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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 geapostileerd 
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 tres 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 tres 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 gevraagd 
werd om stukken te mogen toevoegen aan het dossier. In de meeste gevallen 
bevindt het rekest van ' venue en cour' zich achteraan in het dossier. Meer 
recente stukken werden daar opgelegd. De 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 '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. Dit wijst er op
dat de stukken van de ontbrekende partij gelicht zijn. Na afloop van het vonnis 
konden de partijen hun eigen stukken lichten, niet die van de tegenpartij.
Naarmate het proces langer aansleept, duiken 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. Verschillende stukken 
bevatten juridische spitsvondigheden die nauwelijks aansluiten bij de zaak zelf. 
De vroegste stukken in het dossier zijn doorgaans duidelijker. 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 
staat doorgaans nog een andere naam, wellicht die van de klerk die in 
opdracht van de secretaris of de griffier werkte. 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.
Deze inventaris maakt het inderdaad mogelijk om meerdere processen te 
bestuderen rond hetzelfde, of vergelijkbare thema's. 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 het 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 19de eeuw
die niet per ongeluk in andere reeksen zijn geklasseerd in de late 19de 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

Het kernarchief van de Raad van Brabant werd geïnventariseerd door Eddy Put 
in twee fundamentele inventarissen. 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!
4 PUT E., Archief van de griffies en Archief van de Secretariaten.
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De vonnissen

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. Deze vonnisboeken zijn vanaf het laatste kwart 
van de 16de eeuw voorzien van indices. 6Niet alle vonnissen bevinden zich 
echter in het archief van de griffies. Er zijn ook liassen van vonnissen in het 
archief van de secretariaten. 7Deze zijn niet voorzien van indices.
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, 9of werden 
niet verder gezet door de partijen. Bovendien, niet alle vonnissen werden 
geregistreerd en vele vonnissen bieden magere informatie. Ze werden niet 
gemotiveerd.
De getuigenissen (thoonen)

DE GETUIGENISSEN (THOONEN)

Wanneer overgegaan werd tot het ondervragen van getuigen, werd een minuut
opgesteld door de secretaris-commissaris. De initiatiefnemende partij kreeg 
daarop de grosse of een kopie. De secretarissen waren verplicht om de 
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 ' thoonen'. De 
raadpleging van de reeks kan zinvol zijn om getuigenissen te vinden, indien 

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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deze ontbreken in het procesdossier. Indien 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.
De opinies, resoluta en ingekomen adviezen

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 werden zorgvuldig bewaard. 
De opinies geven een inzicht in de motivering van de beslissingen. Ze komen 
vaker voor in de 17de dan in de 18de eeuw. 12

De reeksen bevatten ook ingekomen adviezen die de Raad vroeg aan de 
fiscalen, aan particulieren of instellingen. Dit gebeurde vooral in de 18de eeuw,
bijvoorbeeld naar aanleiding van bij de Raad ingediende rekesten.
De andere reeksen

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 o.a. worden gesignaleerd:
Recipissenboeken of de inventarissen van gewezen processen: deze laten toe 
om na te gaan of een dossier is gelicht, en 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 o.a. 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. Hierin werd hij bijgestaan door een hertogelijke
raad, die was ontstaan uit de curia, een groep mannen die hem bijstonden. De 
hertogelijke raad was een algemeen bestuursorgaan, dat zich dus ook boog 
over politieke kwesties. De bronnen over de rechtspraak van de hertogelijke 
raad zijn bijzonder schaars voor de 12de tot de 14de 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 15de eeuw ontstond een zekere specialisatie in twee 
raden: één voor politieke zaken, en één hoofdzakelijk voor juridische materies. 
De precieze taakverdeling tussen beide raden 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 het einde van het ancien régime.
17

In de loop van de 15de 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 piramides. 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 14de en 15de eeuw in Vlaanderen. 19In Brabant ging dit wellicht iets 
langzamer. 20De Raad van Brabant was wel de hoogste rechtbank in Brabant, 
maar sommige schepenbanken bleven 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 werd het ambt in 1477 afgeschaft, in het kader van de lange reeks 
privileges die Maria van Bourgondië moest toestaan aan de gewesten. 
Maximiliaan van Oostenrijk herstelde het ambt van procureur-generaal in 1482 
en riep ook het ambt van advocaat-fiscaal in het leven.
In 1467 werd de Raad van Brabant officieel in Brussel gevestigd, waarmee een 
bestaande praktijk werd bevestigd. In 1474 werd de stijl en de procedure van 
het hof voor het eerst officieel beschreven. In een ordonnantie van 235 
artikelen werd de civiele en criminele procedure vastgelegd, net als de 
competentie, de organisatie en de rechten en plichten van zijn leden en 
suppoosten. 21In 1500 en 1522 werd deze licht aangepast. 22Op 20 maart 1531 
werd de interne organisatie en de procedure van de Raad grondig hervormd 
door een lijvige procedure-ordonnantie. Op enkele kleinere wijzigingen na, 
bleef de ordonnantie van 1531 van kracht tot de afschaffing van de Raad van 
Brabant. De procedure-ordonnantie van 3 februari 1558 vaardigde 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, 
want zijn vonnisssen 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 18de 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 van de Raad van 
Brabant in Brussel. Don Juan schafte op 19 juli 1578 de Brusselse Raad af en 
richtte een nieuwe op in Leuven, dat Spaans gebleven was. De Brusselse Raad 
van Brabant stoorde zich echter niet aan zijn afschaffing. 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 in eigen gezag 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 

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.
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Brabant om veiligheidsredenen van Brussel naar Antwerpen. In 1581 of 1582 
werd een derde Raad van Brabant opgericht in Maastricht. Deze was bedoeld 
voor de inwoners van de Landen van Overmaas, 's-Hertogenbosch en Breda. 
Door de militaire operaties konden zij niet naar Leuven reizen zonder over 
gebied te trekken dat werd gecontroleerd door de Staten-Generaal. Van de drie
concurrerende instellingen zijn de meeste bescheiden bewaard van de Raad 
van Brabant in Brussel (en Antwerpen). Van de Leuvense Raad bleef niets 
bewaard, van de Maastrichtse Raad vier banden met sententies voor 1582-
1585.
Na de capitulatie van Brussel in 1585 werden de drie Raden herenigd. 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 17de 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 16de tot de 18de 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 worden vaak gezien als een motor in 
deze transformatieprocessen in de 15de en 16de eeuw. Dit betekent niet dat 
deze motor louter werd bestuurd 'van bovenaf'. Zo wordt geschat dat tachtig 
procent van de processen werden ingespannen door de partijen zelf, niet op 
initiatief van de centrale overheid. 29

De Raad van Brabant speelde een dubbelzinnige rol in haar verhouding met het
centrale gezag en de particularistische tendens versterkte zich in de 17de en 
18de eeuw. In de 17de eeuw kwam de Raad van Brabant 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 
voorstonden. 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 ondertekend te zijn door een Brabantse 
secretaris en zonder voorzien te zijn met 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 

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.
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gestuurd. Deze kon zijn bezwaren kenbaar maken en de publicatie 
tegenhouden. 31Ondanks hevige conflicten, vooral in de tweede helft van de 
17de eeuw, slaagde de centrale overheid er niet in om het registratie- en 
remonstrantierecht van de Raad van Brabant te beperken.
De Raad van Brabant speelde ook een belangrijke rol in de verlening van open 
brieven van octrooien en brieven van justitie en gratie ( infraonder 
bevoegdheden). De Geheime Raad kon deze bevoegdheid wel sterk afbouwen 
in de 18de eeuw.
In de tweede helft van de 18de eeuw verzette de Raad van Brabant zich sterk 
tegen de gerechtelijke hervormingen van Maria Theresia en Jozef II. In de jaren 
zestig en zeventig bestreed de Raad van Brabant 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. De kanselier van Brabant, 
Joseph de Crumpipen, formuleerde op vraag van Jozef II zelf verschillende 
hervormingsvoorstellen. Hij werkte o.a. aan een burgerlijk en strafrechtelijk 
wetboek voor de hele Nederlanden. De keizer ging echter een stuk verder dan 
de voorzichtige kanselier. 33De ordonnantie van 3 april 1787 schafte alle 
bestaande rechtbanken 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 
tegen deze plannen. Na de kleine Brabantse Omwenteling in de lente van 1787
werd deze hervorming ingetrokken. Twee jaar later, in juni 1789, werd de Raad 
opnieuw afgeschaft. Verscheidene raadsheren werden zelfs gevangen gezet in 
de Antwerpse citadel. Op 22 november 1789 werd de Raad hersteld, mede 
onder druk van de inval van het leger van de Patriotten. Nadat Brussel in 
handen viel van de opstandelingen op 14 december, hernam de Raad zijn 
activiteiten. De Raad bleef functioneren na de eerste Oostenrijkse restauratie 
van december 1790. 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 de Raad 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
Het rechtsgebied

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 het ressort van de Raad in. De Raad van Brabant trad niet op als 

31 Ibidem, p. 113-114.
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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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.
De Raad van Brabant als rechtbank

DE RAAD VAN BRABANT ALS RECHTBANK

Algemeen kunnen de juridische bevoegdheden van de Raad van Brabant 
ingedeeld worden 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, valsemunterij, 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 hoger), 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 Raad van Brabant. 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 van Brabant 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.

35 GAILLARD A., Le Conseil, II, p. 34-35.
36 MARTYN G., Tussenkomsten van de Geheime Raad, p. 177.
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Beroep was alleen mogelijk in burgerlijke zaken. In Brabant was beroep tegen 
strafrechtelijke zaken niet mogelijk in het ancien régime. Tegen vonnissen van 
kerkelijke en militaire gerechtshoven kon in theorie evenmin een 
beroepsprocedure 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 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 in de Mémoire 
sur le droit public ecclésiastiquevan 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 werd het oorspronkelijke vonnis 
wel uitgevoerd, maar kon wel nieuw bewijsmateriaal worden aangedragen. 
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. Deze gegevens worden voorgesteld in het onderstaande 
schema:
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 

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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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 geveld waren. Grote revisie kon 
worden aangetekend tegen vonnissen in burgerlijke zaken die in één van de 
twee raadkamers waren geveld.
De Raad van Brabant als bestuursorgaan

DE RAAD VAN BRABANT ALS BESTUURSORGAAN

De politieke bevoegdheden van de Raad van Brabant kunnen worden 
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, werd de minuut en de akte opgesteld 
binnen de administratie van de centrale overheid. De brieven van gratie en 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 Brabant te 
worden gezegeld. 41In 1764 moest de Raad van Brabant het recht om brieven 
van gratie en octrooien te verlenen grotendeels afstaan aan de Geheime Raad.
De bevoegdheden van het Officie-Fiscaal

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 17de en
18de 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.

40 Ibidem, II, p. 79-80.
41 PUT E., Archief van de Secretariaten, p. 268.
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Organisatie

ORGANISATIE
Kanselier

KANSELIER

De kanselier van Brabant bewaarde het zegel van Brabant en was de voorzitter
van de Raad van Brabant. Hij werd benoemd door de vorst. 42Hij moest een 
jurist en een Brabander zijn. Zijn bevoegdheden binnen de Raad bestonden 
onder andere 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 bevoegd voor 
het verlenen van toelating tot het uitvoeren van bepaalde officiën (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

Raadsheren

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 kamers gebeurde door de kanselier.
De raadsheren werden benoemd door de landvoogd. 45Ze moesten van 
Brabantse afkomst zijn, maar twee plaatsen waren gereserveerd voor niet-
Brabanders. Sinds 1531 moesten raadsheren beschikken over een licentie in de
rechten. Vanaf de tweede helft van de 17de 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 17de eeuw, hoewel hun 
aantal officieel begrensd was tot 15. In de loop van de 18de eeuw werd het 
medianaat verminderd, en werd het maximum aantal raadsheren beter 
gerespecteerd.

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.

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 en DE JONGHE D'ARDOYE, Armorial et biographies.

46 GAILLARD A., Le Conseil, I, p. 171-183, 197-198.
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Griffiers en secretarissen

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. Enkel van 1685 tot 1701 en 
van 1704 tot 1709 was er een derde actief, maar daarna bleef het beperkt tot 
twee. Ook het aantal secretarissen groeide van vier tot acht à tien, om in de 
18de 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. De 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 supra). Zij ontvingen alle rekesten, 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 een 
medianaat voor het verkrijgen van deze ambten.
Officie-Fiscaal

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 régime waren er zelfs drie. Deze groei in 
personeel reflecteert de grotere activiteiten van het Officie-Fiscaal in de loop 
van de 18de eeuw.
Advocaten, procureurs en deurwaarders

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 respectieve taken.
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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.
Procureurs brachten de stukken naar de rechtbank en waren verantwoordelijk 
voor eenvoudige rechtshandelingen. Zij hoefden geen rechten te hebben 
gestudeerd en mochten in principe niet pleiten.
Advocaten en procureurs voor de Raad van Brabant moesten in principe in 
Brussel resideren. Er werden echter uitzonderingen toegestaan op deze regel. 
Particulieren uit Antwerpen moesten 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 15de eeuw werd een onderscheid gemaakt tussen gewone 
deurwaarders, buitengewone deurwaarders en boodschapers te paard, maar 
dit vervaagde vanaf de 16de 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 de 18de eeuw. In 
de 17de en 18de eeuw groeide het aantal deurwaarders buiten Brussel. 48

Procedure

PROCEDURE

Elke zaak begon met een rekest van ' venue en cour' door de eisende partij. Dit
stuk was opgesteld door een advocaat en werd ingediend door een procureur. 
Het rekest werd ingediend 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 

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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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
Raadkamer, waarop het Hof het 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 behandeld werden.
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'. De communicatoire procedure werd 
dominant in de 18de 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 18de eeuw kwam ze veel minder voor.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

In het grootste deel van de 18de 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 régime voor een groot deel geordend per 
griffie of secretariaat. De 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 verhuizing naar het Algemeen Rijksarchief in 1859-1860. Volgens
rapporten van Louis Galesloot bevonden de procesdossiers zich alleszins in de 
grootst mogelijke wanorde. Sommigen waren nog voorzien van etiketten van 
secretarissen, maar anderen niet meer. 50

Voor de 19de-eeuwse archivarissen was het niet onmiddellijk duidelijk wat er 
met deze massa's bescheiden moest gebeuren. In 1866 gaf Algemeen 
Rijksarchivaris Louis-Prosper Gachard de opdracht om te bestuderen welke 

49 LIBERT M., L'inventoriage, p. 213, 216-217.
50 Ibidem, p. 220-221.
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categorieën procesdossiers konden worden vernietigd, en welke moesten 
worden bewaard. 51In 1873 stelde Louis Galesloot daarom het plan op om 
categorieën aan te brengen in de massa procesdossiers. In zijn rapport van 
1874 had hij het over acht reeksen:
de Staten van Brabant
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 van deze 'reeksen' moet 
dus wellicht worden beschouwd als een operatie om een selectie uit te voeren. 
Met de 19de-eeuwse archivistische criteria van Gachard in het achterhoofd
52liep wellicht vooral de omvangrijke reeks 'particulieren' de grootste kans om 
vernietigd te worden. Tot een vernietiging 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 15 categorieën procesdossiers. De steden 
en gemeenten werden gesplitst over drie subcategoriëen: de steden behalve 
Brussel, Brussel en de gemeenten. De particulieren werden om onduidelijke 
redenen opgesplitst in twee reeksen. De nieuwe categorieën zijn: de processen 
van de procureurs-generaal, die van de universiteit Leuven, van de Stichtingen 
en betreffende 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. 53

Dit alles zou alleszins een verklaring kunnen vormen voor vele anomalieën die 
vandaag kunnen worden vastgesteld. Verschillende archivarissen stelden al 
meermaals allerlei vermengingen en inconsequenties vast. 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 

51 OOSTERBOSCH M., Inventaris, p. 9; LIBERT M., L'inventoriage, p. 221-223.
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
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van het archief, waaronder de procesdossiers, werd pas in 1859 overgebracht 
naar het Rijksarchief. 55

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 tussen 1750 en 1795. Als tegenpartij traden hierbij vaak andere 
geestelijke personen of instellingen op, maar ook steden, dorpen, edelllieden 
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 direct tot de justitieraad te wenden.
Uiteenlopende onderwerpen kwamen hierbij aan bod. Veelvuldig aanwezig zijn 
de processen over benoemingskwesties, de betaling van belastingen, pachten 
of cijnzen. Het inkomen en de eigendomen van de clerus staat eveneens vaak 
centraal. Erg belangrijk waren zaken die verbonden waren met de tienden die 
zich voor het merendeel in handen van abdijen, kloosters en kapittels 
bevonden. Het bouwen, verbouwen of herstellen van kerken, kapellen en 
pastorieën leidde ook regelmatig tot conflicten. Hierbij werden al eens 
opmetingen of visitaties ter plekke gedaan, en plannen en kaarten getekend. 
Dit rijke cartografische materiaal wordt steeds gesignaleerd in een noot bij de 
beschrijvingen, net zoals de belastingkohieren of de lijsten van inwoners, die 
soms als bewijsstuk werden toegevoegd.
Kerkelijke personen en instellingen beschikten vaak over eeuwenoude 
privileges (economisch, juridisch) die op het einde van het ancien régime 
echter almaar meer in vraag werden gesteld. Naar aanleiding van processen 
werden vaak oude oorkonden geraadpleegd en gekopieerd. Deze 18de-eeuwse 
kopies van oorkonden uit de 12de, 13de of 14de eeuw kunnen mogelijk een 
nieuw licht werpen op de Middeleeuwse geschiedenis van de instellingen. We 
hebben niet nagekeken of deze kopies oorkonden betreffen die misschien 
vandaag nog niet bekend zijn (omdat ze bijvoorbeeld zijn verloren gegaan 
sinds de 18de eeuw). Wel worden de afschriften van deze oude oorkonden 
vermeld in noot.

Taal en schrift van de documenten
De procesdossiers zijn in het Nederlands en het Frans.
Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

In de vroege 19de 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 ondere andere opgekocht door boekbinders,
die vooral geïnteresseerd waren in stukken op perkament. 56

56 LIBERT M., L'inventoriage, p. 217.
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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 (infra onder
'aanwijzingen voor het gebruik').
Een dergelijke operatie kan echter niet meer systematisch worden uitgevoerd. 
De ingrepen uit de 19de eeuw zijn onherroepelijk, en kunnen onmogelijk 
worden teruggedraaid. 57Omdat 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.
Voor onze inventarisatie zaten de dossiers voor het grootste gedeelte nog 
opgevouwen en dichtgebonden en waren ze zeer rudimentair verpakt in bruin 
papier. Daarom drongen verschillende taken m.b.t. materiële zorg zich op. De 
stukken werden allemaal open geplooid, gestofzuigd en gevlakt. Soms was het 
noodzakelijk om de liassering te doorbreken, omdat de stukken dreigden te 
scheuren bij de lectuur.
De nummering van deze dossiers loopt van 2441 tot 3675 en sluit aan bij de 
inventaris van Tom Bervoets van de processen van de clerus van 1700 tot 
1749.

57 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

Inventaris van het archief van de Raad van Brabant : Processen van de clerus (1749-1795)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE RAAD VAN BRABANT : 
PROCESSEN VAN DE CLERUS (1749-1795)

2456 Baron de Bourscheidt; baron de Steinen, supplianten c. Jean 
Guillaume, graaf de Schaesberg, gedaagde. Nalatenschap van 
Sigismund Theodoor, graaf van Schaesberg. 1749-1753.

1 omslag

2488 - 2489 De deken van het kapittel van Aken, suppliant c. de markies van Laverne. Rechten van de heren van Argenteau in Richelle (tolrechten en rechten in en om de kerk). 1749-1758.

2488 - 2489 DE DEKEN VAN HET KAPITTEL VAN AKEN, SUPPLIANT 
C. DE MARKIES VAN LAVERNE. RECHTEN VAN DE HEREN VAN 
ARGENTEAU IN RICHELLE (TOLRECHTEN EN RECHTEN IN EN OM DE 
KERK). 1749-1758.

2488 Deel 1.
1 pak

2489 Deel 2.
1 pak

2479 Advocaat Van der Meeren, suppliant c. de abt van de abdij van 
Heylissem [te Hélécine], geinsinueerde. Cijnzen in het cijnsboek 
genaamd Wittemanshof, leenroerig onder het Leenhof van 
Budingen. 1750.

1 omslag

3025 De priorin van het klooster van Muizen, suppliante c. Guilliam van 
der Haeghen, pachter op de hoeve van Bullesom te Berg. Beslag 
wegens achterstallige pacht op de meubelen en het vee van de 
gedaagde die met dit alles gevlucht is naar zijn broer in Everberg. 
1750.

1 omslag

3026 Jonker Petrus Van Vucht, gewezen rentmeester, suppliant c. de 
klerken van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel te Tienen, gedaagden. 
Betalen van het voorgeschoten negatieve saldo van een rekening. 
1750.

1 omslag

3027 Jean Ferdinand L'Escolier, priester, suppliant c. sr. Van den 
Nieuwenhuyse, onderpastoor van de kerk van Finis Terrae, 
gedaagde. Legaat van Jeanne Gabrielle L'Escolier. 1750.

1 omslag

3028 De prior en conventualen van de kartuizers van Antwerpen, 
supplianten c. juffrouw Isabella de Ituriette, gedaagde. Patent of 
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provisie van abdijbrood. 1750.
1 omslag

3034 Sr. De Greef, kapelaan en rentmeester van het kapittel van Onze-
Lieve-Vrouw te Vilvoorde, suppliant c. de regeerders van Vilvoorde, 
gedaagden. Vrijdom der bieren van stadsaccijns. 1750.

1 omslag

3035 Maria Paulina Van Boom, weduwe van Dominicus Van Acter, 
inwoner van Lippelo, suppliante c. de pastoor en kerkmeesters van 
Steenhuffel; geinsinueerden. Restitutie van land. 1750.

1 omslag

3040 De abt van de abdij van Floreffe; François de Neubourg, prior van 
de priorij van Herlaimont; Anne Marie Pette; Jean Dineur; Jeanne 
Marguerite Jourdain; pachters van Chapelle-lez-Herlaimont c. de 
regeerders van Chapelle-lez-Herlaimont. Eigenmachtig verpachten 
van het nagras (' les waijens ou deuxième herbe, le regain') op 
zeven bunders land, daar waar de inwoners vanaf Sint-Jan een 
recht van beweiden hadden. 1750.

1 omslag

3043 J. Hennen, pastoor van Hendrikskapelle, suppliant c. Jan Huibrecht 
Moulan, geinsinueerde. Tienden op de ' waesplaetse 'genaamd de 
Hertogenbeemd. 1750.

1 omslag

3044 Jonker Matthias Justinus Van der Vekene, heer van Sint-Joris-Winge 
en Gempe, suppliant c. de abdis van Sint-Bernardsdal in Diest, 
geinsinueerde. Amortisatie van een half dagwand bos. 1750.

1 omslag

3014 Jonker Matthias Justinus Van der Vekene, heer van Sint-Joris-Winge 
en Gempe, suppliant c. de bogaarden van Antwerpen, gedaagden. 
Amortisatie van goederen. 1750.

1 omslag

3015 Peter Van Leeuw, schepen van Korbeek-Lo, suppliant c. de pastoor 
van Korbeek-Lo, gedaagde. Beledigingen. 1750.

1 omslag

3054 De overste (ministre) van het klooster van de trinitariërs te 
Lerinnes [Tourinnes-Saint-Lambert] c. de regeerders van Tourinnes-
les-Ourdons. Onbekend. 1750.

1 omslag

3023 Advocaat Van der Meeren, suppliant c. de pastoor, schepenen en 
kerkmeesters van Geetbets, gedaagden. Amortisatie van kerkelijke 
goederen. 1750.
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1 omslag

3024 Het kapittel van Sint-Gertrude te Nijvel, suppliant c. de regeerders 
van Nijvel, gedaagden. Bijdragen in de subsidies, kwartierslasten 
en imposities. 1750.

1 omslag

3227 Hendrik De Pauw, pastoor van Neerijsse, suppliant c. de president 
van het College Drutius te Leuven; de prior en religieuzen van de 
abdij van Groenendael [te Hoeilaart]; de baron van Loonbeek; sr. 
d'Amezaga; tiendenheffers van Neerijsse; gedaagden. Bouw van 
een nieuwe pastorie. 1750.

