Raad van Brabant, 
geïnsinueerde. Rente. 1749-1750.

1 pak

2400 De prior en religieuzen van het klooster van de kartuizers te Herne,
supplianten c. Johannes Baptista Deschamps, rescribent. 
Vrijstelling van tol ('raedewaerts-geleyde'). 1749-1750.

1 omslag

2401 François Delvaux, pastoor van Tavier, impetrant c. de deken en 
kanunniken van het Heilig Kruiskapittel te Luik, gedaagden. 
Herstelling van het dak en hoogaltaar van de kerk en verhoging 
van het pastoorsinkomen. 1749-1750.

1 omslag

2272 De erfgenamen van Maximilianus Snel, pastoor van Vossem, 
aanleggers en impetranten c. Johannes Baptista Van Autgaerden 
(Hautgaerden), gehuwd met Anna Snel, gedaagde en 
geïntimeerde. Reformatie in een zaak over schulden. Vorige 
instantie: de schepenbank van Brussel. 1749-1750.

1 omslag

1112 De abt en religieuzen van de abdij te Malonne, impetranten c. de 
parochianen van Autre-Église en van het gehucht Hedenge, 
gedaagden. Herstelling van de torenspits van de kerk. 1749-1751.

1 omslag

1409 De weduwe van [Jacques] de Meroye, vrouwe, suppliante c. Daniel 
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Smits, pastoor van Waasmont, geïnsinueerde. Presentatie van het 
wijwater aan de suppliante. 1749-1751.

1 omslag

2398 Jonker Franciscus Dominicus Olein de Rommele, met hem gevoegd 
het Officie-Fiscaal, impetranten c. N. Michiels, rentmeester van het 
Sint-Pieterskapittel te Leuven, de deken van het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel, Theodorus Hernel, armenmeester, de prior van het 
klooster van de bogaarden en de grootmeesteressen van het 
begijnhof te Aarschot, de priores van het Elzenklooster te Zichem 
en de kartuizers te Zelem, gedaagden. Verplichting tot openbare 
verkoop van geamortiseerde gronden. 1749-1751.

1 omslag

2411 N. Rouchet, pastoor van Nethen, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Jan-Evangelistkapittel te Luik, 
geïnsinueerden. Bezorgen van een nieuwe pastorie. 1749-1751.

1 pak

2402 N. Cassart, pastoor van Perwez, met hem gevoegd de abt van de 
abdij te Heylissem, supplianten en geëxcipieërden c. Ferdinand 
Malfait, advocaat, en Jacques François Fastrez, zowel in eigen naam
als interveniërende voor de weduwe van Michel Requette, 
geïnsinueerden en excipiënten. Beledigingen. 1749-1751.

1 pak

1139 Philippe Engleben, meier van Gouy[-lez-Piéton], in naam van de 
erfgenamen van Henry de L'Epinnes, suppliant c de abt van de 
Parkabdij te Leuven, geïnsinueerde. Nietigverklaring van het 
uitwisselen van gronden. 1749-1752.

1 pak

1094 Jean-Baptiste Godin, pastoor van Bertrée en Cras-Avernas, 
impetrant c. de abdis en de religieuzen van de Sint-Victorabdij bij 
Hoei, gedaagden en supplianten, en [Paul Godefroid de Berlo de 
Franc-Douaire], bisschop van Namen, gedaagde. (Bijdrage aan het)
pastoorsinkomen en herstelling van de kerk van Bertrée. 1749-
1758.

1 pak

1978 De vier hoofdmeesteressen, supplianten c. de voogden van de 
infirmerie van het Groot Begijnhof te Brussel, geïnsinueerden en 
gedaagden. Onbekend. 1750.

1 stuk

775 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te 
Kamerijk en de abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], 
aanleggers en supplianten c. de provisoren van het 
Olivetengodshuis te Mechelen, gedaagden. Bijdrage voor het 
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bezorgen van een tiendklok in Zemst. [18de eeuw].
1 stuk

203 De abt van de abdij te Dielegem, interveniërende voor de pastoor 
van Wolvertem, suppliant c. de gravin-douairière van Bossut, 
prinses van Chimay, gedaagde. Benoeming van een kapelaan in 
een kapel te Wolvertem. [18de eeuw?].

1 stuk

2358 - 2359 Losse stukken betreffende diverse procesdossiers. 17de-18de eeuw.

2358 - 2359 LOSSE STUKKEN BETREFFENDE DIVERSE 
PROCESDOSSIERS. 17DE-18DE EEUW.

2358 Deel 1.
1 pak

2359 Deel 2.
1 pak
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II. Procesdossiers voor andere rechtbanken

II. PROCESDOSSIERS VOOR ANDERE RECHTBANKEN
280 Karel Roggemans, pachter uit Sint-Martens-Lennik, en Jacobus 

Praet, man van Marie Roggemans, aanleggers c. Johanna Cornelia 
Rubbens, begijn, als testamentuitvoerster van Johanna De Pester, 
begijn op het Groot Begijnhof te Brussel, gedaagde. Erfenis. 1701-
1703.

1 omslag

214 De bogaarden van Brussel, aanleggers c. Guilliam Kayaert uit 
Nossegem, beschrevene. Erfpacht. 1703-1704.

1 omslag

120 Jean Baur (Bour), pachter, suppliant c. de abdis van de abdij van 
Sinnich te Teuven, geïnsinueerde en rescribente. In rekening 
brengen van misoogst bij het innen van de pacht. 1707.