1 omslag

3239 Advocaat Van der Meeren, suppliant c. de prior en [dal]scholieren 
van het klooster te Zoutleeuw, geinsinueerden. Cijnzen in het 
cijnsboek genaamd Wittemanshof, leenroerig onder het Leenhof 
van Budingen. 1750.

1 pak

3240 Advocaat Van der Meeren, suppliant c. de Broederschap Sancta 
Anna binnen Geetbets, geinsinueerde. Cijnzen in het cijnsboek 
genaamd Wittemanshof, leenroerig onder het Leenhof van 
Budingen. 1750.

1 pak

2535 F. Hermans, pastoor van Sint-Katherina-Lombeek, suppliant c. het 
Sint-Romboutskapittel te Mechelen; het Sint-Gertrudiskapittel te 
Nijvel; juffrouw de Rijnegom; gedaagden. Bouw van een nieuwe 
pastorie. 1750-1751.

1 omslag

3016 De beheerders van het domkapittel van Luik, supplianten c. Peter 
Jacobs, inwoner van Zellik, gedaagde. Lammertienden. 1750-1751.

1 omslag

3019 Petrus Godefridus Laenen, pastoor van Geetbets, impetrant c. de 
heren van het kapittel van Sint-Pieters te Leuven en die van de 
abdij van Sint-Geertruide te Leuven; de abt van de abdij van 
Vlierbeek; de heren van het kapittel van Sint-Dionysius te Luik; de 
abdis van de abdij van Rotem te Halen; de regeerders van 
Geetbets; gedaagden. Restauratie van de pastorie. 1750-1751.

1 omslag

3021 De abdis van de abdij van Kortenberg, suppliante c. Engel 
Schueremans; Louis Blockmans; Peter Van Doren; Jan Wouters; 
Hendrik Hensmans; Peter Verstraeten; Guilliam Van Calster; de 
weduwe Jan De Coster sr.; de weduwe Jan De Coster jr.; Peter 
Wouters; Jan Van den Schrieck; tiendenpachters. Bijdragen in de 
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dorpslasten. 1750-1751.
1 omslag

3022 De regeerders van Meldert, supplianten c. de abt van de abdij van 
Affligem, gedaagde. Bijdragen in de dorpslasten. 1750-1751.

1 omslag

2477 De prelaat van de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem, suppliant c. de
regeerders van Hemiksem, gedaagden. Bijdragen in de dorpslasten
(twintigste penning). 1750-1751.

1 omslag

3213 N. Dembour, pastoor van Grand-Hallet, suppliant c. het kapittel van
Sint-Bartholomeus in Luik; de abdis van de abdij van Maagdendal 
bij Oplinter, rescribenten. Herstellingen aan de kerk van Grand-
Hallet. 1750-1751.

1 omslag

3205 De burgemeesters en inwoners van Ubach, supplianten c. de abdis-
prinses van de abdij van Thorn, vrouwe van Ubach, geinsinueerde. 
Aanstellen van keurmeesters van het wittebrood, bier en vlees. 
1750-1751.

1 omslag

3208 Anna Maria Van Haeght; Hendrik Van Haeght; Catharina Stoefs, 
weduwe van Joannes Van Haeght, supplianten c. de pastoor en 
kerkmeesters van Attenrode. Legaat uit het testament van 
Martinus Gossoul, pastoor van Attenrode, geinsinueerden. 1750-
1751.

1 omslag

3218 De priorin van het godshuis van Hertoginnedal bij Oudergem, 
suppliante c. Nicolaas Franciscus van der Noot, heer van Vrechem, 
amman van Brussel; Maria Theresia De Wijse, weduwe van 
advocaat Wouters, geinsinueerden. Openbare verkoop van een 
stuk land op Marleysen onder Overijse omwille van gepretendeerde
cijnzen. 1750-1751.

1 pak

3219 P.H. Mannemaeckers, pastoor van Neerwinden; de wethouders van 
Neerwinden, impetranten c. de abt van de abdij van Heylissem [te 
Hélécinne]; de stiftvrouwe ( prévôte) van het stift te Andenne, 
geinsinueerden. Vernieuwen en vergroten van de kerk van 
Neerwinden. 1750-1751.

1 omslag

3220 De abdis van de abij te Argenton, suppliante c. François Du 
Monceau, de abt-graaf van de abdij te Gembloux, geinsinueerde. 
Tienden op de molen en aanhorigheden van Arton bij Lonzée. 
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1750-1751.
1 omslag

2445 Advocaat Van der Meeren, suppliant c. de priorin en conventualen 
van het godshuis van Hertoginnedal bij Oudergem, geinsinueerden.
Cijnzen in het cijnsboek genaamd Wittemanshof, leenroerig onder 
het Leenhof van Budingen. 1750-1751

1 pak

2491 Sr. Vincent Bachart, pastoor van Malèves, suppliant c. baljuw, 
schepenen en inwoners van Malèves namens graaf de Suys, 
geinsinueerden. Wederroepen van de verkoop van een bos die in 
1741 gebeurd was om de helft van de kosten te dragen in de 
wederopbouw van de pastorie. 1750-1752.

1 pak

2493 De regeerders en kerkmeesters van Zemst, impetranten c. de 
aartsbisschop van Mechelen, kardinaal [Thomas Philippus] 
d'Alsace; het kapittel van Kamerijk; de abdis van de abdij van Ter 
Kameren [te Elsene]; gedaagden. Herstel van de kerk van Zemst. 
1750-1752.

1 omslag

2528 Vincent Bachart, pastoor van Malèves, suppliant c. Ferdinand 
Antoine, graaf de Suys, geinsinueerde. Opmaken van de rekening 
van beheer van de Armentafel. 1750-1752.

1 pak

2560 Hieronymus Ignatius Hiacyntus van Caverson, kanunnik en 
tresorier der kerk van Sint-Gommarus te Lier, suppliant c. de drie 
leden van de stad Lier. Aannemen en goedkeuren van de fondaties 
in de kerk ingesteld. 1750-1752.

1 pak

3216 De pastoors van Sint-Jan Evangelist, Sint-Jan Baptist en Sint-Jacob 
in Nijvel, supplianten c. het kapittel van Sint-Gertrude in Nijvel, 
gedaagde. Verenigen van parochies. 1750-1752.

1 pak

3225 Franciscus Van Boterdael, gewezen pastoor van Lieferinge, 
suppliant c. Martinus Van Boterdael; Henricus Van Boterdael; Anna 
Van Boterdael, begijn, geinsinueerden. Aanstellen van Henricus Van
Boterdael tot curator over Franciscus Van Boterdael, wegens de 
schulden die deze laatste gemaakt heeft. 1750-1752.

1 omslag

3231 Advocaat Van der Meeren, suppliant c. de abdis en religieuzen van 
de abdij van Oriente, gelegen in het Land van Luik, geinsinueerden.
Cijnzen in het cijnsboek genaamd Wittemanshof, leenroerig onder 
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het Leenhof van Budingen. 1750-1752.
1 omslag

2527 Theodorus Penrus, gewezen onderpastoor van Schinnen, suppliant 
c. de erfgenamen van Joannes Petri, gewezen pastoor van 
Schinnen, rescribenten. Eigendom van een huis gelegen achter de 
kerk van Schinnen. 1750-1753.

1 pak

2459 Jeanne Marie Therese Michaux, weduwe van Nicolaas Joseph Bellet,
suppliante c. de prior en religieuzen van de abdij van Bonne-
Espérance in Vellereille-les-Brayeux, gedaagden. Eigendom van 
een hoeve 'la cense de Somville' in Chaumont. 1750-1753.

1 omslag

2499 De prior en conventualen van het godshuis van Huibergen, 
supplianten c. de prelaat van de abdij van Tongerlo, 
gedaagde.Bezit van novale tienden genoemd ' de oude en nieuwe 
watergang' en het jachtrecht. 1750-1754.

1 pak

2518 De abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], suppliante c. 
juffrouw Cecilia Bartholijns, weduwe van Jan Rijckaert, inwoner van 
Elsene. Beleiden van een beek die ontspringt in de abdij en de 
vijvers voedde. 1750- 1754.

1 pak

2519 Catharina Elisabeth de Nicolo, weduwe van Dominicus François, 
suppliante c. de rector van de jezuieten in Brussel, gedaagde. 
Renten. 1750-1754.

1 omslag

2520 Sr. Bailloux, pastoor van Hévillers, religieus van de abdij van 
Heylissem [te Hélécine], suppliant c. de regeerders van Hévillers, 
gedaagden. Bijdragen in de dorpslasten. 1750-1754.

1 pak

3201 De wethouders van Antwerpen, impetranten c. de minderbroeders 
van Antwerpen, gedaagden. Vrijstelling van lasten op wijnen. 1750-
1755.

1 pak

2538 De abt van de abdij te Floreffe, impetrant c. de inwoners van Gouy-
lez-Pieton, gedaagden. Afmeting van de roede (16,5 voet of 17,5 
voet), gebruikt in de aanslag van de dorpslasten per bunder. 1750-
1756.

1 pak

2549 De regeerders van Meerhout; Guillielmus Van den Oetelaer, pastoor
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van Meerhout; Jan Baptist Rijckens, onderpastoor van Meerhout, 
impetranten c. de abdis en conventualen van het godshuis van 
Maagdendal bij Oplinter, gedaagden. Aanstellen van een tweede 
onderpastoor en voorzien in een voldoende competentie voor 
beide onderpastoors. 1750-1757.

1 pak

2673 Joannes Baptist De Peuter, geinsinueerde en reconvenient c. de 
proviseurs van de abdij van Sint-Bernards [te Hemiksem], 
supplianten en gereconvenieerden. Verlaten van het pachthof Ten 
Wauwen, gelegen onder Lachenen (Lier). 1750-1757.

1 pak

2724 Lambert Burlet, advocaat aan de Grote Raad van Mechelen, 
suppliant c. Sr. Cassart, pastoor van Perwez, gedaagde. Eigendom 
van grond tegen het kerkhof van Perwez. 1750-1758.

1 pak

3045 De prelaat van de abdij van Sint-Michiels in Antwerpen, suppliant c.
de deken en kanunniken van de kathedraal van Antwerpen, 
gedaagden. Tienden gelegen in een wijk onder Zandvliet of 
Berendrecht. 1750-1779.

1 omslag

3206 Emmanuel Verspilt, kanunnik van de kathedraal van Antwerpen, 
suppliant c. Joannes Baptist Van Berckelaer, notaris en drossaard 
van Wijnegem, geinsinueerde. Rente. 1751.

1 omslag

3202 De prelaat van de abdij van Tongerlo; de wethouders van Ravels c. 
de wethouders van Turnhout. Begrenzing van de vroente en aard 
van Ravels tegen die van Turnhout en Arendonk. 1751.

1 omslag

3203 J.B. De Lièvre, pastoor van Kontich, suppliant c. jonker Franciscus 
Balthasar Franco y Feo, heer van Kontich, geinsinueerde. 
Aanstellen van een nieuwe koster. 1751.

1 omslag

3204 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, aanklager c. de inwoners 
van Ernage, gedaagden. Bouw en onderhoud van de pastorie van 
Ernage. 1751.

1 omslag

3209 De proost, deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel 
te Kamerijk, supplianten c. Jean Charles Jamin, pastoor van Ohain, 
geinsinueerde. Afbreken en verwijderen van het altaar in de kerk 
van Ohain ten einde het te vernieuwen. 1751.

1 omslag
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3210 Het kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen; het kapittel der 
tweede fundatie van Sint-Pieters te Leuven, supplianten c. de 
regeerders van Schelle, gedaagden. Dorpslasten geheven op de 
tienden. 1751.

1 omslag

3211 Caroline D'Halluin, suppliante c. de abdij van Sint-Jacob-op-de-
Coudenberg te Brussel, rescribent. Ongeldigheid van het legaat 
gelaten door Catharina Clabbault, weduwe van Marcus Palssort. 
1751.

1 omslag

3017 Nicolaas Van der Schueren, pastoor van Sint-Pieters-Woluwe, 
suppliant c. de abdis van de abdij van Vorts, gedaagde. Novale 
tienden. 1751.

1 omslag

3018 Marie Dumonceau; Anne Dumonceau; André Dumonceau; Jean 
Dumonceau; Jacques Le Page; supplianten c. de pastoor en de 
beheerders van de armentafel van de kerk van Sint-Jan Baptist in 
Nijvel, gedaagden. Nalatenschap van advocaat Joseph François 
Dumonceau. 1751.

1 omslag

2600 Jonker Jan Baptist Cornelissen de Weymsbroeck; de abt van de 
abdij van Villers; heren van Schoten en Horst; supplianten c. de 
crediteuren op de kassei van Merksem naar Brasschaat, 
rescribenten. Heffen van bareelgeld. 1751.

1 omslag

3020 De gravin van Hinnisdael, suppliante c. de lievevrouwenbroeders 
van Antwerpen, gedaagden. Afstand doen van een rente. 1751.

1 omslag

3214 J.F. Cuijpers, schildknaap, heer van Rijmenam, suppliant c. de 
dominikanen van Brussel, geinsinueerden. Benoeming tot begever 
van de studiebeurzen gesticht door Theresia Cuypers. 1751.

1 omslag

3215 Het kapittel van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel; de 
pastoors van de Brusselse kerken, supplianten c. de biddende 
orden van Brussel, geinsinueerden. Recht van de stervenden om 
hun begraafplaats te kiezen buiten de parochiekerk. 1751.

1 omslag

3217 Carolus Van Sinay; Clemens Lauwers; bidheren van de Sint-
Catharinakerk in Brussel, supplianten c. Carolus Ots, grafmaker van
Sint-Jans-Molenbeek en van Sint-Catharina, geinsinueerde. 
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Begrafenisrechten (uitreiken van de ' spillekens, spinnen' tijdens 
het ten offer gaan). 1751.

1 omslag

3222 Joannes Benedictus de Schockaert de Tirimont, proost van het 
kapittel der tweede fundatie van Sint-Pieters te Leuven, suppliant 
c. de dekens en kapitulairen, geinsinueerden; de regeerders van 
Holsbeek. Tienden van Holsbeek. 1751.

1 omslag

3223 De prelaat van de abdij van Sint-Michiels te Antwerpen; Jacobus 
Vloeberghs; Melchior Taeijmans; Arnoldus Ceulemans; Jan Selens; 
de weduwe van Gerardus Van Langendonck; Simon Wouters; Peter 
Janssens, tiendenpachters van Deurne, supplianten c. de 
regeerders van Deurne, geinsinueerden. Samenvoegen van de 
lasten van 1745, 1746, 1747 en 1748 in het kwartiersboek van 
1748. 1751.

1 omslag

2563 Anne de Croÿ, abdis van de abdij van Herkenrode, suppliante c. 
Jean François de la Marcq, baron van Pirmont, gedaagde. Betalen 
van een rente, nagelaten bij testament door Marie Jacqueline Van 
der Hoeven. 1751.

1 omslag

3236 Gillis Delvigne, griffier van Wastine, suppliant c. N. De Graux, 
pastoor van Wastine, rescribent. Nietig verklaren van het 
uitwisselen van gronden die gebeurd was tussen de suppliant en sr.
Lambotte, vorige pastoor, om een nieuwe pastorie te bouwen. 
1751.

1 omslag

3230 De beheerder van de paters capucienen van Neau c. de 
capucienen van Eupen. Beheer van het ' moedergodscapelleken'. 
1751.

1 omslag

2441 Petrus Josephus Waltherus Becky, magister atrium der universiteit 
van Leuven, impetrant c. de bisschop van Antwerpen; priester 
Gallé, pastoor van Grobbendonk, gedaagde. Benoeming. 1751-
1752.

1 omslag

2442 De abt van de abdij van Gembloux, suppliant c. de gezworenen en 
belastingontvangers van Cortil, gedaagden. Betalen van 
dorpslasten. 1751-1752.

1 pak

2447 Theodorus Josephus Matheus, pastoor van Waarloos, suppliant c. 
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advocaat Charles de Franquen de Boquet, geinsinueerde. Schulden 
van Magdalena Rosa Van der Gracht, douairière van Berckel. 1751-
1752.

1 omslag

2451 Franciscus Josephus De Turck, pastoor van Sint-Martens-Bodegem, 
suppliant c. Maria Philippina Dennetière de la Plaigne, abdis van de 
abdij van Groot-Bijgaarden; het Sint-Jansgasthuis van Brussel; het 
kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen, gedaagden. Bouw van een
pastorie. 1751-1752.

1 omslag

2478 G. J. Legrain, pastoor van Virginal, suppliant c. de abt en 
religieuzen van de abdij van Lobbes; de inwoners van Virginal; 
gedaagden. Loon van de pastoor en herstellen van de pastorie. 
1751-1752.

1 omslag

3037 Advocaat Van der Meeren, suppliant c. het begijnhof van 
Zoutleeuw, gedaagde. Amortisatie van kerkelijke goederen. 1751-
1752.

1 pak

3229 G.J. Verspecht, pastoor van Wambeek, suppliant c. het kapittel van 
Sint-Gertrude te Nijvel; het kapittel van Sint-Rombouts te 
Mechelen, geinsinueerden. Bouw van een nieuwe pastorie in 
Wambeek. 1751-1752.

1 omslag

3238 Advocaat Van der Meeren, suppliant c. het klooster van Bethaniën 
te Zoutleeuw, geinsinueerde. Cijnzen in het cijnsboek genaamd 
Wittemanshof, leenroerig onder het Leenhof van Budingen. 1751-
1752.

1 pak

3233 Antoine Beunet, pastoor van Court-Saint-Etienne, impetrant c. de 
abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville]; Frederik Christiaen, 
baron van Meugerssen, commandeur van de Commanderij van 
Pitzemburg te Mechelen; gedaagden. Bouwen van een nieuwe 
pastorie. 1751-1752.

1 omslag

3226 Petrus Boons, onderpastoor van Meerhout, suppliant c. de abdis 
van de abdij van Maagdendal bij Oplinter, gedaagde. Jaarlijkse 
inkomen van de onderpastoor. 1751-1752.

1 omslag

3221 Nicolaas Van der Schueren, pastoor van Sint-Pieters-Woluwe, 
gewezen deservitor van Sint-Lambrechts-Woluwe, suppliant c. Filip 
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Van der Elst, pachter van Sint-Lambrechts-Woluwe; Willem 
Stroobants, man van Elisabeth Van der Elst, pachter van Haren; 
erfgenamen van Philippus Van der Zijpen, pastoor van Sint-
Lambrechts-Woluwe, geinsinueerden. Vruchten en inkomsten van 
de pastorie van Sint-Lambrechts-Woluwe. 1751-1752.

1 omslag

3041 De kerkmeesters en regeerders van Webbekom, supplianten c. 
procureur Ervenne, gedaagde. Beslag op penningen van de kerk 
om loonkosten te vergoeden voor diensten gedaan aan 
kerkmeester en meier Quets in het proces aangaande het sterfhuis 
van de tiendenpachter Hendrik Lambrechts. 1752.

1 pak

3046 Sr. Van Nuffle, kanunnik van Harelbeke, suppliant c. juffrouw de 
Hulster, geinsinueerde. Voorrang als schuldeiser. 1752.

1 omslag

3047 De priorin van het klooster van Rebecq; Jean Joseph Havaut c. Jean 
Joseph Parmentier, baljuw van Tubize namens Joseph Brichaut, zijn 
pachter, geinsinueerde. Recht van doorgang. 1752.

1 omslag

3224 J. Cappel, pastoor van Heverlee, suppliant c. de abt van de abdij 
van Park te Leuven; Sebastiaen De Sluse, scholaster van het 
kapittel van Sint-Bartholomeus in Luik, geinsinueerden. Benoeming 
tot scholaster. 1752.

1 omslag

3228 De pastoor en grootmeesteressen van het Groot Begijnhof van 
Brussel, supplianten c. notaris De Coster, geinsinueerde. Ontslag 
als beheerder van de fondaties. 1752.

1 omslag

3232 Advocaat Van der Meeren, suppliant c. dekens en kanunniken van 
de Sint-Germanuskerk in Tienen. Pand van een achterstallige rente,
gelegen onder Wommersom. 1752.

1 omslag

3234 Franciscus Maras, priester, suppliant c. juffrouw Barbara Van 
Gestel, begijn van het Groot Begijnhof in Brussel, rescribente. 
Rente. 1752.

1 omslag

3235 De abdis van de abdij van Roosendael [Walem], suppliante c. Peter 
De Weert, collecteur van Reet, gedaagde. Betalen van de lasten op 
de tienden. 1752.

1 omslag
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3048 De abt van de abdij van Sint-Bernards te Antwerpen c. de inwoners 
van Zoersel. Onbekend (Hooitienden?). 1753.

1 omslag

2457 Daniel Thienpont, pastoor van Bertem, suppliant c. priester 
Lallemans, gedaagde. Aanstellen van een nieuwe koster of 
persoonlijk uitvoeren van de functie daar de aangestelde koster 
Antoon Van der Morten niet voldeed. 1751-1753.

1 omslag

2460 De priorin en religieuzen van de karmelietessen te Willebroek, 
supplianten c. Julius Leonardus d'Arazola de Onate, priester, 
gedaagde. Legaat van Margaretha Josepha Seraphina d'Arazola de 
Onate. 1751-1753.

1 pak

2473 Jan De Boeck, tiendenpachter, suppliant c. de pastoor van Herselt, 
gedaagde. Betalen van lasten op de tienden. 1751-1753.

1 omslag

2492 Sr. François Delvaux, pastoor van Tavier, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Sainte-Croix in Luik, gedaagden. 
Naleven van een akkoord van 1751 waarmee een proces over de 
pastorele competentie werd afgesloten. 1751-1753.

1 omslag

2529 Jean François Des Hayes, inwoner van Tienen, suppliant c. de abt 
van de abdij van Heylissem [te Hélécine], gedaagde. Betalen van 
pondpenningen. 1751-1753.

1 omslag

3212 Antoine Vequemans, heer van Ranst, baron van Zevenbergen, 
suppliant c. [Domenicus de Gentis], bisschop van Antwerpen, grote
tiendenheffer van Ranst; Jacobus Verdonck, onderpastoor van het 
begijnhof van Antwerpen, rescribenten. Persoonlijke bediening van 
het beneficie Sanctorum Petri et Pauli in de kerk van Ranst. 1751-
1753.

1 omslag

2490 Sr. 't Kint, onderluitenant opperjager; sr. Baltin, luitenant-generaal 
opperjager, supplianten c. priester Van de Perre, kapelaan van 
Eyckeruysen in het Land van Edingen. Jagen onder de jurisdictie 
van Beringen en Lerrebeek. Vorige instantie: Consistorie van de 
Hoorn. 1751-1754.

1 pak

2615 Advocaat Van der Meeren, suppliant c. de wethouders van 
Budingen als superintendenten van de Tafel van de Heilige Geest 
en van de kapel van Sint-Pieters in Budingen. Cijnzen in het 
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cijnsboek genaamd Wittemanshof, leenroerig onder het Leenhof 
van Budingen. 1751-1754

1 pak

2562 François Descotte, meier ; Jean Robert ; Jean Chevalier ; inwoners 
van Buzet, supplianten c. het kapittel van Sint-Gertrudis te Nijvel, 
namens ontvanger Lescart, gedaagde. Betalen van de 
achterstellen van een jaarlijkse last (' pouille'). 1751-1754.

1 omslag

2564 Advocaat Van der Meeren, suppliant c. de abdis van het klooster 
van Rottum, rescribente. Cijnzen in het cijnsboek genaamd 
Wittemanshof, leenroerig onder het Leenhof van Budingen. 1751-
1755.

1 omslag

3595 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Servaes in 
Maastricht, supplianten c. Guillaume Le Tischon, pastoor van Lens-
Saint-Remy, gedaagde. Herstellen van de pastorie. 1751-1755.

1 omslag

2641 De prior en religieuzen van Groenendaal [te Hoeilaart]; Joannes 
Josephus Van den Eede, pastoor van Huldenberg; supplianten c. 
Henricus De Pauw, pastoor van Neerijse, gedaagde. Novale tienden
op een stuk land in Neerijse dat tevoor bos was. 1751-1756.

1 pak

2523 De pastoor van Zemst, deservitor van Weerde, suppliant c. de 
kanunniken van Zellaer; de deken en kanunniken van Ter Kameren, 
gedaagden. Inkomen als deservitor van Weerde. 1751-1756.