1 omslag

2141 Michiel Struelens, aanlegger en geëxcipieërde c. de franciscanen 
van Brussel, gedaagden en excipiënten. Schulden. 1707-1708.

1 omslag

624 Winandus Emonts, kanunnik van het Sint-Albertuskapittel te Aken, 
aanlegger, appellant en impetrant c. Simon Gilissen nomine uxoris,
verweerder en geïntimeerde. Rente. Vorige instantie: de hoofdbank
van Walhorn. 1708-1710.

1 pak

487 Het klooster van de augustijnen te Brussel, aanlegger c. Peter De 
Brie, gedaagde. Bouw van een muur. [ca. 1708].

1 omslag

592 Antonius Meganck, pastoor, aanlegger en gereconvenieerde c. Jan 
Van Coeckelbergh, Bernard Verbeyst en Jan Vermeiren, gewezen 
kerk- en armenmeesters, interveniërende voor de huidige kerk- en 
armenmeesters van Humbeek, gedaagden en reconveniënten. 
Schulden. 1709.

1 pak

215 De ontvangers van Hannuit, supplianten c. de deken en kanunniken
van het Sint-Pieterskapittel te Luik, interveniërende voor hun 
pachter, geïnsinueerden. Belastingen. 1711.

1 omslag

2426 Petrus De Swert, oratoriaan uit Leuven, als beheerder van de 
vrome stichting van Johannes Vernimmen, oratoriaan, aanlegger c. 
Margarita Van der Steen, geestelijke dochter, gedaagde. Erfenis. 
1712.
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1 omslag

2390 Philippe Scohier (Schoyer), appellant c. de prior en religieuzen van 
het klooster van de wilhelmieten te Nijvel, geïntimeerden. 
Schulden. 1713-1716.

1 pak

829 Pierre Arthosinet en Nicolas Maricque, admodiateurs van het Onze-
Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, aanklagers c. Noel Del Basse, 
geïnsinueerde en opposant. Cijns. [ca. 1714].

1 pak

997 N. Bragart, meier, en de inwoners, supplianten c. André Jacques 
Henrard, pastoor van Clermont, geïnsinueerde. Verplaatsing van de
nieuwe biechtstoel. 1715.

1 omslag

955 Jacobus Druaert, rentmeester van de kerkfabriek en armentafel, 
opponent en aanlegger c. [Wolffganck Willem Rompen], pastoor 
van Tervuren, executant en gedaagde. Schulden. 1716-1717.

1 omslag

1050 Johannes Pepijn Van Eeckeren, priester, arrestant en aanlegger c. 
de weduwe van Jan Reyns en Hendrik Leys, ontzetter. Schulden. 
1719.

1 omslag

2302 [Willem Seynens], pastoor van Machelen, met hem gevoegd de 
Warantmeester van Brabant, aanleggers c. Simon Van Beveren uit 
Machelen, gedaagde. Schade aan een stuk land veroorzaakt door 
paarden. 1719.

1 omslag

2096 Jacobus Nazet, timmerman uit Leuven, arrestant en 
gereconvenieerde c. [Philippus] Van der Zypen, pastoor van Sint-
Pieters-Woluwe, en A. Coenraerts, mede-erfgenamen van Anna Van
der Maelen, gearresteerden en gereconvenieerden. Rente. 1721-
1728.

1 pak

1358 [Franciscus Sanguessa], bisschop van Roermond c. het 
metropolitaan kapittel te Keulen. Patronaatsrecht van 
Niederkrüchten. 1721-1726.

1 pak

2423 Peter Van Herzele, kerkmeester, opponent en aanlegger c. 
[Franciscus Eugenius] Brabant, deservitor, en de kerkmeesters van 
de Sint-Nicolaasparochie te Brussel, executanten en gedaagden. 
Sluiten van de kerkrekeningen. 1722.
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1 pak

1467 N. Cossiers, priester, suppliant en geëxcipieërde c. Guillielmo 
Vander Cruysesen, notaris, geïnsinueerde en excipiënt. Schulden. 
1727-1728.

1 omslag

1727 De douairière N. De Saverneel en haar dochter Maria Isabella, 
supplianten c. de priores en religieuzen van het klooster van Sint-
Monica te Leuven, rescribenten. Rente. 1732-1733.

1 omslag

59 Jan Van Beethoven, zowel in eigen naam als procuratie hebbende 
van Clara Van Beethoven, weduwe van Jacques Lamen en van 
Nicolaas De Jonck, als voogd van de minderjarige kinderen van 
François Van Beethoven, aanlegger c. Lucas Van Haelen, priester, 
gedaagde. Schulden. 1734.

1 omslag

1759 De juffrouwen van de infirmerie van het Groot Begijnhof te Leuven, 
impetranten en geïntimeerden c. Philip De Becker en Hendrick 
Vandervorst, geïntimeerden en appellanten. Reformatie van een 
vonnis betreffende de toegang tot een bos via een stuk land van de
impetranten. Vorige instantie: de schepenbank van Neerijse. 1736-
1737.

1 pak

90 De augustijnen van Leuven, appellanten c. jonker Oswaldus 
Fredericus Crabeels, heer van Opvelp, geïntimeerde. Eigendom van
een stuk land. Vorige instantie: de schepenbank van Opvelp. 1742.