1 pak

2588 De prior van de priorij van Zevenborren [te Sint-Genesius-Rode]; de
weduwe van Guilliam Rossel; Guilliam Van Cutsem; Josina De Pauw;
supplianten c. de erfgenamen van Peter Verplast, pachter van 
Vlezenbeek, rescribenten en resumenten. Afsluiten van een losgat 
om de vruchten van het land te voeren. 1751-1756.

1 pak

2590 De abdis van de abdij van Vrouwenpark [te Rotselaar], suppliante 
c. de regeerders van Rotselaar, gedaagden. Bijdragen in de 
dorpslasten. 1751-1756

1 omslag

2593 De deken en kanunniken van het Sint-Pauluskapittel te Luik, 
supplianten c. de abt van het klooster van Waulsort, gedaagde. 
Behoren van het pachthof van Waulsort tot het tiendengebied van 
het kapittel. 1751-1756

1 pak
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2480 Hendrik Huijbrechts, pachter in Winksele, suppliant c. de priorin 
van het klooster van de Elfduizend Maagden te Leuven, gedaagde. 
Achterstallige pacht. 1752.

1 omslag

2443 De deken en kapittel van Sint-Goedele in Brussel, supplianten c. de
augustijnen van Brussel, geinsinueerden. Uitvaartrechten van 
seigneur De la Motte, raadsheer van de prins-bisschop van Luik. 
1752.

1 omslag

2444 Etienne Claes, pachter in Gossoncourt [Gutschoven], suppliant c. 
de abt van de abdij van Tongerlo, gedaagde. Betalen van 
achterstallige tarwepacht. 1752.

1 omslag

2446 Joannes Vaes; Lambertus Vaes; Dielis Vervoort; Peter Peeters; 
inwoners van Hulshout, supplianten c. de regeerders van Hulshout, 
geinsinueerden. Hoeden van schapen op de openbare wegen van 
Hulshout. 1752.

1 omslag

2449 Carolus Lardenoy, pastoor van Schriek, suppliant c. de regeerders 
van Schriek, gedaagden. Betalen van dorpslasten. 1752.

1 omslag

2450 Procureur A. J. Van der Straeten en consoorten, erfgenamen van 
kapelaan Christophorus De Visscher, supplianten c. Carolus 
Dupont, pastoor van Sint-Gillis in Opbrussel, testamentuitvoerder. 
Opmaken van een staat en inventaris van het sterfhuis. 1752.

1 omslag

2452 Philippe De Cock, meier van Hamme, suppliant c. de abdis van de 
abdij van Hertogendal (Valduc) in Hamme-Mille, gedaagde. 
Terugbetalen van geleend geld. 1752.

1 omslag

2454 Kwinten Du Chesne, pachter; het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, 
supplianten c. sr. Gilbert, pastoor van Oisquercq, gedaagde. 
Tienden op heidegebied dat verdeeld werd tussen Sart sous Ittre en
Oisquercq. 1752.

1 pak

2469 Charles Theodoor Schotte, heer van Archennes; sr. Lemmens, 
pastoor van Archennes, supplianten c. de abdis van de abdij van 
Florival; de douairière Van Buggenhoudt te Leuven; de inwoners 
van Archennes; gedaagden. Bijdrage in de herstelkosten van een 
brug over Le Morteau. 1752.
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1 omslag

2455 Sr. Malfroid, collecteur van Walhain, suppliant c. de overste van het
klooster van de Trinitariërs te Lerinnes [Tourinnes-Saint-Lambert], 
gedaagde. Betalen van een jaarlijkse cijns. 1752-1753.

1 pak

2458 Ignatius Josephus Van den Berghe de Pottegem, kanunnik en 
plebaan van Lier, suppliant c. de deken en kanunniken van het 
kapittel van Sint-Gommarus te Lier, gedaagden. Inkomsten van de 
plebaan. 1752-1753.

1 pak

2468 Gillis Ferier, armenmeester van Longueville, suppliant c. sr. Bodart, 
pastoor van Tongrinne, uitvoerder van het testament van Jean 
Brion, pastoor van Longueville, gedaagde. Opmaken van een 
rekening van beheer van de nalatenschap en overhandigen van de 
toegewezen effecten. 1752-1753.

1 omslag

2470 Sr. Rouchet, pastoor van Nethen; Louis Fronville, armenmeester; 
Jean Gillart, armenmeester; supplianten c. Jean Pierre Mariage, 
meier van Nethen, gedaagde. Onderhoud ten laste van de 
armentafel van het kind van Henri Ballieux en Marie Anne Delvaux.
1752-1753.

1 omslag

2472 Dieudonné Scheys, inwoner van Leuven, suppliant c. de abdis van 
de abdij van Hertogendal (Valduc) in Hamme-Mille, gedaagde. In 
mindering brengen van de oorlogslasten bij het betalen van een 
rente. 1752-1753.

1 omslag

2474 De drie leden van de stad Lier, impetranten c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Sint-Gommarus te Lier, 
gedaagden. Getal van de onderpastoors voor het berechten bij 
nacht binnen en buiten de stad. 1752- 1753.

1 omslag

2475 Jonker Joannes Robertus Renette, gehuwd met vrouwe Francisca 
Van der Vekene de Berent, suppliant c. jonker Matthias Justinus Van
der Vekene, heer van Sint-Joris-Winge en Gempe, gedaagde. 
Betalen van de aankoop van een gedeelte in een huis gelegen te 
Roermond. 1752-1753.

1 omslag

2483 De domproost, deken en kapittel van de Sint-Romboutskerk in 
Mechelen, supplianten c. de regeerders van Mortsel. Bijdragen in 
de dorpslasten. 1752-1753.
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1 omslag

2494 N. Brabant, pastoor van Racourt, suppliant c. Henri Louys, 
gedaagde. Eigendom van de hoeve genaamd 'Gestiaux', gelegen in
Mont-Saint-André. 1752-1753.

1 omslag

2504 De abdis van de abdij van Hertogendal (Valduc) in Hamme-Mille, 
suppliante c. sr. Philippe De Cock, meier van Hamme, gedaagde. 
Boete voor een beleid van de wegen. 1752-1753.

1 omslag

2513 De deken van de kathedraal van Antwerpen; de archidiaken van 
het bisdom Antwerpen; proviseurs van het Bisschoppelijk 
Seminarie; supplianten c. de bisschop van Antwerpen, rescribent. 
Benoeming van de pastoor van Edegem. 1752-1753.

1 omslag

2530 De abt van de abdij te Kloosterrade, suppliant c. de regeerders van 
's Hertogenrade, gedaagden. Repartitie van de krijgslasten. 1752-
1753.

1 pak

3036 Juffrouw Maria Anna Henderina Goris, inwoner van Diest, suppliante
c. sr. Jans, kanunnik van het kapittel van Sint-Jan Baptist in Diest; 
Anna Lucia Mercx; Marcus Van den Plas als voogd van zijn kinderen
met Alwidis Jans; inwoners van Diest; reconvenienten. Restitutie 
van het kapitaal van een terugbetaalde rente en van de goederen 
die Jan Louis Cotermans bij zijn echtscheiding moest overlaten aan 
zijn vrouw Christina Goris, zuster van de suppliante. 1752-1753.

1 pak

3038 Nicolaas Heymans, man van Elisabeth Luckx, inwoner van Brussel, 
suppliant c. Joannes en Gertrudis Luckx, afkomstig van Hasselt, 
gedaagden. Decreet op het huis het Molenijser in de Cattestraat te 
Brussel ten einde het aandeel te bekomen in de nalatenschap van 
de ouders van de partijen. 1752-1753.

1 omslag

3039 Sr. Grosse, pastoor van Grand-Lez, suppliant c. de schepenen van 
Petit-Lez, gedaagden. Leveren door de tiendenheffer van een stier 
en een beer (mannetjeszwijn). 1752-1753.

1 omslag

2453 Pierre Lurquin, pastoor van Mousty [-sur-le-Til], suppliant c. Jean 
Bosquet, belastingontvanger van Limelette. Bijdrage in de 
dorpslasten. 1752-1754.

1 omslag
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2481 De priorin en conventualen van het klooster Ter Zieken in 
Antwerpen, aanleggers c. notaris Christianus Corvers, uitvoerder 
van het sterfhuis van Franciscus Van den Weyngaert, gedaagde. 
Legaat aan Magdalena Van den Weyngaert, religieuze in het 
klooster van Ter Zieken. 1752-1754.

1 pak

2537 De bisschop van Antwerpen, suppliant c. de abt van de abdij van 
Villers [te Villers-la-Ville]; de prelaat van de abdij van Sint-Michiels 
te Antwerpen; gedaagden. Jaarlijkse dotatie van de bisschop. 1752-
1754.

1 pak

2555 [CharlesThomas Scockaert], graaf van Tirimont, heer van Dilbeek; 
de pastoor en kerkmeesters en regeerders van Dilbeek; 
impetranten c. de deken en kanunniken van het kapittel van Sint-
Pieter in Anderlecht, gedaagden. Voorzien in een tiendenklok. 
1752-1754.

1 omslag

2557 Jean Thomas Le Duin, suppliant c. de abt van de abdij van Notre-
Dame de Bonne-Espérance te [Vellereille-le-Brayeux], gedaagde. 
Verkoop van goederen onder Chaumont. 1752-1755.

1 omslag

2545 Gillis Du Jardin, namens de weduwe van Noël Du Jardin, inwoner 
van Wandre, suppliant c. de prior van de karmelieten van Xhavée. 
Rente. 1752-1755.

1 omslag

2614 De abdis van de abdij te Florival, impetrante c. sr. C.T. Schotte, 
heer van Archennes, gedaagde. Kappen van bomen. 1752-1757.

1 omslag

2636 De abt van de abdij van Park te Leuven, suppliant en reconvenient 
c. de heer, baljuw en schepenen van Luttre, gedaagden en 
reconvenienten. Oprichten van een parochie Luttre. 1752-1757.

1 pak

2640 Dominicus Laurentius Mollemans, pastoor van Ekeren, suppliant c. 
de priorin en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, gedaagden. Loon van de pastoor; bouw van een nieuwe
pastorie. 1752-1757.

1 pak

2634 Petrus Gommarus Van Hommelen, pastoor van de Sint-Andrieskerk 
in Antwerpen, impetrant c. de deken en kanunniken van de Onze-
Lieve-Vrouw-kathedraal van Antwerpen, gedaagden. 
Loonsverhoging. 1752-1758.
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1 omslag

2738 De bisschop van Antwerpen; de abdis van de abdij van Roosendael 
te Sint-Katelijne-Waver; supplianten c. het Sint-Dimpnakapittel te 
Geel, gedaagde. Bijdrage in het loon van de pastoor van Geel en in 
de bouw van een pastorie. 1752-1761.

1 pak

2886 De graaf van Argenteau, impetrant c. de moeder en religieuzen van
de karmelietessen in Leuven, gedaagden. Rente. 1752-1768.

1 omslag

2448 Philippe Alexander Joseph, baron van Beer, impetrant c. Adriaan 
François, baron van Overschie; Jean Albert, baron van Overschie; 
René François, baron van Overschie; Maximiliaen Emmanuel, baron
van Overschie; Marie Adrienne, Jaqueline Françoise, Marie Thérèse, 
Alexandrine Louise d'Overschie, gedaagden. Testament van Marie 
Catharine Caroline d'Overschie, barones de Beer. 1753.

1 omslag

2461 Notaris Christianus Corvers; Joannes Margé; Philip Margé; Daniël 
Margé, supplianten c. Henricus Walravens, pastoor van Oudenaken,
gedaagde. Nalatenschap van Philip Van der Sprot, pastoor van Sint-
Pieters- Leeuw. 1753.

1 omslag

2462 Matthias De Cuijper, inwoner van Brussel, suppliant c. de moeder 
en religieuzen van het klooster van Sint-Gertrudis in Brussel, 
geinsinueerden. Rente. 1753.

1 omslag

2463 Kardinaal d'Alsace de Bossu, prelaat van de abdij van Affligem, 
suppliant c. Peter De Pijtter, collecteur van Baardegem, gedaagde. 
Bijdrage in de dorpslasten. 1753.

1 omslag

2466 De graaf van Saint-Remy, heer van Herbais, impetrant c. N. 
Simonard, pastoor van Huppaye. Betalen van een cijns. 1753.

1 omslag

2467 De abdis van de abdij van Nazareth, suppliante c. de regeerders 
der tenten van Hagenbroek in Lier, gedaagden. Betalen van de 
twintigste penning. 1753.

1 omslag

2471 Lucas Mauroy, priester, suppliant c. de bisschop van Antwerpen, 
gedaagde. Benoeming tot pastoor van Turnhout. 1753.

1 omslag
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2476 Ferdinand Joseph Bette, ondernemer, suppliant c. de drie leden van
Nijvel, gedaagden. Opmeting en aanleg van de weg van Nijvel naar
Mont-Saint-Jean. 1753.

1 omslag

2482 De abt van de abdij van Villers, suppliant en gereconvenieerden c. 
de deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Jacob te Leuven, 
namens sr. Jamin, pastoor van Opprebais, gedaagde en 
reconvenient. Tienden op een bos. 1753.

1 omslag

2484 De regeerders van Jauchelette, supplianten c. de abdis en 
religieuzen van de abdij van La Ramée te Jauchelette, gedaagden. 
Onbekend. 1753.

2 stukken

2485 Advocaat de Liagre, impetrant c. sr. Botteau gehuwd met C. 
Schiets; Jean Louis Lis, gehuwd met Cornelia Haenewijck, 
geintimeerden. Nalatenschap van Cornelia Tielens, eerst gehuwd 
met Alexander Schiets en daarna met Jacob de Liagre. 1753.

1 omslag

2495 De abdis van de abdij van Roosendael [te Sint-Katelijne-Waver], 
suppliante c. Jan Baptist Van Tendelo, belastingontvanger; de 
regeerders van Pulle, gedaagden. Bijdragen in de dorpslasten. 
1753.

1 omslag

2496 De abt van de abdij van Park, suppliant c. Peter Melis, 
belastingontvanger van Schriek. Bijdragen in de dorpslasten. 1753.

1 omslag

2497 Florentius Vergeylen, pastor vicarius van Sint-Jans-Molenbeek, 
impetrant c. de deken en kanunniken van Sint-Michiel en Sint-
Goedelekerk in Brussel; Guillielmus Steenkist, pastoor van de Sint-
Katelijnekerk in Brussel; gedaagden. Inkomen van de pastoor. 
1753.

2498 Daniël Sirejacobs, onderpastoor van Watermaal, beneficiant van 
het beneficie van Sint-Corneel in Mille, suppliant c. Geldolphus 
Josephus Michiels, priester, bedienaar van het beneficie, gedaagde.
Aanstellen van een deservitor door de gedaagde; opmaken van 
een rekening van beheer en overhandigen van alle documenten 
aangaande het beneficie. 1753.

1 pak

2506 Alexander Nuten, schrijnwerker, inwoner van Sint-Amands; 
Antonius Nuten, schrijnwerker, inwoner van Sint-Amands; 
supplianten c. de pastoor en proviseurs van de kerk van Wemmel, 
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gedaagden. Betalen van uitgevoerde werken in de sacristie en het 
opmaken van een model voor een nieuw altaar in de kerk van 
Wemmel. 1753.

1 omslag

2507 De pastoor en kerkmeesters van Holsbeek; het kapittel der tweede 
fundatie van Sint-Pieters te Leuven; supplianten c. de regeerders 
van Holsbeek, gedaagden. Naleven van het akkoord van 1752 
waarbij de regeerders van Holsbeek de rekening van beheer van de
grote tienden zouden doen en het saldo moesten overhandigen 
aan de supplianten. 1753.

1 omslag

2610 De abdis van de abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, 
suppliante c. de regeerders van Duffel; Gillis Switsers; Jan Dom, 
tiendenpachters; gedaagden. Dorpslasten. 1753.

1 stuk

3237 Sr. Le Clercq, deken van de collegiale kerk van Saint-Jacques, 
suppliant c. de abt van de abdij van Saint-Laurent bij Luik, namens 
François Lembor, gedaagde. Voorbehoud van de apostolische 
maanden inzake de prebenden (' réserve des mois apostoliques'). 
1753.

1 omslag

2464 Corneel Van Menschel; Frans Van den Wijngaert; namens de 
tiendenpachters van het kapittel van Sint-Gommarus te Lier, 
supplianten en geintimeerden c. de deken en kanunniken van het 
kapittel van Sint-Gommarus te Lier. Betalen van kwartierslasten op 
de tienden. 1753-1754.

1 omslag

2465 De wethouders en kerkmeesters van Sterrebeek, impetranten c. de
proost en religieuzen van de abdij van Affligem; de pastoor van 
Sterrebeek; de graaf van Königsegg; de heer De Castro, beneficiant
van Onze-Lieve- Vrouw te Sterrebeek gedaagden. Herstellen van 
de kerk. 1753-1754.

1 omslag

2502 De voogden van het Groot Begijnhof van Brussel; notaris Van 
Goethem; supplianten en gereconvenieerden c. de pastoor en vier 
hofmeesteressen van het begijnhof, rescribenten en 
reconvenienten. Keuze van een rentmeester van de fondatie van 
de infirmerie en de fondatie Ter Kisten. 1753-1754.

1 omslag

2503 Sr. Louis Fallon, deservitor van de kerk van Saint-André en Saint-
Sépulchre in Nijvel, suppliant c. sr. Halloy, deservitor van de kapel 
van Saint-Sépulchre in Nijvel, gedaagde. Celebreren van een 
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jaarlijkse mis in de kapel. 1753-1754.
1 pak

2517 Leonardus Van Langendonck; Isaac Van Bets; Jan Goethuys; 
pachters van Sint-Joris-Winge en Gempe, supplianten c. de priorin 
en religieuzen van de priorij van 's Hertogeneiland te Gempe, 
geinsinueerden. Uitvoeren van karweidagen (aanhalen van het 
materiaal) bij de bouw van de pastorie van Sint-Joris-Winge. 1753-
1754.

1 omslag

2521 Martinus De Ridder, kerkmeester van Duffel, impetrant c. de 
prelaat van de abdij van Tongerlo; de pastoor van Duffel; de prelaat
van de abdij van Sint-Bernardus te Hemiksem; de abdis van de 
abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver; J. B. Hullin, pastoor 
van Walem; de president van het Seminarie van Antwerpen; J. B. 
Cremers, kanunnik van Antwerpen; de Commanderij van 
Pitzemburg in Mechelen; de markies van Deinze; tiendeheffers van 
Duffel, gedaagden. Vervangen van de balken waarop het belfort 
van de kerktoren rustte. 1753-1754.

1 pak

2524 Advocaat Van der Meeren, suppliant c. de abt van de abdij van 
Heylissem [te Hélécine], geinsinueerde. Toegang tot een beemd 
onder Budingen, genaamd de Kerkendriesch. 1753-1754.

1 omslag

2531 Hubert Jonckholt, vermeende pastoor van de kapel van Sleenaken, 
suppliant c. Jean Adophe Fabritius; N. Schmits; N. Clesgens, 
rescribenten. Loon van de pastoor. 1753-1754.

1 omslag

2532 Adriana Vuye, weduwe van Lambertus Van Hamme, notaris en 
luitenant-meier van Vilvoorde; Andreas Van Hamme, student in 
Geel; supplianten c. Maria Cornelia Van Hamme, begijn op het 
Groot Begijnhof van Leuven, gedaagde. Opmaken van de rekening 
van beheer van het sterfhuis van advocaat Joannes Paulus Van 
Hamme. 1753-1754.

1 omslag

2533 Luitenant-auditeur de Beelen, namens zijn vrouw Anna Catharina 
d'Ansillon, suppliant c. N. Fabry, priester, namens de kinderen van 
Wouter de Battice en Jenne Fabry; procureur Verbeyst als curator 
van Martin Gilson en de kinderen van Jean François Gilson; 
gedaagden. Invorderen van het kapitaal van een gerembourseerde 
rente. 1753-1754.

1 omslag

2546 A. Aerts, pastoor van Westerlo, impetrant c. de abt van de abdij 
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van Tongerlo; [Jan Willem van Merode], markies van Westerlo; de 
inwoners van Herselt en Westerlo, gedaagden. Herstellen van de 
kerktoren van Westerlo. 1753-1754.

1 pak

2686 De deken en kanunniken van de Sint-Germanuskerk van Tienen, 
supplianten c. de wethouders van Tienen, gedaagden. Betalen van 
een korenrente. 1753-1754.

1 omslag

2553 Markies de la Puente, heer van Limal; de inwoners van Limal; 
impetranten c. de abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne]; de 
pastoor van Limal; de 'Persoon' van Genval; gedaagden. Herstellen 
van het dak van de kerk. 1753-1754.

1 omslag

2591 Sr. 't Kint, pastoor van Emblem, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het Sint-Gummaruskapittel te Lier, rescribenten. 
Inkomen van de pastoor. 1753-1754.

1 omslag

3042 Joannes Carolus Saublens, pastoor van Houwaart, suppliant c. de 
regeerders van Houwaart; de prelaat van de abdij van Park; 
gedaagden. Bouw van een nieuwe pastorie. 1753-1754.

1 pak

3052 Josephus Gerardus Gheude, inwoner van Sint-Ulriks-Kapelle, 
suppliant c. Judocus De Keghel, drossaard van het graafschap van 
Cruykenburg (Ternat) en griffier van Sint-Ulriks-Kapelle, 
geinsinueerde. Ongeldig verklaren van een vonnis gegeven door de
schepenen van Sint-Ulriks-Kapelle in een zaak over geleend geld. 
Vorige instantie: schepenbank van Sint-Ulriks-Kapelle. 1753-1754.

1 omslag

2542 Nicolaas Theodoor Clement, suppliant c. de abdis van de abdij van 
Aywiers [te Lasne], rescribente. Eigendom van een hoeve gelegen 
in Couture-Saint-Germain, afkomstig van Hugues de Lannoy en 
Anne Du Château. 1753-1755.

1 omslag

2543 Procureur Matthias Beckers, curator van het sterfhuis van Joseph 
Rensonnet, gewezen schepen in de bank van Herve, impetrant c. P.
Tamineau, pastoor van Sint-Ursula in Luik, gedaagde. Rente ten 
laste van het sterfhuis. 1753-1755.

1 omslag

2642 P. F. Theunissen, pastoor van Sint-Andries en Sint-Gandulfus in Luik,
suppliant c. allen die enig recht pretenderen. Decreet op de 
goederen van Jacques Benoit Termonia. 1753-1755.
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1 omslag

2514 De prior en kanunniken van het klooster van Oignies, supplianten 
c. de prins de Gavre, markies van Aiseau; de regeerders van 
Aiseau. Verleggen van het bed van het riviertje van Mononrieu. 
Vorige instantie: schepenbank van Aiseau. 1753-1756.

1 pak

2569 De abdis van de abdij van Hertogendal (Valduc) in Hamme-Mille, 
suppliante c. Dieudonné Scheys, meier van Mille, gedaagde. Boete 
wegens slecht onderhoud van de wegen. 1753-1756.

1 pak

2674 Notaris Christianus Corvers, suppliant c. de abt van de abdij van 
Floreffe, gedaagde. Sterfhuis van Franciscus Van den Wijngaert. 
1753-1758.

1 pak

2727 De prelaat van de abdij van Tongerlo, suppliant c. Anna Catharina 
Van Balen, begijn op het begijnhof van Herentals, gedaagde. 
Restitutie van het (herstelde) pachthof met watermolen 'de 
Boerentanghe', gelegen in Dessel, dat onderpand was van 
achterstallige renten. Vorige instantie: schepenbank van Mol, 
Balen, Dessel. 1753-1763.

1 pak

3167 De deken en kanunniken van de kerk van Sint-Pieters te 
Anderlecht, impetranten c. Judocus Ketelbaudt; Jan Cockaert; 
Hendrik Crockaert; gedaagden. Aardappeltienden. 1753-1777.

1 omslag

2486 Louis Anthoine; Jean Baptiste Van der Stocken; Jeanne De Haen; 
inwoners van Halle en supplianten c. de kerkmeesters en 
armenmeesters van Dworp (Tourneppe), gedaagden. Eigendom van
grond afkomstig van Jenne Anthoine. 1754.

1 omslag

2487 Pierre Strave; Jean Baptiste Raye; supplianten c. Winand 
Sterckendries, pastoor van Sint-Joris-Weert, gedaagde. Schenking 
van een huis, in 1695 gedaan door de Leuvense begijn Marie de 
Lamistant aan de toenmalige pastoor van Sint-Joris-Weert. 1754.