1 omslag

2065 Erasmus Antonius Thielemans, impetrant c. de pastoor, meier, 
schepenen en kerkmeesters van Kerkom [bij Boutersem], 
interveniërende voor Antoon Wellens, beschrevenen en 
opponenten. Eigendom van een stuk land. 1742.

1 omslag

2200 De pastoor van Hermalle[-sous-Argenteau], aanlegger c. de 
weduwe N. Guilmin, verweerster. Rente. [ca. 1745].

1 omslag
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	1898 - 1899 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. Rutger (Rudger) Theodor de Flodorp de Suply, heer van Clabecq, interveniërende voor N. de Flodorp de Suply, geïnsinueerde en rescribent. Vis- en jachtrecht en jurisdictie in Tubeke. 1708-1739.
	625 - 626 Johannes Van der Perre, pastoor van Nijlen, suppliant en gedaagde c. de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, geïnsinueerden, rescribenten en supplianten. Novale tiende. 1709-1710.
	830 - 834 De rector van het jezuïetencollege te Maastricht, impetrant en geïnsinueerde c. de inwoners van 's-Gravenvoeren, interveniërende voor Jan Claessen en Pieter Wicken, de dorpsmeesters en belangrijkste bestuurders van Meer, gedaagden, opponenten en supplianten. Maintenue ('handhaving') van het recht de hooi- en klavertiende te heffen. 1709- 1712.
	2327 - 2328 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, impetrant c. Michael Rouez, priester, gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het patronaatsrecht van Gembloux. 1709-1712.
	1131 - 1132 Natalis Del Bove (Delbove), pastoor van de Sint-Michielsparochie, suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, rescribenten en contradicenten. Pastoorsinkomen. 1709-1713.
	1270 - 1271 Johannes Gisbertus Brenaert, plebaan van de Sint-Goedeleparochie, impetrant, gedaagde en geïnsinueerde c. de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, gedaagden, impetranten en supplianten. Recht op het aanstellen van de vice-plebaan. 1709-1713.
	942 - 943 Petrus Henricus Van Hecke, priester, kanunnik en hebdomadarius, impetrant c. de erfgenamen van Adam De Nayer, gewezen scholaster, met hen gevoegd Johannes Germain, priester en huidig scholaster van het [Sint-Berlendis]kapittel, en de heer van Meerbeke, collator van de vernoemde prebende, gedaagden en resumenten. Maintenue ('handhaving') van een zitplaats in het koor van de kerk. 1709-1714.
	711 - 712 Johannes Nuyts, kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwkapelanie, impetrant c. Guillielmus Staes, pastoor van Herentals, gedaagde. Hulp in de zielzorg verbonden aan het beneficie. 1710-1712.
	944 - 945 Henricus Raes, zowel in eigen naam als voor de andere erfgenamen van Henricus Truyts, gewezen pastoor, suppliant c. Johannes De Craene (Crane), pastoor van Emblem, rescribent. Pastoorsinkomen, restitutie van de administratie van de kerkfabriek en armentafel, bijdrage in de herstelling van de pastorie en de kap van enkele eikenbomen. 1710-1712.
	842 - 844 De abt van de abdij te Tongerlo en Gismarus Gisbertus Van Heyst, pastoor van Duffel, supplianten c. de abdis en religieuzen van de abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, interveniërende voor hun pachter Michiel Van Noyenhaeren, rescribenten. Recht op de lammertiende. 1710-1715.
	968 - 970 Wolffganck Willem Rompen, pastoor, suppliant c. de meier, schepenen en ontvanger van Tervuren, gedaagden en rescribenten. Vrijstelling van de bede en andere belastingen. 1710-1717.
	1004 - 1005 Nicolaas Van Orsmaal, pastoor van Heverlee en Oud-Heverlee, suppliant en gereconvenieerde c. de prior van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], de abt van de Parkabdij te Leuven en Johannes Clamart, scholaster van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik, interveniërende voor Jan Thielens en Gilliam Hendricx, zijn tiendpachters, geïnsinueerden, reconveniënten, rescribenten, interveniënten en gedaagden. Verhoging van het pastoorsinkomen om een onderpastoor te kunnen onderhouden. 1710-1721.
	1212 - 1213 De regeerders van het Geesthuis van Sint-Goedele en andere fundaties te Brussel, supplianten c. de weduwen van de advocaten [Robertus Carolus] De Swert en [Henricus Franciscus] Coremans, erfgenamen van Johannes Franciscus Van den Bogaert, gedaagden en resumenten. Administratie van het goederenbeheer door de overleden rentmeester, vader van de gedaagde. 1711-1750.
	767 - 768 Willem Van de Nesse, pastoor, en de erfkerkmeesters van de Sint-Catharinaparochie, supplianten, geïnsinueerden en reconveniënten c. N. Theunis, begijn, en de pastoor en grootmeesteressen, representerende het grootmeesterschap van het Groot Begijnhof te Brussel, rescribenten, supplianten en gereconvenieerden. Uitoefening van pastorale functies door Van de Nesse op het begijnhof, in het bijzonder m.b.t. het ius sepulturae ('begrafenisrecht'). 1712-1713.
	916 - 917 Petrus Melis, president van het Hollands College en gewezen kerkmeester, impetrant en gereconvenieerde c. Hubertus Raellen, gewezen pastoor en kerkmeester van de Sint-Kwintensparochie te Leuven, gedaagde en reconveniënt. Wanbeheer van de goederen van de kerkfabriek en de armentafel. 1712-1716.