1 omslag

2500 De pastoor, kerkmeesters en armenmeesters van Sint-Pieter-en-
Pauwel te Mechelen, supplianten c. allen die enig recht 
pretenderen. Decreet op het huis 'de Wildeman', het huis 'de 
Keyser' en land, alle gelegen onder Boortmeerbeek, wegens een 
achterstallige rente van Adriaan Boels, weduwnaar van Catharina 
Van den Eynde. 1754.
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1 omslag

2501 Arnoldus Van Nuffel, heer van Marselaer, kanunnik van het kapittel 
van [Sint-Salvator] Harelbeke, erfgenaam van Magdalena Catharina
Bosch, suppliant c. Adriaan Michiels als voogd over de minderjarige
kinderen van Jan Michiels en Joanna Van Beveren, inwoners van 
Elewijt. Achterstallige rente. 1754.

1 omslag

2505 Joannes Baptist Van Ursel, kapelaan van de Sint-Goedelekerk te 
Brussel, suppliant en geëxcipieerde c. Joanna Maria Noyens, 
weduwe van Petrus Van der Maelen, geinsinueerde en excipiente. 
Rente uit het sterfhuis van Theresia Noyens, begijn op het Groot 
Begijnhof van Brussel, ten laste van Jan Okelly. 1754.

1 omslag

2509 N. Van Galmaerde, begijn op het Groot Begijnhof van Brussel; P.F. 
Van Roy; Anne Peeters, supplianten c. Germain Claes, onderpastoor
van Sint-Goriks in Brussel; Antoine Lambrechts, gedaagden. 
Opmaken van een rekening van beheer van het sterfhuis van 
Engelbert Jacques. 1754.

1 omslag

2510 Dominique Gonons, verblijvend in Lyon, suppliant c. André de 
Pastur; notaris Ghijs, rescribenten. Schulden van Maximiliaen de 
Pastur en Marie Anne Blery. 1754.

1 omslag

2511 Maria Anna Henderina Goris, inwoner van Diest, suppliante c. N. 
Jans, kanunnik van het kapittel van Sint-Jan te Diest; Anna Lucia 
Mercx; Marcus Van den Plas, gehuwd met Alwidis Jans; inwoners 
van Diest, reconvenienten. Goederen uit de nalatenschap van Jan 
Louis Cotermans en Christina Goris. 1754.

1 omslag

2516 De priorin van het klooster van Terbank bij Leuven, suppliante en 
impetrante c. de abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], 
gedaagde. Aanstellen van een biechtvader. 1754.

1 omslag

2522 Alexander François Sigault, pastoor van Jette; Dominique Sigault, 
kanunnik van Groenendaal [te Hoeilaart] ; Adriaan Broers, 
ongeschoeide karmeliet in Gent; supplianten c. Augustin Joseph 
Fromont, gehuwd met Marie Anne Sigault, poorter van Mons, 
gedaagde. Schenking van renten door Anne Sigault. 1754.

1 omslag

2525 Jacobus Willems, pastoor van Ternat, suppliant c. het kapittel van 
Sint-Rombouts te Mechelen; het kapittel van Sint-Gertrudis te 
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Nijvel. Herstel van de poort en de brug van de pastorie van Ternat. 
1754.

1 omslag

2526 Urbanus Franciscus Crabeels, heer van Korbeek-Dijle, drossaard 
van het Land van Aarschot, rendant c. de prelaat van de abdij van 
Sint-Geertruide te Leuven, contradicent. Rekeningen van 
leveringen aan de troepen. 1754.

1 omslag

2534 Hendrik Mesmans, suppliant c. deurwaarder J. Smets, gedaagde. 
Onbekend. 1754.

1 omslag

2536 Jean Baptiste Clement, suppliant c. H. G. Stasse, pastoor van 
Meldert, gedaagde. Weigeren om brood, wijn en ornamenten te 
leveren zolang er geen behoorlijke uitvoering was van de diensten 
in twee beneficies. 1754.

1 omslag

2550 A.F. Montoisy, pastoor van Gosselies, impetrant c. de abt van de 
abdij van Liessies, gedaagde. Verhoging van loon. 1754.

1 omslag

2612 Sr. De Lièvre, pastoor van Kontich, suppliant c. de regeerders van 
Kontich, gedaagden. Behandelen van de arme zieken door 
chirurgijn Antoni Pauwels en weigering om licenciaat in de 
medicijnen P. B. Hosselet dit de Villers te betalen. 1754.

1 omslag

3049 Guillaume Joseph Lefranc, arme suppliant c. Charles Dept, pastoor 
van de parochie van Sint-Jacob in Nijvel. Testament van François 
Joseph Goschelet, neef van de suppliant en voormalig pastoor van 
Sint-Jacob. 1754.

1 omslag

3050 Joannes Baptist De Lièvre, pastoor van Kontich, suppliant c. de 
tiendenheffers van Kontich. Onbekend (Tienden?). 1754.

1 omslag

3437 De inwoners van Meldert, supplianten c. de pastoor en regeerders 
van Meldert, gedaagden. Modaliteiten van de verpachting van de 
grond van de kerk. 1754.

1 pak

3438 Guillielmus Van den Oetelaer, pastoor van Meerhout, suppliant c. 
de regeerders van Meerhout, rescribenten. Kosten van de 
processie, financieel beheer van de kerk. 1754.

1 pak
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2508 Anthonius Van Hove, priester; Joanna Van Hove; approximanten c. 
de prior en conventualen van de augustijnen in Herentals, 
geapproximeerden. Eigendom van goederen afkomstig van Jacobus
Minjon en Maria De Laet. 1754-1755.

1 omslag

2515 Jan De Kock, inwoner van Aarschot, tiendenpachter van Betekom, 
suppliant c. de prelaat van de abdij van Sint-Geertruide te Leuven, 
gedaagde. Betalen van de lasten op de hooitienden van Betekom. 
1754-1755.

1 omslag

2539 Maria Carolina Laboureur, begijn op het begijnhof van Antwerpen, 
impetrante c. Joannes Baptist Laboureur, kanunnik van het Onze-
Lieve-Vrouwkapittel te Aarschot, gedaagde. Nietigverklaren van 
een huurcontract en aanpassen van de huur van een huis in 
Aarschot. 1754-1755.

1 omslag

2540 De inwoners van het gehucht La Minerie onder Thimister, 
impetranten c. de deken en kanunniken van het kapittel van Sint-
Dionysius te Luik, gedaagden. Oprichten van een kapel en 
onderhoud van de priester. 1754- 1755.

1 pak

2541 Maximiliaan Ferdinand, graaf de Clauwez Briant, heer van Mellet, 
suppliant c. de weduwe van Nicolaas Jenin (Genin); de 
kerkmeesters en bedienaar van de parochie Sint-André in Nijvel, 
gedaagden. Betalen van een heerlijk recht (' droit de lods et vente')
bij de verkoop van een rente. 1754-1755.

1 pak

2556 De abdis van het klooster van Sint-Bernardsdal in Diest, suppliante 
c. de regeerders van Diest namens de politiemeesters, 
geinsinueerden. Afpanden van twee graanmaten 1754-1755.

1 omslag

2558 Joannes De Hasque, pastoor van Montenaken, impetrant c. Cornelis
Van de Putte, inwoner van Zoutleeuw, geinthimeerde; de 
wethouders van Leuven, gedaagden. Reformatie tegen een vonnis 
over naderschap. Vorige instantie: schepenbank van Dormaal, 
schepenbank van Leuven. 1754-1755.

1 omslag

2570 F.B. Paradis, overste van het klooster van de trinitariërs te Orival-
lez-Nivelle, suppliant c. Ellanuel Normand; Marie Adrienne 
Normand; gedaagden. Rente op gronden onder Ohain. 1754-1755.

1 omslag
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2565 Jean Simon de Lannoy, meester tapissier in Brussel, suppliant c. de 
paters miniemen van Brussel. Restitutie van het jaargeld betaald 
bij de intrede als novice van Jacques de Lannoy die na drie 
maanden het klooster verliet. 1754-1755.

1 omslag

3433 Baron de Kessel, heer van Watermaal en Oudergem; de pastoor 
van Watermaal; de regeerders van Watermaal; impetranten c. de 
priorin en de religieuzen van het klooster van Hertoginnedal, 
gedaagden. Bouw van een nieuwe kerk. 1754-1755.

1 pak

3608 De baljuw, schepenen en inwoners van Malèves namens graaf de 
Suijs, supplianten c. Sr. Vincent Bachart, pastoor van Malèves, 
gedaagde. Unificatie van het beneficie van Onze-Lieve-Vrouw met 
de cure. 1754-1755.

1 pak

2611 Servais Joseph Jaquet, kanunnik van de kathedraal van Namen, 
suppliant c. Laurent, baron de Méan, regulier kanunnik, pastoor van
Dreye, opposant. Bediening van de kapel van Saint-Sauveur onder 
Fallais. 1754- 1756.

1 pak

2575 De abdis en religieuzen van de abdij van La Ramée [te Jauchelette],
suppliante c. de graaf van Berlaimont, avisant; de schepenen van 
Jauchelette, gedaagden. Recht van de dode hand in het sterfhuis 
van Catherina Brabant, vrouw van Jean Crevecoeur die molenaar 
was van de abdij. 1754-1756.

1 pak

2598 Hieronimus Alexander d'Iturietta, kanunnik van de kerk van Sint-
Vincentius in Soignies, impetrant c. de wethouders van Brussel, 
gedaagden; sr. Jan Baptist Drooghens, gehuwd met juffrouw 
Alexandrina Van der Elst; Jacobus Claes; geinthimeerden. Afstand 
doen van de dagelijkse mis gesticht door Catharina Van der Elst, 
vrouw van Robert Du Rapoy. Vorige instantie: schepenbank van 
Brussel. 1754-1756.

1 pak

2646 Louis Joseph Van Steelant, baron van Perk, suppliant c. procureur 
De Hulder, gedaagde. Rente ten laste van de erfgenamen van Jan 
Baptist Meeus. 1754-1756.

1 omslag

2594 Guillielmus De Kinder; Hendrik Brughmans; kerkmeesters van de 
Sint-Gummaruskerk in Lier; supplianten c. de deken en kanunniken 
van het Sint-Gummaruskapittel te Lier, geïnsinueerden. 
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Benoemingsrecht van de sacristaan, belast met de zorg voor de 
ornamenten. 1754-1757.

1 pak

2568 Joannes Franciscus Beckers, pastoor van Ubach, suppliant c. 
Hendrik Merten Plum (Plaum), geconstitueerde van de meest 
geërfden van Ubach, gedaagde. Weigeren van de vlastienden. 
1754-1757.

1 omslag

2712 De pastoor en regeerders van Braine-l'Alleud, impetranten c. het 
kapittel van Kamerijk, gedaagde. Bouw van een nieuwe kerktoren. 
1754-1759.

1 pak

2723 Quirinus Chorus, pastoor van Eigelshoven, suppliant c. de 
tiendenheffers van Eigelshoven, gedaagden. Herstellen van het 
koor van de kerk. 1754-1760.

1 pak

2544 [Karel Marie Raymond van Arenberg], hertog van Aarschot, 
suppliant c. de prelaat van de abdij van Averbode. Toe-eigenen van
heerlijke rechten in Testelt en Messelbroek. 1755.

1 omslag

2547 De abdis van de abdij van Hertogendal (Valduc) in Hamme-Mille, 
suppliante c. de erfgenamen van Corneel Hannart, poorter van 
Leuven; Emmanuel Mertens; gedaagden. Kleine revisie tegen een 
uitspraak inzake restitutie van gronden. 1755.

1 omslag

2548 Notaris Hendrik Baugniet, weduwnaar van Anna Maria Elisabeth 
Goubau, suppliant c. de prior en religieuzen van de predikheren 
van Brussel, gedaagden. Afstand doen van een rente die niet 
geregistreerd was door de schepenbank. 1755.

1 omslag

2551 Ferdinand Antoine, graaf de Suys, heer van Malèves; de inwoners 
van Malèves; supplianten c. sr. Le Clercq, pastoor van de kapel van 
Sint-Laurentius, gedaagde. Eigenmachtig uitwisselen van de 
bediening van de kapel met het pastoorschap van Malèves 
(permutatie) zonder toestemming van de patroon (de heer van 
Malèves sedert 1744). 1755.

1 omslag

2554 De heren van het vicariaat van Utrecht, supplianten en 
gereconvenieerden c. de president en proviseurs van het College 
Hoogenheuvel in Leuven, rescribenten en reconvenienten. Aankoop
circa 1683 van het huis waarin het College gehuisvest was. 1755.



Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid. 55

1 omslag

2559 Pierre Destrée, arme en blinde inwoner van Meux, suppliant c. de 
pastoor en baljuw van Perwez als voogden van de armen, 
gedaagden. Nietigverklaren van een verkoop van grond. 1755.

1 omslag

2561 Pierre Remy, suppliant c. de abt van de abdij van Villers [te Villers-
la-Ville], gedaagde. Restitutie van verkochte grond. 1755.

1 omslag

3051 Anthonius Van Hove, priester, suppliant c. de prior van de 
augustijnen van Herentals, gedaagde. Naderschap. Vorige 
instantie: schepenbank van Herentals. 1755.

1 stuk

2599 Paul Bergilez, religieus van Lérinnes, pastoor van Saint-Lambert-
Libersart, impetrant c. de abdis van de abdij van Val-Saint-George 
te Salzinnes (Namen); ridder de Kessel; sr. d'Henricourt; Louis 
Vlemincx; sr. Gobart ; gedaagden. Nakomen van de verplichtingen 
als tiendenheffer (loon en verblijf van de pastoor). 1755.

1 omslag

2587 G.M. Blunck, impetrant c. sr. Van Schoonendonck; sr. Van Schoor; 
sr. Soria; sr. Van Schoonendonck; gedaagden ad personam; Daniël 
Nesor, inwoner van Amsterdam; sr. Blonckx, inwoner van 
Mechelen; gedaagden bij edict. Onbekend (de eigendommen van 
de impetrant werden openbaar verkocht). 1755.

1 stuk

2589 De prelaat van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, suppliant c. de
regeerders van Ottenburg, gedaagden. Bijdragen in de dorpslasten.
1755.

1 omslag

2604 Cornelis Landuyt, inwoner van Schoten, suppliant c. Ernest de 
Rifflaer, provisor van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], 
gedaagden. Overschot van de penningen van de openbare verkoop
van de verkochte goederen van de suppliant waarvan de waarde 
zijn achterstallige pacht te boven ging. 1755.

1 omslag

3434 Peter Seghers, man van Anna Maria Bruylants, supplianten c. de 
pastoor en kerkmeesters van Wemmel; de regeerders van het 
markiezaat van Wemmel; geïnsinueerden. Restitutie van een stuk 
grond, geschonken voor een jaargetijde, n.a.v. de ordonnantie op 
de dodehandsgoederen van 1753. 1755.

1 omslag
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3436 Philippus Snoeck, pachter van Sint-Kwintens-Lennik, suppliant c. de
pastoor en kerkmeesters van Sint-Kwintens-Lennik, gedaagden. 
Weigering om de koop van grond nietig te verklaren wegens een 
onbetaalde rente (1680). 1755.

1 omslag

3666 Franciscus Haeck, suppliant c. J.B. Hulin, pastoor van Walem, 
gedaagde. Land de Duijve, gelegen aan de kerk. 1755.

1 omslag

2566 Jan Baptist De Lièvre, pastoor van Kontich, suppliant c. Jan Baptist 
Van Regemortel, ontvanger, gedaagde. Bijdragen in de 
dorpslasten. 1755.

1 omslag

2577 De regeerders van Ekeren, supplianten c. de bisschop van 
Antwerpen; de priorin en religieuzen van de priorij van 
Hertoginnedal te Oudergem, gedaagden. Herstellen van de 
kerktoren. 1755.

1 omslag

2552 De inwoners van Hannut, supplianten c. de abdis van de abdij van 
Sint-Victor bij Hoei. Herstellen van de toren en van de tiendenklok. 
1755-1756.

1 omslag

2567 Sr. De Houx, meier van Nijvel, suppliant c. Antoinette, gravin de 
Berlo, vrouwe van Nijvel; de regeerders van Nijvel; gedaagden. 
Onkosten van de gerechtsdienaars. 1755-1756.

1 pak

2571 Jean Dubois, pastoor van Witterzée, suppliant c. sr. Didion, deken 
van het kapittel van Sint-Gertrudis in Nijvel, gedaagde. Herstellen 
van een muur van de kerk van Witterzée. 1755-1756.

1 omslag

2573 De pastoor en hoofdmeesteressen van het Groot Begijnhof van 
Brussel, supplianten c. sr. Steenkist, pastoor van de Sint-
Katelijneparochie en van Sint-Jans-Molenbeek, gedaagde. Voldoen 
aan de paasplicht (door de novicen van de Wijngaerd) in de 
begijnhofkerk in plaats van in de kerk van de gedaagde. 1755-
1756.

1 omslag

2576 Albert Joseph Sijbourg, pastoor van Kersbeek, suppliant c. Adriaan 
Van de Poel, inwoner van Miskom, gedaagde. Weigering om tienden
te betalen. 1755-1756.

1pak



Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid. 57

2592 Michel Van Gerven, suppliant c. het Sint-Gertrudiskapittel van 
Nijvel, gedaagde. Achterstallig loon van wijlen Petrus Josephus Van 
Gerven, gewezen pastoor van Leerbeek. 1755-1756.

1 omslag

2595 Advocaat De Landre, suppliant c. de baljuw, pastoor en 
kerkmeesters van Oudenaken, gedaagden. Erfelijke rente bezet op 
het Hof 't Obbeke gelegen in Vlezenbeek. 1755-1756.

1 omslag

2597 Hendrik Du Bois, suppliant c. de deken, penitentier en plebaan van 
het noordkwartier van de kathedraal van Antwerpen, gedaagden. 
Legaat van kanunnik Philip Du Bois. 1755-1756.

1 omslag

2580 De kerk- en armenmeesters van Sint-Gillis in Opbrussel; de 
inwoners van Sint-Gillis; impetranten c. de kanunniken der eerste 
fondatie, fabrieksmeesters en scholaster der kerk van Sint-Michiel 
en Sint-Goedele; de prelaat der abdij van Sint-Jacob-op-de-
Koudenberg, gedaagden. Voorzien in een kerk van voldoende 
grootte. 1755-1756.

1 omslag

2602 De alexianen van Mechelen, supplianten c. advocaat de Francquen 
als curator van Magdalena van der Gracht, douairière de Berckel, 
gedaagde. Vrije toegang tot het bos 'de Blommendriesch' onder 
Kampenhout. 1755-1756.

1 omslag

2627 Joseph Joris, luitenant in de Compagnie van de provoost-generaal c.
de abdis van de abdij van Hertogendal (Valduc) in Hamme-Mille, 
gedaagde. Terugeisen van gronden die in 1688 verkocht werden 
aan de abdij. 1755-1756.

1 pak

2638 De prelaat van de Sint-Aubertusabdij te Kamerijk, impetrant c. de 
prelaat van de Sint-Bernardusabdij [te Hemiksem]; de proost van 
de abdij te Affligem; de baron van Willebroek; de pastoor van 
Kapelle-op-den-Bos; mevrouw Proli; gedaagden. Bijdragen in het 
onderhoud van de onderpastoor van Willebroek. 1755-1756.

1 omslag

2639 De deken en kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken,
reconvenienten c. de regeerders van de vrijheid van Bolland, 
supplianten en gereconvenieerden. Lasten op de tienden. 1755-
1756.

1 omslag

2578 Joannes Josephus Van den Broeck, onderpastoor van Herentals, 
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impetrant c. de proostdin en kanunnikessen van het Sint-
Waudrukapittel te Bergen; het kapittel van Hoogstraten; Guillielmus
Colart, pastoor van Herentals; gedaagden. Loon van de 
onderpastoor. 1755-1757.

1 omslag

2616 Gerard Radermaecker, pastoor van Kettenis, impetrant c. de 
regeerders van Kettenis, gedaagden. Voldoen aan een vonnis met 
verplichting de pastorie te bewonen en te onderhouden. 1755-
1757.

1 pak

2648 De abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], suppliante c. Laurent 
Paris, kerkmeester van Limal, gedaagde. Bouwen van een stenen 
trap in de kerktoren, herstellen van het dak van het koor en 
voorzien in ornamenten voor de dienst. 1755-1758.

1 pak

2649 De regeerders van Wespelaar, supplianten c. de proost, deken en 
kanunniken van het kapittel van Kamerijk, gedaagden. Tienden op 
een nieuw schaarhoutbos. 1755-1758.

1 pak

2667 Sr. Donijn, heer van Chastre; Charles Ipperzeel, zijn pachter; 
Charles Servais; Nicolaas Viautour; Robert Romain; supplianten c. 
de abt-graaf van de abdij te Gembloux, gedaagde. Eisen van hooi- 
en klavertienden. 1755-1759.

1 pak

2726 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Dionysius te 
Luik, supplianten c. de regeerders van Overwinden, gedaagden. 
Herstellen en vergroten van de kerk van Overwinden. 1755-1762.

1 pak

2980 De rector van het klooster van de jezuïeten te Maastricht, suppliant
c. Joannes Penris, pastoor van M'Heer; baron de Looz, heer van 
M'Heer; de regeerders van M'Heer; gedaagden. Verhogen van het 
loon van de bedienaar van de kapel van M'Heer. 1755-1769.

1 pak

2596 Jean Baptiste Zegers, professor aan de universiteit van Leuven, 
suppliant c. Henri Dominique Van den Nieuwenhuijsen, priester, 
gedaagde. Erfpacht op de goederen onder Massenhoven, behorend
aan de kapellanie van Sint-Pieter in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijle te Mechelen. 1756.

1 omslag

2574 Petrus Kerselaers, pastoor van Zammel, suppliant c. de 
aartsbisschop van Kamerijk; de bisschop van Antwerpen; de 
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prelaten van Averbode en Tongerlo; het kapittel van Kamerijk; het 
kapittel van Sint-Dimpna te Geel; de abdis van het klooster van 
Roosendael te Sint-Katelijne-Waver; de pastoor van Geel; de heer 
of vrouwe van Geel als tiendenheffer van Zammel; de parochianen 
van Zammel; gedaagden. Loon van de pastoor. 1756.

1 omslag

2572 De abdis van de abdij van Sint-Victor bij Hoei, suppliante c. de 
magistraat van Hannut, gedaagde. Logeren van soldaten in de 
tiendenschuur. 1756.

1 omslag

2582 Balthasar Josephus Van Assche, pastoor van Mortsel, suppliant c. 
Joannes Baptist Van Berckelaer, stadhouder van Mortsel, 
geinsinueerde en rescribent. Boete wegens het niet opgeven van 
het getal der inwonende personen en van het vee. 1756.

1 omslag

2584 Philippe Mannens, gewezen directeur van de Compagnie van de 
Zaagmolens in Vlaanderen, impetrant c. N. Renette de Logenhag; 
sr. De Baye; moderne directeurs, gedaagden. Onbekend. 1756.

1 omslag

2586 Martinus De Bue, impetrant c. Jacobus Heijmans ; Sebastiaen 
Heijmans ; Peter De Greef ; gedaagden. Wetkosten van een proces 
wegens beledigingen. 1756.

1 stuk

3439 Antoon Van Doren, inwoner van Leefdaal, suppliant c. de pastoor, 
kerkmeesters en regeerders van Korbeek-Dijle, rescribenten. 
Modaliteiten van de verpachting van de gronden van de kerk. 
1756.

1 omslag

2659 Guillielmus Lamal, priester en koster van de Sint-Catharinakerk in 
Brussel, suppliant c. de pastoor en kerkmeesters van Sint-
Catharina in Brussel, gedaagden. Vergoeding voor het luiden van 
de doodsklokken. 1756.

1 omslag

2601 Theodorus Penris, priester, suppliant en gereconvenieerde c. de 
erfgenamen van Joannes Petri, gewezen pastoor van Schinnen; Jan 
Gielen, gehuwd met Elisabeth Dederen; Jan Zelissen, gehuwd met 
Christina Dederen; Andreas Kallen namens Joannes Leonardus 
Petri; rescribenten en reconvenienten. Loon voor diensten als 
onderpastoor. 1756.

1 omslag

2603 Hendrik Vincken, suppliant c. de regeerders van Sint-Martens-
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Voeren; 'de geestelijke'; het hertogdom Limburg; geinsinueerden. 
Betalen van dorpslasten. 1756.

1 omslag

2635 De pastoor en de kerkmeesters van de Sint-Kwintenskerk in 
Leuven, supplianten c. Jan Baptist Govaerts, gedaagde. Reformatie 
tegen een vonnis aangaande een transactie met kwitantie. Vorige 
instantie: schepenbank van Leuven. 1756.

1 omslag

2631 Antonius Van Hove, priester, impetrant c. de prior en conventualen 
van de augustijnen in Herentals, gedaagden. Naderschap bij de 
verkoop van goederen, verkocht door Bavo De Backer. Vorige 
instantie: schepenbank van Herentals. 1756.

1 omslag

2632 De deken en kanunniken van de Sint-Pieterskerk van Leuven, 
supplianten c. de regeerders van Wilsele, gedaagden. Lasten op de
tienden. 1756.

1 omslag

2619 Peter Van Put, pachter van Kontich, suppliant c. Jan Baptist De 
Lièvre, pastoor van Kontich. Uitbetalen van het saldo van de 
rekening van 1752 van de Tafel van de Heilige Geest. 1756.

1 omslag

2620 Jan Baptist Hulin, pastoor van Walem; Jacobus De Vleeschouwer; 
Peter Van Hooghten; Hendrik Van Horenbeeck; Franciscus Briart; 
kerkmeesters en armenmeesters; supplianten c. de regeerders van
Walem. Reglement voor het beheer van de kerk- en 
armengoederen. 1756.

1 omslag

2629 Sr. Dept, pastoor van Sint-Jacob in Nijvel, gedaagde en suppliant c. 
Jean Baptiste Le Juste, pachter van de hoeve van Alsaulx bij Nijvel, 
appellant en gedaagde. Woltiende. Vorige instantie: leenhof van 
Rognon. 1756.

1 omslag

2643 Sr. Bauwens, pastoor van Baulers, impetrant c. het kapittel van 
Sint-Gertrudis in Nijvel, gedaagde. Verhoging van het inkomen van 
de pastoor. 1756.

1 omslag

2579 Maria Dardain, directrice van de school der arme kinderen van de 
Sint-Elooiskapel in Brussel, impetrante c. juffrouw Catharina 
Theresia Van Hamme, weduwe van Thomas Van Assche; Petrus Van
Coeckelbergh, priester; gedaagden. Legaat van Maria Clara 
Mertens. 1756-1757.
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1 omslag

2613 De inwoners van Cornesse, Drolenval, Saute, Cromhaise; Henri Le 
Grand, priester; impetranten c. Henri Charlier ; Jean Tropeux ; 
Arnold Lejeusne ; Jean Delsaute ; Guillaume Closset ; Mathieu 
Pauquaij ; Lambert Le Gros ; Bertrand Dubois ; Gaspar Spirlet ; 
vertegenwoordigers (' tenants') van de kapel van Cornesse; 
gedaagden. Recht om de bedienaar van de kapel te benoemen. 
1756-1757.

1 omslag

2622 Jaecques Jaecquemin, religieus van de wilhelmieten in het klooster 
van Sint-Catharina bij Nijvel, suppliant c. de prior en religieuzen 
van dit klooster. Wederopname van de suppliant in het klooster. 
1756-1757.

1 omslag

2623 De priorin van het godshuis van Hertoginnedal bij Oudergem, 
suppliante c. Jacobus Waterkeijn, pachter van Watermaal, 
gedaagde. Aardappeltienden. 1756-1757.

1 omslag

2625 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Pieter te Leuven;
de abt van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven; supplianten c. de 
regeerders van Geldenaken; de kerkmeesters van de Sint-
Medarduskerk in Geldenaken; gedaagden. Herstellen van de kerk. 
1756-1757.

1 omslag

2626 De regeerders van Villers-Perwin, impetranten c. de abt van de 
abdij van Villers [te Villers-la-Ville]; de abdis van de abdij van 
Aywiers [te Lasne]; de pastoor van Villers; J. Froment, pastoor van 
Loupoigne; de intendanten van het Sint-Nicolaashospitaal te Nijvel;
de kerkmeesters van Villers-Perwin; gedaagden. Herstellen of 
bouwen van een nieuwe kerk in Villers-Perwin. 1756-1757.

1 pak

2628 De erfgenamen van juffrouw Maria Govarts, weduwe van sr. 
Dionysius Adriaanssens, brandewijnstoker van Antwerpen, 
supplianten c. de pastoor, baljuw en kerkmeesters van 
Rupelmonde. Ongeldigheid van legaten aan de kerk van Vlimmeren
en de kerk van Rupelmonde. 1756-1757.

1 pak

2637 De weduwe van Rombout Verreijcken, inwoner van Leuven, 
suppliante c. L. Van der Steen, pastoor van Leefdaal. Betalen van 
een overgenomen schuld. 1756-1757.

1 omslag
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2609 Johan Theodoor Maessen, intendant van de Commanderij van 
Pitzemburg te Mechelen, namens Jan Gommers, tiendenpachter in 
de Keizershoek van Duffel, suppliant c. Simon De Noter namens 
Peter Van Leemputte, gewezen belastingontvanger van Duffel; de 
regeerders van Hove; gedaagden. Bijdragen in de dorpslasten. 
1756-1757.

1 pak

2651 De overste en religieuzen van het klooster van Sion te Lier, 
supplianten c. Catharina Van Releghem, weduwe van Francis Van 
Steenwinckel, inwoner van Zemst, gedaagde. Uitweg van een stuk 
land. 1756-1758.

1 pak

2668 Ambroos Madron, suppliant c. de abt van de abdij van Villers [te 
Villers-la-Ville], gedaagde. Eigendom van gronden. 1756-1758.

1 omslag

2669 De abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], suppliante c. sr. 
Connerotte, priester en beneficiant van Rixensart, gedaagde. 
Bijdrage in de kosten van de herstellingen aan de kerk van Limal. 
1756-1758.

1 omslag

2688 Baron de Xavier, heer van Lasne; de regeerders van Lasne; 
impetranten c. de proost van het kapittel van Nijvel, eerste 
gedaagde; het kapittel van Nijvel, tweede gedaagde; de pastoor 
van Lasne, derde gedaagde. Bouw van een nieuwe kerk. 1756-
1758.

1 pak

2689 J. Cornelis, pastoor van Zemst en Weerde, suppliant c. Andries Van 
Beveren, koster, gedaagde. Reglement voor de bediening van het 
kosterschap. 1756-1759.

1 pak

2585 Laureis Van der Elst; Judocus De Rouck, gehuwd met Maria Van der 
Elst; naderlingen en aanleggers c. de abdis van de abdij van Ter 
Kameren [te Elsene], gedaagde. Naderschap bij de verkoop van 
een pachthof gelegen te Houtem. Vorige instantie: schepenbank 
van Vilvoorde. 1756-1759.

1 omslag

2583 De deken en kanunniken van het exempt kapittel van Turnhout, 
supplianten c. de regeerders van Turnhout, gedaagden. Tienden op 
aardappelen. 1756-1759.

1 pak

2818 De douairière de Knoest, geboren Bombaye, suppliante c. de abt 
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van de abdij te Kloosterrade, gedaagde. Eigendom van 
steenkooladers. Vorige instantie: Tolkamer van Limburg. 1756- 
1759.

1 pak

2713 Pierre Joseph Le Brun, pastoor van Chapelle-Saint-Lambert, 
impetrant c. de abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville]; de 
abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne]; de proost en religieuzen 
van de abdij te Affligem; de abt-graaf van de abdij te Gembloux; 
kanunnik Godegroij als beneficiant van Onze-Lieve-Vrouw in 
Ottignies; de onderpastoor (' clerc') van Mousty; sr. Berthels, 
pastoor van Mousty, tiendenheffers en gedaagden. Verheffen van 
de kapel van Chapelle-Saint-Lambert tot parochiekerk; verbouwen 
van de kapel en pastorie. 1756-1760.

1 pak

3609 Jean Libert De Latine, kerkmeester van Moxhe, suppliant c. de 
deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Paulus in Luik, 
gedaagden. Bijdragen in de kosten van de restauratie van de kerk 
van Moxhe, welke parochie zich uitstrekte over Namen, Luik en 
Brabant. 1756-1760.

1 pak

2735 Ludovicus Van der Heggen, pastoor van Aubel, impetrant c. de 
prelaat van de abdij van Godsdaal (Valdieu), gedaagde. Loon van 
de pastoor, herstellen van de pastorie en voorzien in een 
onderpastoor. 1756-1761.

1 pak

2814 Prins Claude Lamoral de Ligne, suppliant c. de abt van de abdij van
Saint-Gerlach, gedaagde. Betalen van de rest van de koopsom van 
twee hoeves gelegen onder Fauquemont. 1756-1765.

1 pak

3641 - 3650 J.B. Cornelissen de Weynsbroeck, heer van Kortenaken, Schoten, Horst, impetrant c. de abt van de abdij van Villers, heer van Schoten en Horst, gedaagde. Heerlijke rechten in Schoten (eigendom van de heide). 1756-1788.

3641 - 3650 J.B. CORNELISSEN DE WEYNSBROECK, HEER VAN 
KORTENAKEN, SCHOTEN, HORST, IMPETRANT C. DE ABT VAN DE 
ABDIJ VAN VILLERS, HEER VAN SCHOTEN EN HORST, GEDAAGDE. 
HEERLIJKE RECHTEN IN SCHOTEN (EIGENDOM VAN DE HEIDE). 
1756-1788.

3641 Deel 1. 1756-1766.
1 pak

3642 Deel 2. 1767-1768.
1 pak

3643 Deel 3. 1768.
1 pak
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3644 Deel 4. 1769-1778.
1 pak

3645 Deel 5. 1768-1769 (dossier A)
1 pak

3646 Deel 6. 1768-1770 (dossier AA)
1 pak

3647 Deel 7. 1768-1770 (dossier BB).
1 pak

3648 Deel 8. 1770-1777 (dossier BB).
1 pak

3649 Deel 9. 1780-1786.
1 pak

3650 Deel 10. 1786-1788.
1 pak

2605 De proostdin en religieuzen van de abdij van Sint-Gerlach in 
Oirbeek, supplianten c. de regeerders van Oirbeek, gedaagden. 
Vrijdom van publieke lasten. 1757.

1 pak

2606 De geschoeide karmelieten van Nijvel en van Waver, supplianten c.
de generale overste van de Karmelieten, gedaagde. Besluiten van 
het kapittel van 1754. 1757.

1 omslag

2607 Laurent Joseph Anciaux, chirurgijn in Petit Rosières, suppliant c. F.A.
Jacquet, pastoor van Petit-Lez ; de beheerders van de armentafel ; 
rescribenten. Kosten van de behandeling van Joseph Marichal. 
1757.

1 omslag

2608 De abt van de abdij van Gembloux, suppliant c. de inwoners van 
Cortil, gedaagden. Bijdrage in de opbouw van de pastorie. 1757.

1 pak

2617 Jean Baptiste Baillieu, beneficiant in Limal, suppliant en 
reconvenient c. markies de la Puente, baron van Limal, gedaagde 
en reconvenient. Beslag op de inkomsten van de suppliant omdat 
hij zich niet hield aan de residentieplicht. 1757.

1 omslag

2618 De bisschop van Antwerpen, suppliant c. de priorin en religieuzen 
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van de priorij van Hertoginnedal te Oudergem, geïnsinueerden. 
Tienden onder Ekeren. 1757.

1 omslag

2621 Sr. Le Brun, pastoor van Chapelle-Saint-Lambert, impetrant c. de 
abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville]; de abdis van de 
abdij van Aywiers [te Lasne]; de proost en religieuzen van de abdij 
te Affligem; de abt-graaf van de abdij te Gembloux; kanunnik 
Godegroij als beneficiant van Onze-Lieve-Vrouw in Ottignies; de 
onderpastoor ('clerc') van Mousty; sr. Berthels, pastoor van Mousty;
tiendenheffers en gedaagden. Inkomen van de pastoor. 1757.

1 omslag

2624 Het kapittel van Nijvel; de abdis van de abdij te Wauthier-Braine, 
supplianten c. de prior en religieuzen van Groenendaal [te 
Hoeilaart], gedaagden. Grote tiende van Elingen. 1757.

1 omslag

2633 De abdis van de abdij van Hertogendal (Valduc) in Hamme-Mille, 
suppliante c. de inwoners van Graven (Grez-Doiceau), gedaagden. 
Voorleggen van documenten die aantonen wie er bijgedragen heeft
tot de huidige klok en hoeveel. 1757.

1 omslag

2644 Joannes Leonardus Daemen, pastoor van Jabbeke, suppliant c. de 
proost en religieuzen van het klooster van Heinsberg, gedaagden. 
Loon van de pastoor. 1757.

1 omslag

2657 Markies de la Puente, heer van Limal, suppliant c. sr. Le Grain, 
pastoor van Limal, gedaagde. Opmaken van de rekening van 
beheer van een broederschap. 1757.

1 omslag

2662 Kanunnik Lamberts, suppliant c. de gezworenen van Nieudorp 
onder Walhorn, gedaagden. Bijdragen in de dorpslasten. 1757.

1 omslag

2664 Pierre Joseph de Haccart de Meaulne, suppliant c. Pedro Mertens, 
rentmeester van de Tafel van de Heilige Geest en godshuizen der 
stad Antwerpen, gedaagde. Uitbetalen van een provisie uit de 
fondatie Sint-Anna, gesticht door Simon Rodrigues Devora y Vega. 
1757.

1 omslag

2771 De rector van de jezuieten van Maastricht, suppliant c. de 
regeerders van Mheer (Nederlands Limburg), gedaagden. 
Transactie van 1670 tussen de vrouwe van Mheer en de jezuieten 
van Maastricht. Vorige instantie: schepenbank van 's 
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Gravenvoeren. 1757.
1 omslag

2645 Albert Joseph Danhaive, kapelaan in Geldenaken, suppliant c. de 
deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Pieter te Leuven; de 
abt van de abdij van Sint-Geertrui te Leuven; burggraaf de 
Lardenois, generaal agent van de Orde van Malta; gedaagden. 
Onbekend. 1757-1758.

3 stukken

2647 De regeerders van Ransart, supplianten c. de abt van de abdij van 
Liessies; de abt van de abdij van Floreffe; de pastoor van Thiméon; 
gedaagden. Plichten van de tiendenheffers tot het betalen van de 
pastoor en het onderhoud van het kerkgebouw. 1757-1758.

1 pak

2650 G. Persoons, deservitor van Ezemaal; enkele inwoners van 
Ezemaal; supplianten c. N. Anciaux, griffier van Ezemaal, 
gedaagde. Opstellen van de registers in het Frans. 1757-1758.

1 omslag

2654 Guillielmus Van den Oetelaer, pastoor van Meerhout; suppliant c. 
de abdis en conventualen van het godshuis van Maagdendal bij 
Oplinter, rescribenten. Loon van de pastoor. 1757-1758.

1 omslag

2655 A.J. Warnots; M. De Meester; P.J. Goolens; G.S. Van der Heijden; 
kanunniken der abdij van Coudenberg en respectievelijk pastoors 
van Sint-Mertens-Lennik, Duisburg, Elsene; supplianten c. P.J. De 
Greve, secretaris van Brussel; J. Catoir, rentmeester van het gods- 
en gasthuis van het Heilig Kruis te Elsene. Beledigingen 
(beschuldigingen van fraude). 1757-1758.

1 omslag

2656 De bisschop van Antwerpen, suppliant c. de kanunniken van het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Antwerpen, gedaagden. Wijze van de 
benoemingen van de pastoors. 1757-1758.

1 pak

2658 Franciscus Adriaanssens; Philip Van Weirelijckhuijsen; Francis 
Guillielmus Gobbaerts; P.W. Iven; meesters van de kapel van het 
venerabel, supplianten c. sr. Galle, pastoor van de Sint-
Walburgiskerk in Antwerpen, gedaagde. Beheer en gezag over de 
jaargetijden en solemnele missen die gedaan werden in de kapel. 
1757-1758.

1 omslag

2704 De burgemeester van Warsage, suppliant c. de rector van de 
jezuieten van Maastricht, tiendenheffer en gedaagde. Bijdragen in 
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de dorpslasten. 1757-1758.
1 omslag

2676 Judocus Janssens, metser van Brussel, aanlegger c. Joannes 
Robertus De Roy, secretaris van het kapittel van Sint-Goedele, 
gedaagde. Afwijken van het plan bij de opbouw van een speelhuis 
in Humbeek. 1757- 1759.

1 pak

2687 Jonker Karel Gaillard, commissaris van de Contadorie, suppliant c. 
de rector van het college van de jezuieten in Brussel, gedaagde. 
Eigendom en gerechtigheden van verkochte gronden. 1757-1759.

1 omslag

2701 De priorin en religieuzen van de priorij van Hertoginnedal te 
Oudergem, supplianten en revidenten c. de abt van de abdij van 
Notre-Dame de Bonne-Espérance te [Vellereille-le-Brayeux], 
gedaagde. Eigendom van goed. 1757-1759.

1 omslag

2728 Sr. Tieman Fabritius, kanunnik van het kapittel van Sint-Martinus in 
Kerpen, suppliant c. het kapittel van Sint-Martinus in Kerpen, 
gedaagde. Afloop van water. 1757-1759.

1 omslag

2630 De proost, deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Bavo in 
Gent, impetranten c. Jan De Herdt; Jan Van Paesschen; Guilliam 
Baetven; Peter De Wever; gedaagden. Aardappeltienden van Wilrijk
en Boechout. 1757-1761.

1 omslag

2752 Gravin de Berlo, abdis van het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, 
suppliante c. de gezworenen van Nijvel, rescribenten. Jaarlijks 
voorlezen in de abdij van de wetten en (Franse) belastingen (' 
maltôtes') van de stad. 1757-1761.

1 pak

2696 Joannes De Meijer; Franciscus Bernardus Beltens; Michiel 
Verstraeten; supplianten c. de abdis van de abdij van Roosendael 
te Sint-Katelijne-Waver, gedaagde. Lasten op de tienden van Geel. 
1757-1761.

1 omslag

2699 De abt en religieuzen van de abdij te Aulne, appellanten c. Charles 
Masure, gedaagde. Eigendom van de hoeve van Maret onder 
Jumet. Vorige instantie: schepenbank van Jumet. 1757- 1761.

1 pak

2750 De overste van het klooster van Geldenaken; zuster Thérèse 
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Victoire Suisse; supplianten c. Marie Michelle Tombeur, weduwe 
van Joseph Pottelet, gedaagde. Achterstallige rente. 1757-1762.

1 omslag

2908 Jonker Franciscus Balthasar Franco y Feo, heer van Kontich, 
suppliant c. J. B. De Lièvre, pastoor van Kontich, gedaagde. 
Innemen van een gedeelte van de baan door het planten van een 
haag aan de pastorie; weghalen van tienden door Adriaan Van Put. 
1757-1765.

1 pak

2850 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Pieters in 
Turnhout, supplianten c. de regeerders van Turnhout, rescribenten. 
Bier- en wijnaccijnzen. 1757-1766.

1 omslag

2652 Balthasar Josephus Van Assche, pastoor van Mortsel; Peter Weyns, 
kerkmeester; Adriaan Feyens, Heilige-Geestmeester; supplianten c.
Ferdinand Joseph de Villegas, drossaard van Mortsel. Bepalen van 
de datum van het nazicht der kerk- en armenrekeningen. 1758.

1 omslag

2653 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Dionysius te 
Luik, supplianten c. Jan Baptist Mertens, plebaan van het kapittel 
van Tienen, gedaagde. Bijdragen in de verplichtingen van de 
tiendenheffers te Overwinde. 1758.

1 pak

2660 De kanunniken van het kapittel van Sint-Pieters in Anderlecht, 
supplianten c. de pastoor en kerkmeesters van Anderlecht, 
gedaagden. Publiek verhuren aan de meestbiedende van de kerk- 
en armengoederen, in plaats van onderhands. 1758.

1 omslag

2661 Gerardus Van Nuffel, pastoor van Kampenhout, suppliant c. de 
abdis van de abdij van Kortenberg, gedaagde. Afbreken van de 
oude pastorie daar waar de nieuwbouw geen stallen of washuis 
had. 1758.

1 omslag

2663 Franciscus Van Boterdael, priester, suppliant c. Anna Parent, begijn 
op het Groot Begijnhof in Brussel, gedaagde. Betalen van een 
lijfrente. 1758.

1 omslag

2666 Theodorus de Herckenrode de Steenberghe, deken van de kerk van
Onze-Lieve-Vrouw in Dendermonde; juffrouw de Herckenrode, zijn 
zuster; supplianten c. Peter Moelants, inwoner van Holsbeek, 
gedaagde. Onrechtmatig steken van turf. 1758.
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1 omslag

2670 Gerard Van Caulen, pastoor van Teuven, suppliant c. de abdis van 
de abdij van Zinnik; de barones Collijn de Beusdal; de graaf de 
Corswarem; de inwoners van Teuven; gedaagden. Bepalen wie 
moest bijdragen (en in welke mate) in de kosten van herstel van de
kerkelijke gebouwen. 1758.

1 omslag

2671 De priorin van het klooster van Cabbeek in Tienen, suppliante c. de
regeerders van Glabbeek, gedaagden. Belasten van 
geamortiseerde goederen. 1758.

1 omslag

2683 De tresoriers en rentmeesters van Antwerpen, impetranten van 
brieven van reductie c. de bogaarden van Antwerpen, gedaagden. 
Herstellen van een welfsel onder de straat, ten laste van de stad 
1758.

1 omslag

3610 Florentius D'Alton, pastoor van Stabroek, suppliant c. Petrus 
Domus, schout van Stabroek, gedaagde. Aanzuiveren van het batig
slot van de kerkrekeningen. 1758.

1 omslag

3613 Petrus Ludovicus Peeters, kapelaan van Perk, suppliant c. N. Van 
Steeland, barones van Perk en Elewijt, gedaagde. Achterstallig loon
voor de catechismus van de kleine kinderen en het niet bezetten 
met een rente van een fondatie. 1758.

1 omslag

3664 De abt van de abdij van Gembloux, suppliant c. de prinsen de 
Rohan Soubize, gedaagde. Onbekend. 1758.

1 omslag

3665 Cornelis Maes; Jan Baptist Van Reet; supplianten c. de weduwe van 
jonker Franciscus Regaus, heer van Boom, gedaagde. Onbekend. 
1758.

1 katern

2665 Nicolaas Clocquet, prelaat van de abdij van Sint-Jacob-op-de-
Koudenberg te Brussel, namens Pascal Malacor, suppliant c. sr. 
Prest; L.F. Ducpetiaux ; J.A. Moitemont ; armmeesters van Sint-
Jacob-op-de-Koudenberg te Brussel. Benoeming tot schoolmeester. 
1758-1759.

1 pak

2581 Juffrouw Joanna Catharina Van Zieune, begijn op het Klein Begijnhof
van Brussel, impetrante c. de procurator van de Nederduitse 
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Provincie van de karmelieten, gedaagde. Rente. 1758-1759.
1 omslag

2677 De ongeschoeide karmelieten van Nethen, supplianten c. Jan 
Baptist Crabeels, gewezen ontvanger van de Domeinen in Leuven, 
gedaagde. Achterstallige cijnzen op goed te Dutsel onder Holsbeek.
1758-1759.

1 omslag

2678 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, suppliant c. sr. Donijn, heer
van Chastre, gedaagde. Betalen van cijnzen. 1758-1759.

1 omslag

2685 Sr. Wouwermans, suppliant c. de prelaat van de abdij van 
Dielegem, gedaagde. Losweg van het Ronsbos onder Wolvertem. 
1758-1759.

1 omslag

2690 Enige kanunniken van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel van Aarschot, 
supplianten c. Franciscus Xaverius De Pauw, kanunnik; de cantor 
en enkele andere kanunniken van het kapittel, gedaagden. 
Benoeming van De Pauw tot plebaan. 1758-1759.

1 pak

2691 Nicolaas Herincx, pastoor van [Neder]-Over-Heembeek, (Haute 
Heembeke), impetrant c. sr. Pieremans, heer van Flechières; 
advocaat Brambilla; tiendenheffers en gedaagden. Bouw van een 
nieuwe pastorie. 1758- 1759.

1 omslag

2675 Pierre Le Vache, priester uit Luik, kapelaan in de kerk van Sint-
Goedele te Brussel, impetrant c. de kerkmeesters van Sint-
Goedele, gedaagden. Inkomsten van de kapelanie van de H. 
Drievuldigheid. 1758-1759.