	1705 - 1706 Gillis Triest, weduwnaar van Catharina Van Praet, suppliant c. de prior en religieuzen van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], geïnsinueerden en rescribenten. Schulden. 1712-1732.
	873 - 874 De regeerders van het begijnhof, supplianten c. de burgemeesters, schepenen en raad van Aarschot, interveniërende voor Philips Stuckens, ontvanger van de bede, gedaagden. Vrijstelling van betaling van de bede. 1713-1714.
	906 - 907 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant en geëxcipieërde c. jonker Jan Frederick de Respani, heer van Schoten en Horst [bij Schoten], rescribent en excipiënt. Uitoefening van jurisdictie en het genieten van heerlijke rechten in Schoten, Horst en Sint-Job-in't-Goor. 1713-1714.
	925 - 927 De gedeputeerden van het corpus der kapelanen van de Sint-Goedeleparochie, de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie, de Sint-Goriksparochie en de Sint-Nicolaasparochie, supplianten c. de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, gedaagden. Aanwending van de inkomsten uit de verhoging van het possessiegeld uit beneficies voor de ontlasting van de kapitalen berustende op de wijnkelder. 1713-1718.
	1082 - 1083 De abdis en religieuzen van de abdij van Hertogendal, supplianten, gedaagden en geïnsinueerden c. de meier, schepenen, ontvangers en inwoners van [Hamme]-Mille, geïnsinueerden, gedaagden en supplianten. Vrijstelling van betaling van de bede. 1713-1723.
	2322 - 2326 De abt en religieuzen van de abdij van Liessies, geïnsinueerden, aanleggers, opposanten, gedaagden, supplianten en appellanten c. Bertrand Lambert Molle, suppliant, verweerder, impetrant, rescribent en geïntimeerde. Schulden. Vorige instantie: de schepenbank van Gosselies; de schepenbank van Leuven 1713-1728.
	899 - 900 Jacques Beeckmans, wijnkoopman, appellant, impetrant en gedaagde c. de provisoren van het 'Godshuis van de Vijf Wondekens' te Brussel, geïntimeerden en aanleggers. Het overdekken van een beek en verhogen van de straat op de Anderlechtse steenweg. Vorige instantie: de Hoofdtolkamer van Brussel. 1714-1716.
	1314 - 1316 Alexander Callebaut, pastoor van de Sint-Jorisparochie te Antwerpen, impetrant, suppliant en geïnsinueerde c. de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, gedaagden, geïnsinueerden en supplianten. Pastoorsinkomen. 1714-1725.
	981 - 984 Michel L'Hermineau (Lermineau), pastoor, suppliant, gedaagde, gereconvenieerde en geïnsinueerde c. Jean Grosseau, ontvanger, en de meier, schepenen en inwoners van Petit-Roeulx-lez- Braine, gedaagden, impetranten, reconveniënten en supplianten. Vrijstelling van belastingen op de inkomsten uit offerandes en begrafenissen. 1715-1718.
	928 - 930 Cornelius Guillielmus Janssens, kanunnik van het Sint-Jacobskapittel te Antwerpen, als testamentuitvoerder van zijn vader Andreas Janssens, aanlegger c. Jan Van Cam (Can), verweerder. Schulden voor geleverd hout. Vorige instantie: de schepenbank van Antwerpen. 1716-1717.
	1187 - 1188 Jean Vischenet, suppliant, appellant, geïnsinueerde en gereconvenieerde c. Nicolas Thibaut, pastoor van Geest-Gérompont, rescribent, gedaagde, geïntimeerde en reconveniënt. Achterstallige inkomsten uit jaargetijden. Vorige instantie: de schepenbank van Geest-Gérompont; de schepenbank van Leuven. 1716-1723.
	963 - 964 Johannes Baptista Rega, pastoor, en de wethouders en inwoners van Willebringen, impetranten c. de abt van de abdij van Vlierbeek [te Kessel-Lo], gedaagde. Herstelling van de toren van de kerk en aanschaf van een tiendklok. 1716-1724.
	1021 - 1022 De deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel van Leuven, supplianten c. Johannes Baptista Schoeps, plebaan van de Sint-Pietersparochie, geïnsinueerde. Recht tot het aanstellen van de bedienaars, predikanten en biechtvaders van de kerk, het gezag hierover, het aannemen van fundaties en de regeling en volgorde van opgedragen diensten. 1717-1718.
	1425 - 1426 De Staten van Brabant, supplianten c. de oversten van de geschoeide karmelieten, augustijnen en dominicanen, gedaagden. Vrijstelling van betaling van het kleine zegelrecht voor de ordes van de gedaagden. 1717-1727.
	2340 - 2343 De abdis van de abdij te Kortenberg, suppliante en geïntimeerde c. de meier, schepenen en bedezetters van Kampenhout, met hen gevoegd hun ontvanger Antoon Sergeyssels (Sergyssels), gedaagden en supplianten. (Kleine revisie in een zaak betreffende) vrijstelling van de bede. 1717-1740.
	1119 - 1120 Henricus Van Cantelbeeck, pastoor, en Anna Theresia Vivier, Catharina Smit en Adriane Cuylen, hoofdmeesteressen van het begijnhof van Turnhout, impetranten c. de plebaan en Jan Baptista Cleymans, kerkmeester, geautoriseerd door de regeerders van Turnhout, opponenten en gedaagden. Maintenue ('handhaving') van het recht op het ius sepulturae ('begrafenisrecht') op het Begijnhof. 1718-1722.
	1128 - 1129 Jean Renier Lambert, pastoor, suppliant c. [Carlos Lopez de Ulloa], baron van Limal, rescribent. Dichtmetselen van een toegang tussen de sacristie en de pastorie. 1718-1722.
	2336 - 2337 [Peter Josef de Francken-Sierstorff], bisschop, intervenïerende voor Hendrik Charles Mertloch, intendant van de goederen en inkomsten van het bisdom Antwerpen, suppliant c. de erfgenamen van Hieronimus Levens, oud-burgemeester en schepen van Lier en gewezen rentmeester van de bisschop van Antwerpen, rescribenten, resumenten en geïnsinueerden. Misbruik bij het goederenbeheer. 1718-1723.
	1775 - 1776 Ludovicus Henricus Van der Heggen, pastoor van Aubel, impetrant c. Johannes Dael, priester, opponent en gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het patronaatsrecht voor de beneficie van de kapel van Sint-Antonius, alias 'Clouse'. Vorige instantie: de Raad van Limburg. 1718-1735.
	2218 - 2221 Johannes Clamart, scholaster van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik, suppliant, impetrant, eiser en medegedaagde c. de prior en religieuzen van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], gedaagden en aanleggers en c. de abt van de Parkabdij te Leuven, geïnsinueerde, verweerder, gedaagde en suppliant. Bijdrage in het pastoorsinkomen van Heverlee en Oud-Heverlee. 1718-1748.
	1002 - 1003 Jean Herbet, pastoor van Gosselies, aanlegger, impetrant en geïntimeerde c. Pierre Hans, gezworen landmeter, geïnsinueerde, geïntimeerde, opposant, appellant en gedaagde. Reformatie van een vonnis over een rente. Vorige instantie: de schepenbank van Gosselies; de schepenbank van Leuven 1719.
	2338 - 2339 Jacobus Spinoy, priester uit Dendermonde, de zaak aannemend voor N. De Monplainchamps, kanunnik, suppliant en geïnsinueerde c. Natalis Brabander, kanunnik van de tweede fundatie en vice- plebaan, met hem gevoegd de deken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, geïnsinueerden en supplianten. Presentatierecht voor een kanunnikenprebende in het kapittel. 1719-1721.
	1222 - 1223 De abt van de abdij te Kloosterrade, suppliant c. Johannes De la Haye, burgemeester, met hem gevoegd de burgers en inwoners van 's-Hertogenrade, geïnsinueerden, gedaagden en advertenten. Nietigverklaring van een procedure ontstaan naar aanleiding van het verhogen van een weg. Vorige instantie: de hoofdbank van 's-Hertogenrade 1719-1723.
	1711 - 1712 Lambert Trudo Mannaerts, gewezen pastoor, en de pastoor van Vorselaar, supplianten en impetranten c. de proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk en Philippus Ludovicus De Pret, heer van Vorselaar, gedaagden en resumenten. Novale tiende. 1719-1734.
	1105 - 1106 Jean François Seny, pastoor van Chapelle-Saint-Lambert, impetrant c. George Jasme, priester, gedaagde en opposant. Maintenue ('handhaving') van het pastoorschap van Chapelle-Saint-Lambert. 1720.
	1201 - 1202 De abdis van de abdij van Sint-Wivina te Groot-Bijgaarden, impetrante c. Judocus Verspecht, oud-schepen van Merchtem, gedaagde. Maintenue ('handhaving') van het recht op de houtkap van enkele bomen. 1720-1723.
	1164 - 1165 François d'Ansillion, heer van Waver, suppliant en gereconvenieerde c. de abdij van Affligem, met haar gevoegd Thomas Philippus d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, als abt van de abdij, rescribenten en reconveniënten. Maintenue ('handhaving') van het recht de jaarlijkse processie met fakkels en de roede te vergezellen en deze laatste tot in het koor van de kerk te leiden en daar omhoog te steken. 1721-1722.
	1185 - 1186 François d'Ansillion, heer, en N. Colombanus, baljuw van Waver, supplianten en geïnsinueerden c. Pierre Albert Van Veen, raadsheer van Thomas Philippus d'Alsace, aartsbisschop van Mechelen, met hem gevoegd de proost en religieuzen van de abdij te Affligem, rescribenten en supplianten. Plaats van de bidstoel van de heer in de kerk. 1721-1722.
	1215 - 1216 Marie Françoise Van Benthem, weduwe van Petrus Huybrechts, suppliante c. Petrus Van Overstraeten, pastoor van Bodegem, als testamentuitvoerder van Petrus Huybrechts, geïnsinueerde. Stichting van een fundatie uit de erfenis van Huybrechts. 1721-1723.
	1299 - 1300 De abt van de abdij te Dielegem, suppliant en impetrant c. prins [Anselm Franz], van Thurn en Taxis, heer van Imde, Rossem, Wolvertem en Meuzegem, interveniërende voor zijn drossaard Johannes Wouters, gedaagde en interveniënt. Rente. 1721-1725.
	2344 - 2345 Adam Janssens, pastoor van Wuustwezel, suppliant c. de overste en religieuzen van het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen, geïnsinueerden en rescribenten. Gebruiksrecht van een stuk bos. 1721-1726.
	2249 - 2250 De voogden, kerkmeesters en notabele parochianen van de Sint-Nicolaasparochie te Brussel, impetranten c. de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, zowel in eigen naam als interveniërende voor Natalis Brabander, kanunnik van de tweede fundatie, gedaagden. Maintenue ('handhaving') van het presentatierecht voor de Sint- Nicolaasparochie. 1721-1740.