1 pak

2698 Theodorus Driessens, pastoor van Brunsum, suppliant c. de baron 
van Negri, heer van Hendrikskapelle. Dichtmetsen van een 
koordeur, welk recht de gedaagde als grondheer meende te 
hebben. 1758-1759.

1 pak

2702 De regeerders van Merchtem, impetranten c. sr. Judocus Reps, 
zilversmid van Brussel; sr. Boeckx, pastoor van Merchtem; 
gedaagden. Verwaarlozen van de derde zondagse mis en van de 
diensten in de kapel van Ter Spelt. 1758-1759.

1 omslag

2753 /1 Sr. Cassart, pastoor van Perwez, suppliant c. de abdis en 
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religieuzen van de abdij van La Ramée [te Jauchelette], namens sr. 
De Libotton, tiendenpachter van Perwez, gedaagde. Tienden van 
de pastoor. 1758-1760.

1 pak

2700 Jan Baptist Rogge, pastoor van Vlezenbeek c. de proost van de 
Kapellekerk in Brussel; sr. Fariseau; de regeerders en kerkmeesters 
van Vlezenbeek; gedaagden. Verhogen van het loon van de 
pastoor. 1758-1760.

1 pak

2711 Jean Dewez, pastoor van Thimister c. de deken en kanunniken van 
het kapittel van Sint-Dionysius te Luik; de regeerders van Herve; 
gedaagden. Bouwen van een nieuwe pastorie. 1758-1760.

1 omslag

2753 /2 Sr. Cassart, pastoor van Perwez, suppliant c. de abdis en 
religieuzen van de abdij van La Ramée [te Jauchelette], namens sr. 
De Libotton, tiendenpachter van Perwez, gedaagde. Tienden van 
de pastoor. 1758-1760.

1 pak

2725 Laurentius Van den Steen, pastoor van Leefdaal, suppliant c. 
Guilliam Van der Vorst, pachter van Leefdaal, gedaagde. 
Vleestienden. 1758-1760.

1 pak

2729 De abt van het klooster van Valdieu (Godsdaal), suppliant c. de 
rector van het College van de jezuieten in Maastricht, gedaagden. 
Bijdragen in het herstellen van de pastorie van Aubel en het 
voorzien in een onderpastoor. 1758-1760.

1 omslag

2792 Het Sint-Gertrudiskapittel te Nijvel, suppliant c. de regeerders van 
Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik, gedaagden. Tienden 
op aardappelen, roomse bonen en tabak. 1758-1764.

1 omslag

2805 Graaf de Berlaymont, baron van Jauche, suppliant c. de abdis en 
religieuzen van de abdij van La Ramée [te Jauchelette], gedaagde. 
Betalen van het recht van de dode hand na het overlijden van 
molenaar Jean Crevecoeur. 1758-1766.

1 pak

2867 De abdis van de abdij van Vorst, suppliante c. Gillis Mosselmans; 
Guilliam Moonens; Augustinus Van Keerberghen; inwoners van 
Linkebeek; gedaagden. Aardappeltienden. 1758-1767.

1 omslag
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2917 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. de 
deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Lambertus te Luik ; 
de proosdin en kanunnikessen van het stift van Andenne (Namen), 
gedaagden. Aandeel van de tiendenheffers in de kosten van hun 
verplichtingen te Petit-Hallet. 1758-1771.

1 pak

2679 De proost van de abdij van Affligem; de prior van Neerwaver; 
namens Laurent en Antoine Tremblé; supplianten c. sr. de Fusco, 
heer van Sart-Messire-Guillaume. Onbekend.

2680 Franciscus Guillielmus Van Mestraeten, impetrant c. de pastoor en 
kerkmeesters van de Sint-Katelijneparochie in Brussel. Oprichten 
van een magazijn van Hollandse turfas in het huis 'Amsterdam' aan
de Zoutkaai van Brussel. 1759.

1 omslag

2681 De kanunniken van het kathedraalkapittel van Antwerpen, 
supplianten c. de regeerders van Wortel, Hoogstraten en 
Rijkevorsel, namens Antoon Sprangers, gedaagden. 
Aardappeltienden. 1759.

1 omslag

2682 De kanunniken van het kathedraalkapittel van Antwerpen, 
supplianten c. de regeerders van Oorderen, Wilmarsdonk, 
Oosterweel, gedaagden. Aaardappeltienden. 1759.

1 omslag

2684 Norbertus Van Gool, inwoner van Mol c. de pastoor van Dessel; de 
onderpastoor van Mol; Maria Gijbels, weduwe van Jan Van Gompel; 
gedaagden. Nalatenschap van Valerius Van Gool, onderpastoor van
Mol. 1759.

1 omslag

2715 Jean Henri Toussaint, priester, suppliant c. sr. Enoch, primarius van 
het Groot Begijnhof ; de hofmeesteressen en 
infirmeriemeesteressen van het Groot Begijnhof van Leuven ; 
gedaagden. Bedienen van de kapel van de Infirmerie. 1759.

1 omslag

2733 De kanunniken van het kathedraalkapittel van Antwerpen, 
supplianten c. de regeerders van Sint-Willebrordus, gedaagden. 
Aaardappeltienden. 1759.

1 omslag

3663 De abt van de abdij van Liessies, suppliant c. sr. de Bergeraud, 
gedaagde. Onbekend. 1759.

1 omslag
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2710 Louis Hammer, kanunnik van Sint-Jacob in Leuven, suppliant c. 
Frederik Joseph Hennoul, priester uit Luik, gedaagde. Innemen van 
de plaats van de suppliant in het koor en assisteren bij de diensten.
1759-1760.

1 omslag

2716 Rumoldus Ludovicus De Brie, pastoor van Landen, suppliant c. de 
regeerders van Landen. Overdracht van meubelen en ornamenten 
uit de kapel van Landen naar de nieuwe kerk. 1759-1760.

1 pak

2722 De regeerders van Sprimont, supplianten c. het kapittel van 
Stavelot, gedaagde. Restauratie van de kerktoren van Sprimont. 
1759-1760.

1 pak

2731 J.B. De Lièvre, pastoor van Kontich, suppliant c. J.G. Lunden, 
gehuwd met Anne Marie Constance Dellafaille de Waerloos, 
namens Peter Aerts, gedaagde. Weghalen van novale tienden. 
1759-1760.

1 omslag

2745 De moeder en religieuzen van het klooster in de Halvestraat te 
Leuven, supplianten c. de wethouders van Leuven, gedaagden. 
Vrijstelling van accijnzen, lasten en impositiën. 1759-1760.

1 omslag

2754 Franciscus Van Voshem, pastoor van Tervuren; Petrus Van der Elst, 
meier; de weduwe van griffier De Wever; Petrus De Wever, haar 
zoon; supplianten c. Hieronimus Tassilone, vrijheer van Terlinden, 
warandmeester, watergraaf en pluimgraaf van Brabant, gedaagde. 
Kweken van duiven door de pastoor en beledigen van de officieren 
en warandhuurders. 1759-1760.

1 pak

2717 De prior en religieuzen van het klooster van Groenendaal [te 
Hoeilaart], impetranten c. sr. Henrion, gedaagde. Naderschap. 
1759-1761.

1 omslag

2714 Maria Theresia Van der Veken, begijn, suppliante c. Henricus Persij, 
pastoor van het begijnhof; de hofmeesteressen van het begijnhof 
van Aarschot; gedaagden. Verwijderen van de suppliante uit het 
begijnhof omwille van haar ongeregeld leven. 1759-1761.

1 pak

2746 De abt van de abdij van Aulne, appellant c. Charles Masure; 
Lambert Van der Steen; gedaagden. Winning van steenkool op de 
gronden van de hoeve van Marais. 1759-1761.
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1 omslag

2780 De regeerders van Celles, impetranten c. de abt en religieuzen van 
de abdij van Park, gedaagden. Herstellen van de kerk van Pont-à-
Celles. 1759-1763.

1 pak

2787 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Jan te Luik; de 
deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Germanus in 
Tienen; supplianten c. Hendrik Jadoul, inwoner van Oorbeek, 
gedaagde. Klavertienden. 1759-1763.

1 pak

2705 Jonker Carolus Philippus Joannes Baptist Van de Werve, heer van 
Vorselaar; de regeerders en kerkmeesters van Vorselaar; 
impetranten c. het kapittel van Kamerijk; de pastoor van Vorselaar;
gedaagden. Herstellen van de kerktoren. 1759-1764.

1 pak

2816 - 2817 De abt van de abdij te Kloosterrade, in eigen naam en namens baron de Trips en baron de Spies de Bullesheim; suppliant c. Joannes Bombaye; Henricus Gulpen; Andries Grégoire; Nicolaas Leersch, koopman en manufacturier in Aken; Barbara Bombaye; erfgenamen van de douairière Knoest, gedaagden. Eigendom van steenkooladers gelegen onder de gronden van Coeckemeerhof in het land van 's Hertogenrade, afkomstig van Frans Willem de Spies d'Erenstein. 
1759-1766.

2816 - 2817 DE ABT VAN DE ABDIJ TE KLOOSTERRADE, IN EIGEN 
NAAM EN NAMENS BARON DE TRIPS EN BARON DE SPIES DE 
BULLESHEIM; SUPPLIANT C. JOANNES BOMBAYE; HENRICUS 
GULPEN; ANDRIES GRÉGOIRE; NICOLAAS LEERSCH, KOOPMAN EN 
MANUFACTURIER IN AKEN; BARBARA BOMBAYE; ERFGENAMEN VAN
DE DOUAIRIÈRE KNOEST, GEDAAGDEN. EIGENDOM VAN 
STEENKOOLADERS GELEGEN ONDER DE GRONDEN VAN 
COECKEMEERHOF IN HET LAND VAN 'S HERTOGENRADE, 
AFKOMSTIG VAN FRANS WILLEM DE SPIES D'ERENSTEIN. 1759-
1766.

2816 Deel 1.
1 pak

2817 Deel 2.
1 pak

2863 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Pieters te 
Leuven; supplianten c. de regeerders van Leuven, rescribenten. 
Vrijstelling van bieraccijns voor de suppoosten (o.a. Mathias Van 
den Gheyn, organist en stadsbeiaardier). 1759-1768.

1 pak

2862 Notaris Christiaan Corvers, suppliant c. de abt van de abdij van 
Floreffe, gedaagde. Sterfhuis van François Van den Wijngaert, 
weduwnaar van Maria Magdalena Van Pruysen, wiens zoon 
Alexander ingetreden was in de abdij. 1759-1769.

1 pak
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2779 Gerardus Raedermaeckers, pastoor van Kettenis, impetrant c. de 
deken en het kapittel van Aken; de inwoners van Kettenis; de 
pastoor van Walhorn; gedaagden. Loon van de pastoor. 1759-1774.

1 pak

2829 De abt van de abdij van Floreffe, impetrant c. de inwoners van 
Seneffe, gedaagden. Weiderecht in het bos van Nauwes. 1759-
1782.

1 omslag

2703 Henricus Dominicus Vanderschrick, meier van Sint-Joris-Winge, 
impetrant c. de proost van het klooster van Gempe; Leonardus Van 
Langendonck; Petrus Kerselaers; Joannes Janssens, molder van 
Sint-Joris- Winge; gedaagden. Vernieuwen van de brug over de 
Molenbeek langs de baan Leuven-Diest. 1760.

1 omslag

2693 Guilliam Van Doren, pachter in Berg, appellant c. de erflaten van 
het laathof van Ruisbeek; de prelaat van de abdij van Sint-Michiels 
in Antwerpen; gedaagden. Vergoeding voor de houtkap van een 
bos dat door de suppliant bekomen werd bij naderschap. 1760.

1 omslag

2706 Steven Lang, kamerknecht, suppliant c. A.J. Knijf, kanunnik van de 
kathedraal van Antwerpen, gedaagde. Loon. 1760.

1 omslag

2707 De deken en kanunniken van het Sint-Goedelekapittel te Brussel, 
impetranten c. Jan De Vadder; Steven Pepermans; Jan De Coster; 
gedaagden. Tienden binnen de ' cingel' (Molenbeek, 
Warmoesbroek, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Koudenberg) van 
Brussel. 1760.

1 omslag

2708 De abdis van de abdij van Sint-Bernardsdal te Diest, suppliante c. 
de regeerders van Halen, gedaagden. Vrijstelling van weggeld. 
1760.

1 omslag

2709 De priorin en religieuzen van het klooster van Sion in Vilvoorde, 
supplianten c. Antoon Jacobs, man van Catharina De la Rue, 
gedaagde. Voorrang als schuldeiser van Philip Loosvelt, gewezen 
griffier van Perk. 1760.

1 omslag

2730 W. Cobben, dorpsmeester; Nicolaas à Campo, schepen; P. Corten; 
Joannes Jongen; Baltus à Campo; Joannes Nuchelmans; Antoon 
Lahay; Joannes Drissen; G. Limpens ; Jacobus Raemeckers ; 
supplianten c. J.H. Dullens, schout van Nath (Valkenburg), 
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gedaagde. Machtsmisbruik (overdreven boetes opgelegd voor 
slecht onderhoud van de wegen). 1760.

1 omslag

2720 Cornelis Franciscus De Kinder, onderpastoor van Kontich, impetrant
c. de deken en kanunniken van het kathedraalkapittel van 
Antwerpen; A. Varendonck, proviseur van de Sint-Michielsabdij van 
Antwerpen; jonker Joan H. Lunden; Joannes E. Peeters namens zijn 
tante de douairière van jonker Guillielmus Carlo Lunden; advocaat 
Van Gameren; de commandeur van de Commanderij van 
Pitzemburg; de abt van de abdij van Lobbes; de pastoor van 
Kontich; gedaagden. Verhoging van loon. 1760-1761.

1 omslag

2718 N. Wildt, rentmeester van het kapittel van Aken, suppliant c. N. 
Lamberts, gerechtsbode van Walhorn, gedaagde. Restitutie van 
geld. Vorige instantie: Hooggericht van Limburg. 1760-1761.

1 omslag

2751 F.P. Wigny, rector van de kapel van Orp-le-Petit, appellant c. 
Jacques Renson, inwoner van Orp-le-Grand, gedaagde. Huur van de
goederen van de kapel. Vorige instantie: schepenbank van Orp-le-
Grand, schepenbank van Leuven. 1760-1761.

1 pak

2756 Michel Joseph Le Comte, priester, suppliant c. Jean Pierre Nicolaas 
Dorman, kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Aken, 
avisant. Toewijzen van een prebende door de Universiteit van 
Leuven. 1760-1761.

1 pak

2697 Guillielmus Steenkist, pastoor van de Sint-Kathelijnekerk in Brussel;
de kerkmeesters; impetranten c. Maria Anna Annot, gedaagde. 
Voorrang als schuldeiser van Theodoor Van Boom. Vorige instantie: 
schepenbank van Brussel. 1760-1762.

1 omslag

2772 Emmanuel P.J. Rasquin, pastoor van Evere, suppliant c. Joannes 
Petrus De Zadelere, advocaat bij de Grote Raad, gedaagde. 
Weigeren van tienden te betalen op verkocht schaarhout. 1760-
1762.

1 pak

2802 De prelaat van de abdij van Averbode, impetrant c. de regeerders 
van Wezemaal, gedaagde. Betalen van kwartierslasten. 1760-1762.

1 pak

2819 François Bombaye, suppliant c. de abt van de abdij te Kloosterrade,
gedaagde. Eigendom van steenkooladers. 1760-1762.
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1 omslag

2880 De inwoners van Walhorn, supplianten c. graaf de Schellaert, 
gedaagde. Aandeel van het Crutzhof in de publieke lasten. 1760-
1763.

1 pak

3669 Ursula Anthoinette, gravin de Berlo, vrouwe van Nijvel, abdis van 
het kapittel van Sint-Gertrude te Nijvel, suppliante c; de proost, 
deken en kanunniken van het kapittel van Nijvel, gedaagden. 
Beheer van de kerk. 1760- 1763.

1 omslag

2789 De prior en religieuzen van de priorij van Corsendonk bij Turnhout, 
supplianten c. de regeerders van Geel, gedaagden. Betalen van 
kwartierslasten op de vijvers genaamd Hoeijbeek. 1760-1764.

1 pak

2840 Franciscus Jacobs, onderpastoor van Brecht, impetrant c. het 
kapittel van de tweede fondatie van Sint-Pieters te Leuven; sr. Du 
Bois als president van het College van Atrecht; de prior en 
religieuzen van de priorij van Corsendonk bij Turnhout; de abdis en 
religieuzen van de abdij van Roosendael [te Sint-Katelijne-Waver]; 
gedaagden. Looneisen. 1760-1764.

1 pak

2804 Charles de Brienen de Guesselt, drossaard van het land van 
Valkenburg (onder Oostenrijk), suppliant c. de weduwe van sr. A.F. 
Lenaerts, gedaagde. Rechten in de hoeve van Waijaux. 1760-1764.

1 omslag

3604 Guillielmus Van Ex, priester, suppliant c. Henricus Sebastianus 
Collaerts, pastoor van Lovenjoel, gedaagde. Benoeming tot pastoor
van Lovenjoel. 1760-1764.

1 omslag

2694 J.F. Liégeois, pastoor van Linsmeau, suppliant c. baron de Rahier ; 
de baron van Gaasbeek ; gedaagden. Achterstallige rente. 1761.

1 omslag

2695 Guillielmus Steenkist, pastoor van de Sint-Katelijnekerk in Brussel; 
de kerkmeesters; supplianten c. Jacobus Josephus Van der Heijden, 
namens De Fraije, Reijnders en Le Plat, kapelanen, gedaagde. 
Verstoren van de beurtrol van de diensten. 1761.

1 omslag

2719 De prior van het Heilig Kruisconvent van Aken namens zijn pachter 
Joseph Langoor, suppliant c. Andries Janssens, gedaagde. 
Voorgeschoten geld. 1761.
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1 omslag

2765 Filip 't Sestigh, kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in 
Dendermonde; Romanus Franciscus 't Sestigh, heer van Winksele; 
supplianten c. de pastoor en kerkmeester van de Sint-Kwintenskerk
in Leuven, gedaagden. Schenking van twee huizen. 1761.

1 omslag

2900 Petrus De Swert, pastoor van Essene, impetrant c. de regeerders 
van Essene, gedaagden. Bijdragen in de dorpslasten. 1761.

1 omslag

3396 Joseph Dandois, schoolmeester van Jumet, suppliant c. de 
regeerders van Jumet, gedaagden. Looneisen. 1761.

1 omslag

2692 Maria Theresia Brion, vrouw van Hendrik Van Laethem, suppliante 
c. de kartuizers van Brussel, gedaagden. Achterstallige pacht van 
het Hof ter Moille in Dilbeek. De man was krankzinnig en de vrouw 
vluchtte met haar kind en meubelen naar Brussel nadat ze haar 
granen en vee had verkocht. 1761-1762.

1 pak

2734 De prelaat en religieuzen van de abdij van Grimbergen c. de 
regeerders van Wemmel, gedaagden. Aardappeltienden. 1761-
1762.

1 omslag

2743 Antoon Stroobants, pachter van Bertem, suppliant c. de 
augustijnen van Leuven, gedaagden. Bijdragen in de dorpslasten 
naar aanleiding van de leveringen aan de troepen in 1746-1748. 
1761-1762.

1 omslag

2744 [G.] De Kock, pastoor van Sint-Pieters-Leeuw, suppliant c. de gravin
van Coloma, barones van Sint-Pieters-Leeuw, namens Jaspar 
Pauwels, afgaande kerkmeester. Verstoren van de opvolging van de
kerkmeester door weigering om de sleutels te overhandigen. 1761-
1762.

1 omslag

2748 Leonardus Meijers, pastoor van Huizingen, suppliant c. Hendrik 
Gerrebos, koster van Huizingen, gedaagde. Voorzien in een 
vervanger van de koster die te oud geworden was. 1761-1762.

1 omslag

2749 De graaf van Gistel, suppliant en gereconvenieerde c. sr. Crabbe, 
inwoner van Brussel, geinsinueerde en reconvenient, namens 
Antoine Sauvage. Ten uitvoer leggen van een vonnis van de stad 
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Brussel aangaande huishuur. 1761-1762.
1 omslag

2736 Catharina De Laet, weduwe van Judocus Franciscus Van de Velde, 
inwoner van Antwerpen c. de predikheren van Antwerpen, 
gedaagden. Eigendom van een huis gelegen aan de zee in 't Zand-
daar-buiten, gebruikt door de gedaagden voor het verblijf van hun 
missionaris. 1761-1762.

1 omslag

2801 Jean Baptiste Probst, pastoor van Montzen, suppliant c. baron de 
Belderbisch, heer van Montzen, namens priester Jean Henri 
Corman, gedaagde. Recht om het beneficie van Sint-Anna te 
begeven. 1761-1763.

1 omslag

2820 De kanunnikessen van Sint-Waldetrudis in Bergen; de deken en 
kanunniken van het Sint-Catharinakapittel te Hoogstraten; 
impetranten c. de wethouders van Herentals intervenierende 
namens Franciscus Dominicus Van Tendeloo, gedaagde. Tienden op
sloorzaad. 1761-1765.

1 pak

2871 De kanunniken van het kapittel van Sint-Gummarus te Lier, 
supplianten c. Carolus Josephus de Bauffe, schepen van Gent; 
Maria Françoise de Bauffe; gedaagden. Recht van het kapittel om 
een executeur aan te stellen in het sterfhuis van kanunnik de 
Bauffe. 1761-1767.

1 pak

2821 De abdis van de abdij van Sint-Bernardsdal te Diest, suppliante c. 
de regeerders van Sint-Joris-Winge, gedaagden. Bijdragen in de 
beden. 1761-1769.

1 omslag

2721 De deken en kanunniken van het kathedraalkapittel van 
Antwerpen; A. Varendonck, proviseur van de Sint-Michielsabdij van 
Antwerpen; jonker Joan H. Lunden; Joannes E. Peeters namens zijn 
tante de douairière van jonker Guillielmus Carlo Lunden; advocaat 
Van Gameren; de commandeur van de Commanderij van 
Pitzemburg; de pastoor van Kontich; supplianten c. de abt van de 
abdij van Lobbes, patroon van Kontich, gedaagde. Geschil over wie 
het loon van de onderpastoor van Kontich diende uit te betalen. 
1761-1774.

1 pak

2737 De erfborggraaf van Brussel, voogd; Sebastiaan Claessens, 
kerkmeester van Huizingen; supplianten c. Leonardus Meijers, 
pastoor van Huizingen, gedaagde. Verduisteren van gelden en 
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wanbeheer van de kerkgoederen. 1762.
1 omslag

2739 De aartsbisschop van Mechelen als abt van de abdij van Affligem, 
suppliant c. de regeerders van Merchtem, gedaagden. 
Aardappeltienden. 1762.

1 omslag

2740 De prelaat van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen, resument c. 
J.F.B. Batkin de Boonhof, schout van Wommelgem; A. De Deken, 
meier van Borsbeek; geinsinueerden. Verbreden van de Herentalse 
Baan. 1762.

1 pak

2741 Pierre Gilbert, pastoor van Oisquercq, suppliant c.de promotor van 
het Geestelijk Hof van Namen, gedaagde. Betalen van een boete 
na een veroordeling voor vermeend exorcisme. 1762.

1 omslag

2742 Allard Van Gucht, man van Anna Maria Van Zeebroeck, impetrant c.
de pastoor en de kerkmeesters van Merchtem, gedaagden. 
Eigendom van het goed 'de Meerkouter', gelegen te Merchtem. 
1762.

1 omslag

2747 De abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], suppliante c. de 
regeerders van Rèves en Lutteal, gedaagden. Tienden op tabak en 
hop. 1762.

1 omslag

3435 De pastoor en kerkmeesters van Tervuren; de regeerders van 
Tervuren; supplianten c. graaf de Ribaucourt, burggraaf van 
Tervuren, geïnsinueerde. Uitgaven van de armenzorg. 1762.

1 omslag

2758 Franciscus Van Boterdael, priester, suppliant c. de pastoor en 
kerkmeester van de Sint-Gorikskerk in Brussel, gedaagden. Ontslag
als kapelaan van de kapel van de Heilige Drievuldigheid en jaarlijks
loon. 1762-1763.

1 omslag

2760 Het kapittel van Kamerijk; de pastoor van Vorselaar; sr. Van de 
Werve; impetranten c. de regeerders van Vorselaar, gedaagden. 
Tienden op aardappelen en sloorzaad. 1762-1763.