	1347 - 1348 François Joseph Paternostre, pastoor, en de kerkmeesters van Sart-Dames- Avelines, impetranten c. de abt en religieuzen van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], gedaagden. Herstelling van het dak van de kerk en bezorgen van een tiendklok, liturgisch vaatwerk en liturgische gewaden. 1722-1726.
	1173 - 1174 Antoine Beunet, pastoor, suppliant en gereconvenieerde c. Philippe François de Varick, heer van Court-Saint-Étienne, rescribent, geïnsinueerde en reconveniënt. Stopzetting van herstellingswerken aan het plaveisel van de kerk. 1722-1728.
	1484 - 1485 Philippus Franciscus de Baert de Berentrode, proost van het Sint-Romboutskapittel en vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen voor het leger, als heer van het laathof van Berentrode, appellant c. Michiel Brouwers cum suis, geïntimeerden. Aanstelling van een nieuwe keurdrager. Vorige instantie: het Hof van Befferen 1723-1728.
	1652 - 1653 Johannes Slaets, als erfgename van Anna Slaets, weduwe van Wauter Van Roy, impetrant, suppliant en resument c. [Guillielmus Martinus] Wuyts, pastoor van Everberg, Jan Van Roy, griffier, en N. Wuyts cum suo, meier, als gepretendeerde erfgenamen, gedaagden. Nietigverklaring van een akte i.v.m. de erfenis. 1723-1732.
	1281 - 1282 Walter Woot (Wout) de Trixhe, kolonel, als cessionaris van Lucie de Simonville, weduwe van Jerome de Trixhe, raadsheer en ontvanger-generaal van de domeinen van de vorst in Vlaanderen, impetrant en suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Lambertuskapittel te Luik, gedaagden. Schulden. 1723-1734.
	1982 - 1983 Bonaventura Van Amelsvoort, pastoor van Herenthout, zowel in eigen naam als voor de erfgenamen van zijn voorganger Johannes Ermers, suppliant en resument c. de abt van de Sint- Aubertusabdij te Kamerijk, geïnsinueerde. Ontlasting van een rente bezet op de pastorie en het pastoorsinkomen. 1724-1738.
	1361 - 1362 Mathieu Langeneuse, pastoor, impetrant, en de inwoners van Ottignies, impetranten, supplianten en gedaagden c. de abdis en religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], gedaagden, geïnsinueerden en supplianten. Herstelling van de pastorie. 1725-1726.
	1557 - 1558 Johan Joseph De Bauwens, heer van Bruggen en Rivieren, suppliant c. Judocus Huybrechts, deservitor van Betekom, geïnsinueerde. Behoud van slechts twee sloten op de komme (= kist voor belangrijke documenten) waarvan de suppliant geen enkele sleutel bezat. 1725-1730.
	1887 - 1888 Melchior Hessens, pastoor, impetrant en gedaagde c. het Sint-Lambertuskapittel te Luik, de burgemeesters, schepenen en inwoners van Landen, de regeerders van Rumsdorp en Jean Berrewaerts, gedaagden en supplianten. Bezorgen van een pastorie. 1725-1740.
	2346 - 2347 De abt van de abdij te Heylissem, de proosdin van het [Sint-Begga]kapittel te Andenne, de regeerders en inwoners van Overwinden en A. Leemput, plebaan van het Sint-Germanuskapittel te Tienen, supplianten en gedaagden c. de deken en kanunniken van het Sint-Dionysiuskapittel te Luik, geïnsinueerden, gedaagden en supplianten. (Bijdrage aan de) herstelling van de toren van de kerk van Overwinden en bezorgen van een tiendklok. 1726-1736.
	1668 - 1669 De abt van de Sint-Cornelius-en Cyprianusabdij te Ninove, suppliant c. de stadsmagistraat van Nijvel, interveniërende voor Christophe Wauthy, pachter van het 'droit de chaussée', geïnsinueerde en rescribent. Vrijstelling van tol ('droit de chaussée'). 1727-1732.
	1843 - 1844 De meier, schepenen en inwoners van Ittre, impetranten c. de meester en meesteres van het Sint-Nicolaashospitaal te Nijvel, N. Pierart, kapelaan en armenmeester, N. Toussaint, kapelaan van Fauquez, en Engelbert Carsenair, armenmeesters van Samme, de abt en religieuzen van de abdij te Cambron, de kapelaan van Wisbecq en N. Marcq, kanunnik, gedaagden. Bezorgen van een tiendklok. 1727-1738.
	1640 - 1641 Lambert Smits, pastoor van Eynatten, suppliant en impetrant c. Matthias Reulant, priester, met hem gevoegd de rector van het jezuïetencollege te Aken en N. Del Tour, burgemeester van Eynatten, gedaagden. Maintenue ('handhaving') van het pastoorschap van Eynatten. 1729-1731.
	1630 - 1631 N. De Lau, als echtgenoot van de weduwe van baron N. de Xavier, suppliante en resumente c. Nicolas Marechaussé, pastoor van Lasne, met hem gevoegd het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, rescribenten en gedaagden. Recht op de houttiende op een stuk grond in Lasne. 1729-1740.
	2376 - 2377 De provisoren van de armentafel van de Onze-Lieve-Vrouwparochie te Antwerpen, aanleggers en supplianten c. Jan Carlo Bosschaert, als erfgenaam van zijn vader Adriano Bosschaert, verweerder en resument. Schulden. Vorige instantie: de schepenbank van Antwerpen. 1729-1740.
	1780 - 1781 N. Dembour, pastoor van Grand-Hallet, suppliant, gedaagde en reconveniënt c. de deken en kanunniken van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik, interveniërende voor N. Hemptinne, hun pachtster in Lincent, geïnsinueerden, supplianten en gereconvenieerden. Confiscatie van oogst om de nakoming van verplichtingen af te dwingen betreffende de herstelling van de kerk, het bezorgen van ornamenten en het pastoorsinkomen. 1730-1734.
	2109 - 2110 De urbanisten van Brussel, supplianten c. de graven van Grosberg, rescribenten, met hen gevoegd de weduwe N. Bosschaerts, interveniënte. Cijns op een stuk land in Kampenhout. 1730-1742.
	1778 - 1779 Carolus Schuermans, pastoor van Oud-Turnhout, suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Turnhout, geïnsinueerden en rescribenten. Pastoorsinkomen en bezorgen van een pastorie. 1732-1734.
	2348 - 2349 De abt van de abdij van Val Dieu te Aubel, impetrant c. graaf Eugene Theodose de Hoen, als heer van Neufchâteau, opposant, resument, gedaagde en geïntimeerde. Jachtrecht. Vorige instantie: de Raad van Limburg. 1732-1734.
	1722 - 1723 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, suppliant c. jonker Jean François Donyn, heer van Chastre-Notre-Dame-Alerne, geïnsinueerde en rescribent. Vrijstelling van korvee en de dode- handsrechten voor de laten die onder de jurisdictie van het laathof van Saint-Pierre van de suppliant vielen. 1732-1744.
	1815 - 1816 Michael Cans, priester uit Tienen, appellant en gedaagde c. Helena Cans, begijn op het begijnhof te Tienen, en Anna Cans, weduwe van Guilliam Blyckaerts, geïntimeerden en supplianten. Eigendom van een gedeelte van een huis als onderdeel van een erfenis. Vorige instantie: de schepenbank van Tienen. 1733-1739.
	1998 - 1999 De abdis van de abdij te Kortenberg, interveniërende voor Daniel Van Hamme, Guilliam Hensmans en Claude Ermens, impetranten c. de regeerders van Kortenberg en de regeerders van Everberg, gedaagden en supplianten. Betaling van de 20ste penning. 1735-1740.
	2360 - 2362 Paulus Bartholomeus (Bartholomees), pastoor, impetrant c. de regeerders en inwoners van Wilsele, supplianten, geïnsinueerden en gedaagden, en de deken en kanunniken van het Sint- Pieterskapittel te Leuven, geïnsinueerden en gedaagden. Bezorgen van een pastorie. 1735-1746.
	1955 - 1956 De stadhouder, schepenen, bedezetters, kerk- en armenmeesters, met hen gevoegd de inwoners van Kasterlee, impetranten en supplianten c. [Charles de Saint-Albin], aartsbisschop, en de proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, de abdis van de abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, de abt van de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem en François Perenboom, kapelaan in Herentals, gedaagden en geïnsinueerden. Herstelling van de afgebrande kerk en bezorgen van nieuwe ornamenten. 1735-1749.
	2394 - 2396 Louis De Frouillais, commandeur van de commanderij te Chantraine, suppliant c. de abten van de abdijen van Park en Sint-Geertrui en de deken en kanunniken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven, gedaagden. Bijdrage aan het pastoorsinkomen en het bezorgen van een pastorie in de Sint-Medardusparochie te Jodoigne. 1736-1759.
	2069 - 2070 Hubert Risack, priester, suppliant c. de kerkmeesters van de Sint-Janskerk te Brussel, geïnsinueerden. Maintenue ('handhaving') van het recht een kamer in de kerk te bewonen als celebrant van de eerste mis. 1737-1742.
	2350 - 2351 A. Wilhelmi, pastoor van Chaineux, interveniërende voor N. Cerexhe, advocaat-fiscaal van de officialiteit van Haspengouw, suppliant en geïnsinueerde c. Wauthieu Tosquinet, pastoor van Thimister, geïnsinueerde en suppliant. Uitoefenen van pastorale functies over de inwoners van een bepaald huis. 1737-1743.
	2404 - 2405 [Guillaume Joseph] Boscheron, heer van Scailmont, Bois en Manage, suppliant c. de abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-Espérance [te Vellereille-le-Brayeux], geïnsinueerde. Cijns. 1737- 1745.
	2115 - 2116 De pastoor, kerkmeesters en inwoners van Herstal, supplianten c. de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken, geïnsinueerden en excipiënten. Herstelling van de toren van de kerk. 1737-1756.
	2356 - 2357 Johannes Amandus Van Vuyttum (Vuytthum, Vyttum), pastoor, met hem gevoegd de regeerders, supplianten, impetranten en geïntimeerden c. de kerkmeesters van Sint-Pieters-Leeuw, het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, de proost van de Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelleparochie, revident, de abten van de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergabdij te Brussel en van de abdij te Affligem, de abdissen van de abdijen te Vorst en Ter Kameren [te Elsene] en de erfgenamen van Petrus Fariseau, gedaagden en geïnsinueerden. Bezorgen van een pastorie. 1738-1741.
	2187 - 2188 Egidius Lambertus Bals cum suis, supplianten c. de pastoor, wethouders en kerk- en armenmeesters van Binkom, geïnsinueerden en gedaagden. Verantwoording van de inkomsten uit geconfisceerde gronden. 1738-1745.