1 omslag

2761 G. De Cock, pastoor van Sint-Pieters-Leeuw, suppliant c. Philip 
Emmanuel Michel, heer van Wolfshagen, gedaagde. Weigeren van 
novale tienden. 1762-1763.
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1 omslag

2764 De abt en religieuzen van de abdij van Lobbes, supplianten c. 
notaris Jean Baptiste Minne, inwoner van Samme onder Ittre, 
gedaagde. Aanstelling van de gedaagde tot griffier van Versenal. 
1762-1763.

1 omslag

2773 Adriaan De Smet, pastoor van Perk, suppliant c. jonkvrouw Maria 
Catharina Gislena de Steenlant, barones van Perk, gedaagde. 
Novale houttienden. 1762-1763.

1 pak

2774 De prelaat van de abdij van Averbode; de baron van Hasselbroeck, 
domheer van Luik; de prior en [dal]scholieren van het klooster te 
Zoutleeuw; Guillielmus Persoons, deservitor van Ezemaal; 
geinsinueerden. Woltiende. 1762-1763.

1 omslag

2790 Sr. Borremans, intendant voor de prinses de Rohan-Soubize, 
suppliant c. de religieuzen van het klooster van Lérinnes ; 
gedaagden. Heerlijke rechten in Tourinnes-les-Ourdons, Lérinnes en
Sartial. 1762-1763.

1 pak

2791 Cornelis De Pauw, pachter van Anderlecht, suppliant c. François De 
Vuyst, tiendenpachter van het kapittel van Sint-Pieter te 
Anderlecht, gedaagde. Evocatie van een zaak, gevoerd voor het 
Consistorie, over het beledigen van de tiendenpachter die 
zaadtienden opeiste. Vorige instantie: Consistorie van de Hoorn. 
1762-1764.

1 pak

2755 Cornelis Van den Putte, inwoner van Zoutleeuw, suppliant c. de 
prelaat van de abdij van Vlierbeek; de deken en kanunniken van 
het Sint-Dionysiuskapittel te Luik; de prior van het klooster van de 
[Dal]scholieren te Zoutleeuw; rescribenten. Hooitienden. 1762-
1764.

1 pak

2778 De regeerders van Oppuurs, supplianten c. de aartsbisschop van 
Mechelen als abt van de abdij van Affligem; de abt van de Sint-
Bernardusabdij [te Hemiksem]; N. Van den Eede, pastoor van 
Puurs; Joannes Verreijcken, koster van Puurs; de kerk- en 
armenmeesters van Puurs. Oprichten van een parochie Oppuurs. 
1762-1764.

1 omslag

2870 Notaris Raijmaeckers als eigenaar van het heerlijk cijnsboek van 
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Charluwe onder 'Nieuwercapellen', suppliant c; de oratorianen van 
Scherpenheuvel. Betalen van pontpenningen. Vorige instantie: 
cijnshof van Charluwe. 1762-1766.

1 pak

2831 Gillis Van Dijck, rentmeester van de bisschop van Gent, aanlegger 
c. Peter Fierens, opponent. Proceskosten van een geding voor het 
Laathof van Sombeke in Boechout aangaande het betalen van 
pontpenningen. 1762-1766.

1 pak

2845 De deken en het kapittel van Sint-Michiel en Sint-Goedele in 
Brussel, impetranten c. de weduwe Van de Vinne, inwoner van Sint-
Joost-ten-Node; Philippus Van Overstraeten, inwoner van Elsene; 
gedaagden. 'Payetienden' op aardappelen. 1762-1767.

1 pak

2941 De kanunniken van het kathedraalkapittel van Antwerpen, 
supplianten c. J.B. De Lièvre, pastoor van Kontich, gedaagde. 
Gebruik van het batig saldo uit de kerkrekeningen voor het 
herstellen van de kerktoren. 1762- 1767.

1 pak

2955 De proost, deken en kanunniken van het kapittel van Kamerijk, 
supplianten c. de inwoners van Ohain, gedaagden. 
Aardappeltienden. 1762-1769.

1 omslag

3144 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville] c. sr. de Fusco, 
heer van Sart-Messire-Guillaume. Heerlijke rechten in Sart-Messire-
Guillaume. 1762-1769.

1 omslag

3401 Het kapittel van Kamerijk, suppliant c. de regeerders van Braine-
l'Alleud, gedaagden. Tienden op aardappelen en koolzaad. 1762-
1771.

1 omslag

3073 Het kapittel van Sint-Gertrude in Nijvel, impetrant c. de inwoners 
van Tubize, gedaagden. Aardappeltienden. 1762-1778.

1 omslag

2759 Sr. Le Hoye, baljuw van Plancenoit, suppliant c. het kapittel van 
Kamerijk, gedaagden. Aardappeltienden en koolzaadtienden. 1763.

1 omslag

2763 De priorin van het godshuis van Hertoginnedal bij Oudergem, 
suppliante c. de regeerders van Sint-Pieters-Woluwe, gedaagden. 
Oppervlakte van de bossen waarvoor bijgedragen wordt in de 
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dorpslasten. 1763.
1 omslag

3662 De regeerders van Nijvel, supplianten c. [Paul Godefroid de Berlo 
de Franc-Douaire], bisschop van Namen, gedaagde. Testament van 
monseigneur [François] de Buisseret, bisschop van Namen. 1763.

1 omslag

2769 Franciscus Van Voshem, pastoor van Tervuren, suppliant c. graaf de
Ribaucourt, burggraaf van Tervuren, gedaagde. Tienden op een 
stokbos. 1763.

1 omslag

2770 Sr. Sanders, rector van de Sint-Antoniuskapel in Brecht, suppliant c.
de president van het College van Atrecht te Leuven; de abdis van 
de abdij van Roosendael [Walem]; de pastoor van Brecht; de 
regeerders van Brecht; gedaagden. Betalen van het loon van de 
kapelaan. 1763.

1 omslag

2775 Jean Pierre Suplice, suppliant c. François Baugniet, schepen van 
Jauchelette, gedaagde. Beslag op de koopsom van een huis die 
door de verkoper ontvangen werd en waarvoor hij een 
geantidateerd ontvangstbewijs had overhandigd. 1763.

1 omslag

2794 M. J. Sauvegarde, pastoor van Geldenaken, suppliant c. de barones,
douairière de Villers, gedaagde. Novale tienden op landbouwgrond 
die voordien het bos 'Le Paradis' vormde. 1763.

1 omslag

2795 Jean Baptiste Soupart; Jean Baptiste Godefroid; Adriaan Soupart; 
supplianten c. Pierre Hannotiaux, pachter van de abdij van Bonne 
Espérance te [Vellereille-le-Brayeux], gedaagde. Rente aangegaan 
door Catharina Jaumot, weduwe van H. Soupart, hertrouwd met de 
gedaagde. 1763-1764.

1 omslag

2762 Theresia Landeloos, begijn op het begijnhof van Tienen, suppliante 
c. de prelaat van het klooster van Sint-Dionysius bij Bergen, 
namens sr. Vrancx de Noduwe, gedaagde. Leenroerigheid van het 
huis van Montenaken, gelegen te Avendoren bij Tienen en pand 
van een rente. 1763-1764.

1 omslag

2828 De regeerders van Webbekom en Assent, impetranten c. de prelaat
van de abdij van Tongerlo; de priorin en religieuzen van het 
klooster van Mariëndal te Diest; de pastoor van Webbekom; 
Andreas Cornelis Spoelberghs, rentmeester van de Tafel van de 
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Heilige Geest van Diest; gedaagden. Restitutie van het tekort dat 
de tiendeheffers te weinig hadden betaald aan belastingen door 
een foutieve berekening in 1686. 1763- 1764.

1 omslag

2768 Nicolaas Bruijlants, pachter van Wemmel, impetrant c. de 
kerkmeesters van Wemmel namens Peter De Boeck, gedaagden. 
Rijden met paard en kar over het land van de aanlegger. Vorige 
instantie: schepenbank van Ukkel. 1763-1764.

1 omslag

2777 De inwoners van Cortil, supplianten c. de abt-graaf van de abij te 
Gembloux, gedaagde. Bouw van een nieuwe (verplaatste) kerk. 
1763-1764.

1 omslag

2782 De alexianen van Tienen, supplianten c. de regeerders van 
Goetsenhoven, gedaagden. Rente. 1763-1764.

1omslag

2793 De pastoor en kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-
Kapellekerk van Brussel, supplianten c. de overste van het klooster 
van Sint-Pieters van Brussel, gedaagde. Handhaven van het recht 
om personen overleden binnen het klooster te begraven in de 
kloosterkerk. 1763-1764.

1 omslag

2785 Andreas Van Beveren, koster van Zemst, impetrant c. de kerk- en 
armenmeesters van Zemst; de regeerders van Zemst; gedaagden. 
Vergoeding voor het klippen van de klokken; opwinden van het 
torenhorloge en bespelen van het orgel. 1763-1765.

1 omslag

2767 Ferdinandus Collage, koopman van Gent, suppliant c. de pastoor en
kerkmeesters van de Sint-Michielskerk in Leuven. Overhoren van 
de rekening van de begrafenisrechten, opgemaakt namens wijlen 
Dominicus Collage, de vorige pastoor. 1763-1766.

1 omslag

2848 L. Smidts, pastoor van 'Hergenraedt' (Walhorn), impetrant c. de 
gemeentenaren van 'Hergenraedt'; de deken van het kapittel van 
Aken; gedaagden. Aandeel van de tiendenheffers in het 
supplement op het loon van de vicarius. 1763-1766.

1 pak

2856 Guillielmus De Ridder, meier van Korbeek-Dijle; Joannes Geeraerts, 
schepen en kerkmeester; supplianten c. de prelaat van de abdij 
van Sint-Michiels in Antwerpen, gedaagde. Herstellen van de toren 
en bouwen van een nieuwe kerk. 1763-1766.
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1 pak

2912 De abt en religieuzen van de abdij van Flône, supplianten c. Hubert
Plompteux; François Joseph Hologne, inwoner van 
Villers;gedaagden. Stopzetten van een proces voor de 
schepenbank van Luik aangaande gronden onder Brabant 
(Mocheron), opgeëist door de suppliant en verkocht door de ene 
gedaagde aan de andere. Vorige instantie: schepenbank van Luik. 
1763-1769.

1 pak

2959 De kanunnikessen de Borluut, Van der Noot, d'Angleur, de Geloes, 
de Blois, Taye, Wemmel, Berglie, Trips, d'Arville, supplianten c. het 
Sint-Gertrudiskapittel van Nijvel, gedaagde. Vervanging van de 
secretaris tijdens ziekte. 1763-1770.

1 pak

2966 Sr. Van Duyn, pastoor van Noorbeek, impetrant c. de rector van de 
jezuieten in Maastricht, gedaagde. Bouw van een nieuwe pastorie, 
loon, tweede bedienaar. 1763-1771

2766 De deken en kanunniken van de kathedraal van Antwerpen; de abt 
van de abdij van Sint-Michiels in Antwerpen; supplianten c. de 
regeerders van Wommelgem, gedaagden. Herstellen van de 
kerktoren. 1764.

1 omslag

2810 Joannes Wouters; Petrus Chanu, pastoor van de Sint-Gorikskerk in 
Brussel, supplianten en gereconvenieerden c. Jan Baptist Adan; 
Lambertus Van der Meulen; kerkmeesters; gedaagden en 
reconvenienten. Beheer en bediening als kerkmeester van Joannes 
Wouters. 1764.

1 omslag

2811 Pierre Rombaut, vishandelaar van Brussel, suppliant c. de overste 
en religieuzen van het klooster der ' Lorrenoisen'  ['couvent des 
Lorraines' aan de Zavel] in Brussel, gedaagden. Betalen van 
geleverde vis. 1764.

1 omslag

2824 De abdis van de abdij van Maagdendal te Oplinter, suppliante c. sr. 
Clement, pastoor van Opvelp, gedaagde. Opnemen van de helft 
van de tienden in plaats van het in 1682 toegewezen derdedeel. 
1764.

1 pak

2830 De abt van de abdij van Floreffe, acteur c. [Julien] Depestre, heer 
van Seneffe, gedaagde. Afpalen van een gedeelte van het bos van 
Nauwes door de gedaagde als zijn eigendom. 1764.
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1 omslag

3611 Jan Baptist De Lièvre, pastoor van Kontich, suppliant c. Franciscus 
Mens, bedienaar van de griffie van Kontich, gedaagde. Inzage van 
documenten uit de griffie, wat niet mogelijk was omdat de 
gedaagde in Antwerpen woonde. 1764.

1 omslag

3657 Joseph Pierre, graaf van Herzelles, suppliant c. procureur Van der 
Plasschen als voogd van Eugène Charles Ferdinand, markies de la 
Puente, gedaagde. Onbekend. 1764.

1 omslag

3668 François Joseph Macauw, pastoor van Jumet, suppliant c. de abt 
van de abdij van Lobbes, gedaagde. Onbekend. 1764.

1 omslag

2781 Gaspar Theodoor Becker, koopman, suppliant c. Jonnes Franciscus 
Tentroost, cipier op Treurenberg. Vrijlating van de suppliant. 1764.

1 omslag

2783 De prelaat van de abdij van Vlierbeek; Petrus d'Oultremont, pastoor
van Linden; supplianten c. de regeerders van Linden, gedaagden. 
Aanrekenen van wetkosten bij de verkoop van schaarhout uit de 
kerkbossen. 1764.

1 omslag

2784 Carolus Du Pont, pastoor van Sint-Gillis in Opbrussel, suppliant c. 
Henricus, Mommaert en Michael Michiels, kerkmeesters ; 
Guillielmus Fontenbergh, Gillis De Bot en Martinus Loijcx, 
voorgedragenen ; gedaagden. Weigering van de pastoor om een 
nieuwe kerkmeester te kiezen uit de lijst van de voorgedragenen 
1764.

1 omslag

2788 De alexianen van Tienen, supplianten c. Maria Josephina de 
Monflin; Maria Carolina de Monflin; gedaagde. Achterstallige 
mondkosten van de krankzinnige vader van de gedaagden. 1764.

1 omslag

2796 Sr. Lamquet, pastoor van Geest-Gérompont, suppliant c. de deken 
en kanunniken van het kapittel van Sint-Bartholomeus in Luik, 
gedaagden. Inkomen van de pastoor. 1764.

1 omslag

2798 Joannes Aerts, heer van Opdorp, rentmeester van de kerk van Sint-
Jans-Molenbeek, suppliant c. de pastoor en kerkmeesters van Sint-
Jans-Molenbeek, gedaagden. Overhandigen van de penningen van 
een omhaling in de parochie. 1764.
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1 omslag

2799 De heren van Ranst en Millegem, supplianten c. sr. Allaerts, pastoor
van Ranst en Millegem, gedaagde. Begeven van de kosterij. 1764.

1 omslag

2786 Guillielmus Van der Zijpen, koster van Vilvoorde, suppliant c. de 
pastoor en kapelanen van Vilvoorde, rescribenten. Weigeren aan de
suppliant van enkele inkomsten als kapelaan. 1764-1765.

1 omslag

2826 Frederik Christiaan, baron de Mengersen, commandeur van de 
commanderij van Pitzemburg in Mechelen, suppliant c. Marie Van 
de Venne, weduwe Filip Pasteels, pachteres van Sint-Stevens-
Woluwe, gedaagde. Nietig verklaren van een contract op 
jaarschaar waarbij het pachthof (en toren) de Vleugh voor 60 jaar 
werd verhuurd op conditie van er binnen de twee jaar een nieuw 
pachthof op te bouwen. 1764-1765.

1 omslag

2813 Jean François De Ridder, pastoor van Graven (Grez-Doiceau), 
impetrant c. de abdis van de abdij van Hertogendal (Valduc) in 
Hamme-Mille, gedaagde. Loon van de pastoor en bouw van een 
nieuwe pastorie. 1764- 1765.

1 pak

2827 De levieten en muzikanten van de fondatie door Pedro Verbist 
opgericht in de kathedraal van Antwerpen, supplianten c. de 
bisschop van Antwerpen; de deken en kanunniken van het 
kathedraalkapittel; de confreers van de 'Broederschap der 
veertiendaagse berechting', opgericht in het zuidkwartier van de 
kathedraal; gedaagden. Opmaken van een reglement voor de 
fondatie. 1764-1765.

1 omslag

2822 Godfried Gerrard, inwoner van Villers-la-Ville, griffier van 
Gembloux, suppliant c. C.A. Du Ry ; de abt-graaf van de abdij te 
Gembloux. Aanstellen van een nieuwe griffier van Gembloux. 1764-
1765.

1 pak

2800 Sr. Massuy, pastoor van Cheratte, suppliant c. sr. de Sarolea, heer 
van Cheratte, namens Jean Flamend, zijn pachter, gedaagde. 
Tienden. 1764-1766.

1 pak

2832 Jean François De Ridder, pastoor van Graven (Grez-Doiceau), 
impetrant c. de abdis van de abdij van Hertogendal (Valduc) in 
Hamme-Mille, gedaagde. Eigenmachtig kappen van eiken en 
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dekken van proceskosten door het verkopen van bomen uit het 
curegoed. 1764-1766.

1 omslag

2849 Michel Le Compte, priester, suppliant c. de deken van het kapittel 
van Aken, gedaagde. Inkomsten van een prebende. 1764-1767.

1 omslag

2836 De abt van de abdij van Floreffe; Ernest Pierret, religieus; 
supplianten c. sr. Maurage, pastoor van Ransart, gedaagde. Recht 
om de pastoor te benoemen. 1764-1767.

1 pak

2807 De abt van de abdij van Sint-Adrianus te Geraardsbergen, suppliant
c. de regeerders van Berg, gedaagden. Aardappeltienden. 1764-
1771.

1 pak

2672 Franciscus Hensmans, pastoor van Humbeek, suppliant c. de 
regeerders van Humbeek. Kwartierslasten op de pastorie en 
omgeving. 1765.

1 omslag

2806 De prior en de religieuzen van het Rooklooster [te Oudergem], 
supplianten c. Hieronimus Tassilone, warandmeester, gedaagde. 
Vellen van een vonnis in een zaak voor het Consistorie van de 
Hoorn aangaande het stropen van een hert. Vorige instantie: 
Consistorie van de Hoorn. 1765.

1 omslag

2808 De pastoor en kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-
Kapellekerk, supplianten c. de prior en religieuzen van het klooster 
van de bogaarden in Brussel, gedaagden. Begrafenisrecht. 1765.

1 omslag

2809 Michiel Matthijs, suppliant c. de kapelmeesters van de kapel van 
Sint-Antonius in Leuven, gedaagden. Ontslag als knaap of koster 
van de kapel. 1765.

1 omslag

2812 Maria Van den Panhuyse, weduwe van Arnoldus Smets, inwoner 
van Rotselaar, impetrante c. de superior van de oratorianen in 
Leuven, gedaagde. Onbekend. Vorige instantie: schepenbank van 
Leuven. 1765.

3 stukken

2838 De regeerders van Piétrain en Piétremaux, impetranten c. de abdis 
en religieuzen van de abdij van La Ramée [te Jauchelette], 
gedaagden. Afscheiding van de kapel van Piétrain van de kerk van 
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Marilles met benoeming van een pastoor. 1765.
1 omslag

2825 Sr. Henrion, cantor; sr. 't Serstevens, kanunnik van de kerk van 
Anderlecht, supplianten c. sr. Foppens, deken; sr. Brants, kanunnik 
van de kerk van Anderlecht; gedaagden. Recht van de cantor op de
dubbele stem wanneer hij de capitulaire vergadering voorzat bij 
afwezigheid van de deken. 1765.

1 omslag

2841 De aartsbisschop van Mechelen als abt van de abdij van Affligem, 
impetrant c. de weduwe van Gabriël Genard; Pierre Harcq; Louis Le 
Brun; Joseph Flamend, inwoner van Genappe; gedaagden. 
Aardappeltienden en tabakstienden. 1765.

1 pak

3667 De regeerders van Houtvenne en Oosterwijk; de vrouwe van 
Oosterwijk; [Filips Maximiliaan van Merode], markies van Westerlo, 
supplianten c. de abt van de abdij van Tongerlo, gedaagde. 
Herstellen van de kerk van Oosterwijk. 1765.

1 omslag

3032 M.J. Lopez, licentiaat in de medicijnen, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Turnhout; de pastoor van het 
begijnhof van Turnhout; gedaagden. Toewijzen van een studiebeurs
( de Bursa Culiana), in 1663 gesticht door Nicolaas Cuylen, 
gewezen koordeken van de kerk van Sint-Pieters in Turnhout. 1765.

1 omslag

2842 Albertus Van Nauwen; Hieronymus De Koster; Augustinus Stas; 
Martinus Davidts; conventualen der cellebroeders van Tienen; 
impetranten c. Joannes Van Frasem, overste, gedaagde. Oprichten 
van een gebouw. 1765-1766.

1 omslag

2846 Het kapittel van Sint-Gertrude te Nijvel, suppliant c. de 
baanderheer van Gaasbeek; de regeerders van Gaasbeek; 
gedaagden. Aardappeltienden, tabakstienden, tienden op roomse 
bonen. 1765-1766.

1 pak

2855 Balthasar Josephus Van Assche, pastoor van Mortsel, impetrant c. 
de prelaat en religieuzen van de abdij van Lobbes; de deken en 
kanunniken van het kapittel van Sint-Rombouts in Mechelen; 
gedaagden. Bekostigen van een kapelaan voor de vroegmis, wat 
voorheen door de gemeente gebeurde. 1765-1766.

1 omslag

2803 De prelaat van de abdij van Grimbergen, aanlegger c. de prelaat 
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van de abdij van Dielegem, gedaagde. Bijdragen aan het herstellen
van de kerktoren van Neder-Heembeek. 1765-1766.

1 pak

2874 De prior en de discreten van de predikheren te Leuven, supplianten
c. de wethouders van Leuven, gedaagden. Betalen van 
pontpenningen. 1765-1766.

1 omslag

2823 Guilliam Cop; Jan Cop ; Antoon Cop ; supplianten c. de schout en 
schepenen van Niel, gedaagden. Betalen van cijnzen aan de kerk. 
Vorige instantie: schepenbank van Niel. 1765-1766.

1 omslag

2907 De kanunniken van het kapittel van Sint-Gertrude te Nijvel, 
supplianten c. de regeerders van Elingen, gedaagden. 
Aardappeltienden. 1765-1766.

1 omslag

2909 Joannes Van den Bossche, pachter van Loonbeek, suppliant c. de 
kartuizers van Leuven, gedaagden. Achterstallige pacht. 1765-
1766.

1 pak

2873 De drossaard en regeerders van Geel, impetranten c. de bisschop 
van Antwerpen; de abdis van het klooster van Roosendael; de 
deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Dimpna te Geel; 
gedaagden. Herstellen van de kerktoren van de Sint-Amanduskerk 
in Geel. 1765-1767.

1 pak

2866 Het kapittel van Sint-Gertrude in Nijvel, suppliant c. de regeerders 
van Leerbeek, gedaagden. Aardappeltienden, tabakstienden en 
tienden op roomse bonen. 1765-1767.

1 omslag

2858 De abdis van de abdij van Kortenberg, suppliante c. de regeerders 
van Kampenhout, gedaagden. Aardappeltienden. 1765-1768.

1 omslag

2884 Gerardus Raedermaeckers, pastoor van Kettenis, impetrant c. de 
deken en het kapittel van Aken namens Nicolaas Pelser; de 
weduwe A.C. Coel en Jan Van den Hirtz, tiendenpachters; 
gedaagden. Loon van de pastoor (tienden) en de hem in 1764 bij 
vonnis toegewezen provisie. 1765-1768.

1 omslag

2957 De deken en kanunniken van de kerk van Sint-Paulus te Luik, 
supplianten c. de rector van het jezuïetencollege te Leuven ; 
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Guilielmus Van Hamme, pachter; gedaagden. Houttienden op een 
bos in Mille. 1765-1768.

1 pak

2905 Antonius Stockmans, deservitor van Zellik, impetrant c. de deken 
en kanunniken van het domkapittel van Sint-Lambrecht in Luik, 
gedaagden. Bouw van een pastorie. 1765-1769.