	2155 - 2157 De abt van de abdij te Floreffe, suppliant en impetrant c. Lambert Du Monceau, meier, de schepenen, ontvanger en inwoners van Gouy-lez-Piéton, geïnsinueerden, rescribenten en gedaagden. Betaling van de 20ste penning. 1738-1758.
	2016 - 2017 Ludovicus Van Baelen en Nicolaus De Groodt, als pachters van het poortgeld, arrestanten c. Arnoldus Hobart uit Veltem, gearresteerde en gedaagde, en de dominicanen van Leuven, interveniënten. Vrijstelling van betaling van het poortgeld. Vorige instantie: de rectorale rechtbank van de universiteit; de schepenbank van Leuven. 1739-1741.
	2352 - 2355 Louis en Guilliam Van Espen, als erfgenamen van hun moeder Maria Van der Smissen, weduwe van Peter Van Espen, met hen gevoegd Jan Vermeiren, supplianten, rescribenten, gedaagden en resumenten c. de priores en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te Oudergem en hun pachter Jan Van der Smissen uit Moorseloo (Tervuren), geïnsinueerden en supplianten. Reformatie van een vonnis van de schepenbank van Leuven betreffende de proceskosten in een zaak over een stuk land voor de schepenbank van Tervuren. 1739-1744.
	2230 - 2231 De rentmeester-generaal van de domeinen van de vorst te Tervuren, met hem gevoegd de procureur-generaal, aanleggers en impetranten c. de prior, subprior en religieuzen van de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], gedaagden. Verplicht gebruik van de banmolen in Hoeilaart door de gedaagden. 1739-1746.
	2177 - 2178 Louis De Frouillais, commandeur van de commanderij te Chantraine, suppliant c. de inwoners van de Sint-Medardusparochie te Jodoigne, gedaagden. Procedurefout in een zaak betreffende het bezorgen van een pastorie. 1739-1754.
	2216 - 2217 De deken, proost en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, supplianten c. Jan Baptist Hendrickx, pastoor van Terhulpen, geïnsinueerde en rescribent. Maintenue ('handhaving') van het recht op het heffen van de tiende in Ohain naar aanleiding van een conflict over de afbakening van de grenzen met Terhulpen. 1740-1745.
	2261 - 2262 Jean Baptiste Lints, pastoor, impetrant c. de abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville] en de inwoners van Sart-lez-Walhain, gedaagden. Pastoorsinkomen en herstelling van de pastorie. 1740-1748.
	2149 - 2151 Egidius Neerdaels, pastoor van de Sint-Goriksparochie te Brussel, suppliant c. de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel en de kerkmeesters van de Sint-Goedeleparochie te Brussel, gedaagden. Pastoorsinkomen. 1741-1743.
	2175 - 2176 De proost, deken en kanunniken van het Sint-Baafskapittel te Gent, impetranten c. jonker George Alexandre Goubau, heer van Melsen, gedaagde. Weigering tot afdracht van de houttiende op een stuk grond in Wilrijk. 1741-1745.
	2306 - 2307 Jean Baptist Probst, pastoor van Montzen, suppliant en libellant c. de deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken, interveniërende voor N. Lessenich, geïnsinueerden. Pastoorschap van Montzen. 1741-1754.
	2269 - 2270 [Charles de Saint-Albin], aartsbissschop, en de proost en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kamerijk, aanleggers c. de schepenen, regeerders en kerkmeesters van Sint-Katelijne- Waver, geïnsinueerden en gedaagden. Herstelling van de pastorie. 1743-1747.
	2282 - 2283 Petrus Rauvoet, onderpastoor van Sint-Martens-Lennik, suppliant c. het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel en de abt van de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergabdij te Brussel, supplianten en gedaagden. Bezorgen van een inkomen voor de suppliant. 1743-1748.
	2210 - 2212 Paul De Lannoy (Lannoy), in naam van zijn vrouw Marie Joseph Jamin, impetrant en appellant c. Arnauld Mabile, pastoor van Braine-l'Alleud, geïntimeerde. Eigendom van een schuur en enkele gronden afkomstig uit een erfenis. Vorige instantie: de schepenbank van Braine-l'Alleud; de hoofdbank van Ukkel. 1744-1745.
	2412 - 2413 N. Vanderheyden, als resument van Egidius Josephus Warnots, vicaris, met hem de inwoners van Elsene en Ter Kameren, supplianten en impetranten c. de abt van de Sint-Jacob-op-de- Koudenbergabdij en de deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, gedaagden. Pastoorsinkomen en bezorgen van een pastorie. 1745-1749.
	2273 - 2274 Johannes Van den Daele, pastoor van Walhorn, suppliant en impetrant c. het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken, suppliant en gedaagde, en de regeerders en inwoners van Walhorn, gedaagden en geïnsinueerden. Bezorgen van een nieuwe pastorie. 1745-1762.
	2206 - 2208 De baljuw, meier, schepenen en belangrijkste inwoners van Seneffe, supplianten c. de abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-Espérance [te Vellereille-le-Brayeux], geïnsinueerde en rescribent. Herstelling van de toren van de kerk. 1746-1754.
	2358 - 2359 Losse stukken betreffende diverse procesdossiers. 17de-18de eeuw.
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