1 pak

2928 Sr. Nicolaas Franciscus Van der Noot, amman van Brussel, 
geinsinueerde en reconvenient c. de abdis en religieuzen van de 
abdij van Ter Kameren [te Elsene], supplianten en 
gereconvenieerden. Betalen van cijnzen en aanstellen van een 
sterfelijke laat voor de heerlijkheid van Kelfs onder Wakkerzeel, 
Tildonk, Herent, Haacht, Kortenberg en omgeving. 1765-1769.

1 pak

2815 De abt en de religieuzen van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], 
suppliant c. Petrus Thielens, pachter van het lepelrecht in Leuven. 
Vrijstelling van het lepelrecht. 1765-1770.

1 pak

2971 De prior en clavarii van de lievevrouwenbroeders van Antwerpen, 
impetranten c. Joanna Maria Monica van Lemens, weduwe van 
Laurentius Bouhoulle, gedaagde. Verwijderen van een bak gevuld 
met aarde waarin bomen groeiden omdat hierdoor de pandmuur 
van het klooster beschadigd werd. Vorige instantie: schepenbank 
van Antwerpen. 1765-1770.

1 omslag

2843 De alexianen van Tienen, supplianten c. vrouwe Anna Maria Le 
Boeuf, douairière van Joannes Franciscus de Monflin, gedaagde. 
Verkoop van een bos omwille van een achterstallige rente. 1766.

1 omslag

2844 De prelaat der abdij van Tongerlo, impetrant van brieven van 
resumptie, aanlegger c. [Filips Maximiliaan van Merode], markies 
van Westerlo, graaf van Merode, resument en verweerder. Aandeel 
van de tiendenheffers in de bouw van een pastorie en de pastorele 
competentie. 1766.

1 omslag

2833 Franciscus Van Vossum, pastoor van Tervuren, suppliant c. de abdis
van de abdij van Ter Kameren [te Elsene]; de prior van de 
kartuizers van Brussel; de prelaat van de abdij van Park; de deken 
en kanunniken van het kapittel van Sint-Goedele te Brussel; de 
pastoor van Wezembeek; de pastoor van Sterrebeek; gedaagden. 
Dragen van de onkosten van de restauratie van de pastorie. 1766.

1 pak
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2834 Ridder Prina, gehuwd met Jeanne d'Halluin, impetrant c. srs. 
Despessaux d'Emelin (jr. en sr.) ; gedaagden. Bevrijden van de 
lasten die rusten op de legaten nagelaten door André de Pasur. 
1766.

1 omslag

2835 De abt van de abdij van Saint-Sepulchre te Kamerijk; dom Placide 
Bourdon, proost van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk in 
Brussel; supplianten c. de pastoor en kapelanen van deze kerk, 
gedaagden. Rente. 1766.

1 omslag

2910 Sr. Sanders, [rector van de Sint-Antoniuskapel in Brecht], suppliant 
c. de abdis van de abdij van Roosendael [Walem], gedaagde. 
Onbekend. 1766.

2 stukken

3033 De pastoor, kerkmeesters en regeerders van Meerbeek bij Ninove, 
impetranten c. de abdis van het kapittel van Sint-Gertrude te 
Nijvel, gedaagde. Restaureren van het kerkkoor. 1766.

1 omslag

3605 Gillis Cloetens; Petrus De Soul ; dienende proviseurs van de kerk 
van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapelle in Brussel, supplianten c. P. 
Peemans, inwoner van Brussel, gedaagde. Overhandigen van alle 
effecten en penningen die toebehoorden aan de Broederschap van 
de Berechtinge. 1766.

1 omslag

3606 Philip Joseph Vermozen, beneficiant in de kerk van Sint-Gertrude in 
Nijvel, suppliant c. François Joseph Aurion (Henrion), gedaagde. 
Benoeming tot het beneficie van de Aanroeping van de Heilige 
Maria. 1766.

1 omslag

3656 De overste van het convent van Orival, suppliant c. baron de 
Boulez, rescribent. Vrijstelling van tienden. 1766.

1 omslag

3661 Jonker Balthasar Gaillard, suppliant c. de rector van de jezuïeten 
van Brussel, gedaagde. Onbekend. 1766.

1 omslag

2847 De abdis van de abdij van Vrouwenpark [te Rotselaar]; de prelaat 
van de abdij van Park; de prelaat van de abdij van Averbode; de 
pastoor van Rotselaar; impetranten c. Aert De Verlaer, dienaar van 
Rotselaar; de weduwe van Guilliam Gijselinck, inwoner van 
Rotselaar; gedaagden. Aardappeltienden. 1766-1767.
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1 omslag

2857 Henricus Van Eeckhout, rector van de Latijnse School in Herentals, 
suppliant c. de superior van het oratorie van Leuven, gedaagde. 
Betalen van mondkosten door de suppliant die uitgetreden was. 
1766-1767.

2864 Victoire Joseph de la Puente, suppliante c. de abdis van de abdij 
van Vorst, gedaagde. Alimentatie van de suppliante die de abdij 
verlaten had. 1766-1767.

1 pak

2860 Graaf [Willem Joseph] van [Looz-]Corswarem, suppliant c. de abt, 
proost en religieuzen van de abdij van Affligem, gedaagden. 
Rechtsmacht in Neerwaver (naar aanleiding van een moord begaan
op de pachter van de hoeve van Lauzelles). 1766-1767.

1 omslag

2879 Vrouwe Françoise Keyaerts, douairière van Joannes Josephus de 
Kerrebroeck, suppliante c. jonker Peter François Keyaerts, 
gedaagde. Vereffening van de sterfhuizen van Marie Therese de 
Jonghe en van jonker Boudewijn de Jonghe. 1766-1767.

1 pak

2837 De abt van de abdij van Kloosterrade, suppliant c. P.C. Poyck; 
mevrouw A.J. Poyck, geboren van Grupello; Winand Leersch; G. 
Zensen, priester; F.A. Cox, griffier; geassocieerde ' coolers'. 
Eigendom van steenkooladers. 1766-1768.

1 pak

2839 Sr. Hernalsteen, overste van het oratorie van Brussel, impetrant c. 
Egidius Verbeyst, broeder van het oratorie te Laken; de baron van 
Poederlee als opperkerkmeester van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van 
Laken; gedaagden. Bonus van een rente. 1766-1768.

1 omslag

2853 De pastoor en kerkmeesters van Leest, supplianten c. de abdis van
de abdij van Kortenberg, rescribente. Herstellen van het koor van 
de kerk. 1766-1768.

1 omslag

3057 Sr. Fenain, pastoor van Sint-Agatha-Rode, suppliant c. de abdis van 
de abdij van Vorst, geinsinueerde. Tienden onder Linkebeek. 1766-
1768.

1 omslag

3602 Pierre Dauby, suppliant c. sr. Pierre Poncelet, pastoor van 
Opprebais, gedaagde; Jean Nicolaas Wispeleer, priester, gedaagde.
Benoeming tot kerkmeester. 1766-1769.
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1 omslag

3259 De deken en kanunniken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw in 
de kathedraal van Antwerpen, supplianten c. de dienende meesters
van de kapel van het Venerabel in de kathedraal, gedaagden. 
Aanstellen van een zangmeester. 1766-1770.

1 pak

3671 Bals, Pierre, priester, suppliant c. Tremouroux, sr., gedaagde. 
Begeven van de pastorie van Dion-le-Val. 1766-1770.

1 omslag

2923 - 2924 De deken en kanunniken van het kapittel van de kathedraal van Antwerpen, supplianten c. de kapelmeesters van de kapel van het Venerabel, gedaagden. Bevoegdheid van de kapelmeesters om aanstellingen te doen van koorknapen, organisten en muzikanten. 1766-1771.

2923 - 2924 DE DEKEN EN KANUNNIKEN VAN HET KAPITTEL VAN DE
KATHEDRAAL VAN ANTWERPEN, SUPPLIANTEN C. DE 
KAPELMEESTERS VAN DE KAPEL VAN HET VENERABEL, 
GEDAAGDEN. BEVOEGDHEID VAN DE KAPELMEESTERS OM 
AANSTELLINGEN TE DOEN VAN KOORKNAPEN, ORGANISTEN EN 
MUZIKANTEN. 1766-1771.

2923 Deel 1.
1 pak

2924 Deel 2.
1 pak

2872 Guillielmus Steenkist, pastoor van Sint-Jans-Molenbeek, suppliant 
c. de weduwe De Gutsenhoven; priester De Gutsenhoven en zijn 
zuster, rescribenten. Weigering om begrafenisrechten te betalen. 
1766-1771.

1 pak

2854 Jonker Joannes Josephus Gislenus Pipenpoy, heer van Hombourg, 
impetrant c. de proost, deken en kanunniken van het kapittel van 
Sint-Rombouts in Mechelen, gedaagden. Onbekend. 1767.

1 omslag

2851 Petrus Gommarus Smijers, koster en kapelaan van de kerk van 
Sint-Gummarus in Lier, suppliant c. de deken en kanunniken van 
het kapittel van Lier, gedaagden. Persoonlijk uitoefenen van het 
kostersambt. 1767.

1 omslag

2852 Louis Cosijns, religieus van de abdij van Nizelles te Eigenbrakel; 
Jacques Cosijns, pachter in 'Eychem bij Ninove', zijn broer, 
supplianten c. sr. de Moulins, abt van de abdij van Nizelles. 
Opsluiting bij de alexianen in Brussel wegens onkuisheid met 
vrouwen. 1767.

1 omslag
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2861 Nicolaas Leonard Charlier, heer van Eynatten in de ban van 
Walhorn c. de regeerders van Aken. Rechtsmacht in het bos 's 
Heerenbosch' gelegen bij Hebscheid. 1767.

1 pak

2859 Sr. de Collaert, heer van Abolens en Poucet, suppliant c. de 
religieuzen van het klooster van Lens-Saint-Remy, gedaagden. 
Restitutie van grond. 1767.

1 omslag

2868 [Joannes Henricus van Frankenberg], aartsbisschop van Mechelen 
als abt van de abdij van Affligem; de proost en religieuzen van de 
abdij; impetranten c. de regeerders van Londerzeel, gedaagden. 
Aardappeltienden. 1767.

1 omslag

2869 Broeder Antonius Van den Bemden, pater bij de cellebroeders van 
Antwerpen, suppliant c. sr. François de Cottignies, gedaagde. 
Beschuldiging van diefstallen die zouden gepleegd zijn door 
broeder Gerardus Verpoorten. Vorige instantie: schepenbank van 
Antwerpen. 1767.

1 omslag

2875 Jean François Michel, gewezen chirurgijn in het regiment van Los 
Rios, suppliant c. Marie Anne Joseph Hanmende, weduwe van A.J.J. 
de Courtray, gedaagde. Onbekend (met getuigenissen over de 
nakomelingen van Noël Michel, vader van de suppliant, die eerst 
huwde met N. de Courtray, schoonzuster van de gedaagde, en 
daarna met Augustine Georges de Mons). 1767.

1 omslag

2881 Lambert Thumas, koster van Graven (Grez-Doiceau), impetrant c. 
de abdis van de abdij van Hertogendal (Valduc) in Hamme-Mille, 
rescribente; Charles Thumas, intervenant. Loon. 1767.

2882 De rector van het Jezuïetencollege en de provisoren en president 
van het Driutiuscollege te Leuven, supplianten c. Christianus 
Josephus Prunet, pastoor van Bertem. Verstoren van de restauratie 
van de pastorie door de pastoor die een nieuwbouw wenste. 1767.

1 omslag

3425 Sr. De Ridder, meier van Ottenburg, excipiënt c. de abdis en 
religieuzen van de abdij van Florival, geëxcipieerden. Beleid van 
wegen en dijken. 1767.

1 omslag

3653 Jan Van den Daele, pastoor van Walhorn, suppliant c; de weduwe 
van griffier Heyendael, gedaagde. Onbekend. 1767.
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1 omslag

3614 Jonker Jan Simon De Heuvel, heer van Bouwel, suppliant c. 
Ludovicus Georgius De Vries, priester, gedaagde. Beneficie. 1767.

1 omslag

2876 De abdis van de abdij te Sinnich, suppliante c. de abt van de abdij 
te Kerkrade (Rolduc), gedaagde. Annuleren van een overeenkomst 
van 1558 waarbij de tienden van Teuven uitgewisseld werden 
tegen goederen te Bornem, Hordorff, Brennig en Dersdorff. 1767-
1768.

1 omslag

2877 De deken en kanunniken van de kerk van Sint-Pieter te Anderlecht, 
impetranten c. Laurentius Millé, pastoor van Dilbeek, gedaagde. 
Restauratie van de pastorie. 1767-1768.

1 omslag

2878 Antonius Melius, pastoor van Dworp, impetrant c. de moeder en 
religieuzen van het Sint-Jansgasthuis in Brussel; de pastoor van 
Huizingen; de kerkmeesters van Dworp; de kerkmeesters van 
Alsemberg; gedaagden. Bouw van een nieuwe pastorie in Dworp. 
1767-1768.

1 pak

2883 Franciscus Van Voshem, pastoor van Tervuren, suppliant c. graaf de
Ribaucourt, burggraaf van Tervuren, gedaagde. Tienden op hout. 
1767-1768.

1 omslag

2915 Petrus Van Leeuw, priester, suppliant c. de deken en kanunniken 
van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel, gedaagden. 
Benoeming tot pastoor van Sint-Joost-ten-Node. 1767-1768.

1 pak

2930 G. Claes, deken van het kapittel van Sint-Germanus in Tienen, 
suppliant c. de prelaat van de abdij van Vlierbeek, gedaagde. 
Tienden van Oorbeek. 1767-1768.

1 omslag

2865 Frederik Christiaan, baron van Meugerssen, commandeur van de 
Commanderij van Pitzemburg te Mechelen, suppliant c. de 
regeerders van Putte (Mechelen), gedaagden. Bijdragen in de 
dorpslasten door de pachters van de Commanderij. 1767-1768.

1 omslag

2934 De abdis en religieuzen der abdij van Kortenberg, supplianten c. 
[Maximiliaan Leopold van Merode], prins van Rubempré en 
Everberg, gedaagde. Aanleggen van een dreef op het land van de 
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abdij. 1767-1768.
1 omslag

3601 Jacobus Franciscus Close, onderpastoor van Zoutleeuw, 
kerkmeester, suppliant c. sr. Joannes Hollanders, burgemeester van
Zoutleeuw, gedaagde. Overhandigen van alle documenten en 
gelden aangaande de kerkfabriek. 1767-1768.

1 omslag

2916 De prior van de priorij Notre Dame de Paix te Basse-Wavre; de 
pastoor van Haut-Wavre; impetranten c. graaf [Willem Joseph] de 
[Looz-]Corswarem, heer van Waver, gedaagde. Bevoegdheid over 
de kerkmeesters, armmeesters en ziekenzorg. 1767-1769.

1 pak

2946 C.A. Van Broeckhoven, pastoor van Dessel, suppliant c. Clemens 
Lotharius, baron van Furstenbergh, gedaagde. Toe-eigenen van 
novale tienden. 1767-1769.

1 omslag

2936 Pierre Joseph Lindekens, beheerder van de goederen van burggraaf
de Tisque, suppliant c. de abt van de abdij van Valdieu, gedaagde. 
Restitutie van de koopprijs van het leen en kasteel van Rosmel 
waarvan de koop ongedaan werd gemaakt. 1767-1770.

1 pak

2929 Ludovicus Franciscus Josephus Cambier, proost van de kapel van 
het Heilig Schapulier bij de lievevrouwenbroeders in Antwerpen, 
suppliant c. de prior en clavarii van de lievevrouwenbroeders van 
Antwerpen, gedaagden. Benoeming tot ontvanger en secretaris. 
1767-1771.

1 pak

3615 De regeerders van Itegem, supplianten c. de commandeur van 
Pitzemburg; de bisschop van Antwerpen; gedaagden. Aandeel in de
dorpslasten. 1767-1772.

1 pak

3612 Jean Hubert Delbushaye, suppliant c. Pierre Joseph Delhez, 
gedaagde. Beneficie van het Heilig Kruis in de kerk van Herve. 
1767-1774.

1 pak

2895 Maria Theresia Crabeels, vrouwe van Opvelp; sr. Smekens, pastoor;
de regeerders van Opvelp; supplianten c. de abdis en religieuzen 
van de abdij van Maagdendal (bij Oplinter), gedaagden. Restauratie
van de kerk en pastorie van Opvelp. 1768.

1 omslag
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3010 De abdis van de abdij van Groot-Bijgaarden, suppliante c. F.B.A. Du 
Bois, onderpastoor; de gravin d'Yves; gedaagden. Doorgang over 
een weide voor de afvoer van hout. 1767-1772.

1 pak

3315 De regeerders en inwoners van Schinvelt, impetranten c. de proost 
en religieuzen van het adellijk klooster van Hinsberg; de juffrouwen
Duijkers wonende te Aken; schepen Hendrik Goossens; gedaagden.
Supplement op het loon van de pastoor en restauratie van de kerk. 
1767-1782.

1 omslag

2911 Leopoldus Carolus de Choiseul, aartsbisschop van Kamerijk, 
suppliant c. sr. Van Vaerenbergh, pastoor van Sterrebeek, 
gedaagde. Afstand van tienden in Moorsel en Sterrebeek, 
geschonken aan een voorganger van de gedaagde. 1768.

1 pak

2932 Felix De Paepe, pastoor van Olen, impetrant c. [Filips Maximiliaan 
van Merode], markies van Westerlo, graaf van Olen; de prelaat van 
de abdij van Tongerlo; gedaagden. Bouw van een nieuwe pastorie. 
1768.

1 omslag

2933 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Paulus te Luik, 
intervenierende namens sr. Mataigne, pastoor van Tourinnes, 
supplianten c. de abdis van de abdij van Hertogendal (Valduc) in 
Hamme-Mille, gedaagde. Houttienden. 1768.

1 omslag

2967 De graaf van Berlaymont c. de abdis en religieuzen van de abdij 
van La Ramée [te Jauchelette]. Heide van Jauchelette. 1768.

1 omslag

3660 Het kapittel van Sint-Paulus te Luik, suppliant c. de jezuieten van 
Leuven, gedaagden. Onbekend. 1768.

1 omslag

2887 Arnoldus Truyts, koopman in lakens te Brussel, impetrant c; de prior
en religieuzen van de abdij van Sint-Jacob-op-de-Koudenberg te 
Brussel, gedaagden. Opnemen van Bernardus Truyts, kartuizer en 
broer van de suppliant, in het klooster van de gedaagden, 
waarvoor dispensatie werd verleend. 1768-1769.

1 omslag

2904 Graaf [Willem-Joseph] van [Looz-]Corswarem, suppliant c. de abt, 
proost en religieuzen van de abdij van Affligem, gedaagden. 
Rechtsmacht in Neerwaver (ongeoorloofd weiden op gemene 
weiden). 1768-1769.
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1 omslag

2937 J.P.J. Van den Bossche, pastoor van Rumst, suppliant c. N. Simon uit
Brussel, priester, persoon en tiendenheffer van Rumst, gedaagde. 
Uitbetalen van het verhoogde loon van de pastoor en restauratie 
van de pastorie. 1768-1769.

1 omslag

2961 De abdis en religieuzen van de abdij van Kortenberg, supplianten c.
Petrus Ermens, meier van Kortenberg, namens de regeerders van 
Kortenberg, gedaagde. Gelden nodig voor de bouw van een nieuwe
kerk. 1768- 1769.

1 omslag

2958 Odilia Schmitz, suppliante c. de pastoor van 'Hergenraedt' 
(Walhorn), gedaagde. Nalatenschap van eerwaarde heer Smits, 
gewezen pastoor van 'Hergenraedt'. 1768-1769.

1 pak

2989 Charles Joseph de Bauffe, schepen van Gent; Marie Françoise de 
Bauffe, zijn zuster; supplianten c. het kapittel van Sint-Gommarus 
te Lier, gedaagde. Nalatenschap van kanunnik Gillis de Bauffe. 
1768-1769.

1 pak

3190 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Dionysius in 
Luik, revidenten c. de regeerders van Herve, Charneux, Chaineux, 
Thimister, gedaagden. Restauratie en vergroten van de kerk van 
Chaineux. 1768- 1779.

1 pak

2991 De pastoor en kapelanen van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk 
van Brussel, supplianten c; de proost van deze kerk, gedaagde. 
Rekeningen van fondaties. 1768-1770.

1 omslag

2953 Judocus Dominicus 't Sas, pastoor van Kwerps, impetrant c. de 
kerk- en armmeesters van Kwerps; raadsheer Goubau; gedaagden. 
Restauratie van de pastorie. 1768-1770.

1 pak

2956 Antonius Imbrechts, pastoor van Sint-Agatha-Berchem, religieus 
van de abdij van Grimbergen, suppliant c. de prelaat van de abdij 
van Dielegem, gedaagde. Loon. 1768-1770.

1 omslag

2921 Joannes Josephus Lindekens, notaris; Petrus Josephus Lindekens, 
griffier; supplianten c. de abdis en conventualen der clarissen 
urbanisten van Brussel, gedaagden. Restitutie van gronden horend 
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bij het kasteel en pachthof van Beigem, waarop een rente rust ten 
behoeve van het klooster 1768-1770.

1 omslag

2935 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Paulus te Luik, 
supplianten c. de inwoners van Lens-Saint-Remy, gedaagden. 
Lasten op de tienden. 1768-1770.

1 omslag

2962 Andreas Deumens, pastoor van Jabbeke, suppliant c. de proost van 
het adellijk klooster van Hinsbergen, gedaagde. Bouw van een 
nieuwe pastorie. 1768-1771.

1 pak

2906 Henricus Damen, priester en bachelier in de godgeleerdheid aan de
universiteit van Leuven, impetrant c. de deken en kanunniken van 
het kapittel van Sint-Pieter te Sittard, gedaagden. Benoeming tot 
pastoor van Merkelbeek. 1768-1773.

1 pak

3005 De kerk- en armmeesters der acht plaatsen onder de kuip van 
Brussel, supplianten c. de wethouders van Brussel, gedaagden. 
Betalen van pioniers. 1768-1773.

1 omslag

2938 Sr. Van den Daele, pastoor van Walhorn, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw in Aken; de 
regeerders van Walhorn; gedaagden. Supplement aan de 
competentie. 1768-1779.

1 omslag

2914 De augustijnen van Leuven, supplianten c. Petrus Thielens, pachter
van het lepelrecht in Leuven, gedaagde. Vrijdom van het 
lepelrecht. Vorige instantie: Tolkamer van Leuven. 1768- 1782.

1 pak

2885 De distributiemeesters van de kapelanen van de kerk van Sint-
Pieters te Leuven, supplianten c. de deken en kanunniken van de 
kerk van Sint-Pieters te Leuven, gedaagden. Toewijzen van een 
kapellanie aan meerdere personen waardoor fouten begaan 
werden in de distributie. 1769.

1 omslag

2888 Antoine Montoisy, molenaar van Ohain; de weduwe Itté, pachteres 
in Ohain; supplianten c. de regeerders van Ohain, gedaagden. 
Overdreven schatting van het aandeel in de dorpslasten. 1769.

1 omslag

2889 Procureur Catoir, impetrant c. Walterus Van Camp, gewezen knecht
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en koetsier van de heer van Kontich; Franciscus Van Camp, 
gewezen knecht van de heer van Kontich; gedaagden. Onbekend. 
1769.

1 stuk

2892 Philip Van Droogebroeck, opperdeken van de lakengilde van 
Brussel; de negen Natiën van Brussel; impetranten c. de 
opperdeken en vier 'achten' uit de geslachten; gedaagden. 
Voorrang van de opperdekens op de acht 'achten' in de gilde van 
de drapperij. 1769.

1 omslag

2893 Joannes Van Ahn, suppliant c. de naburen van het gehucht De 
Bergh onder de bank van Merckstein, gedaagden. Gemeen 
karakter van een dichtgeslibte waterpoel. 1769.

1 omslag

2894 Julien de Pestre, graaf van Seneffe, suppliant c. sr. Bols, heer van 
Arendonk, rescribent. Onbekend. 1769.

1 omslag

2896 François Rayez, collecteur van Ohain, suppliant c. Guillaume 
Boisdenghien, inwoner van Ohain. Achterstallige dorpslasten. 1769.

1 omslag

2897 Eerste deurwaarder J. Smets, suppliant c. P.J. Van Bevere; Egidius 
Van der Bruggen; Petrus De Gijger; deurwaarders; gedaagden. 
Alleenrecht van de eerste deurwaarder om de exploten binnen 
Brussel te doen. 1769.

1 omslag

2898 Philippus Norbertus Van der Stegen, baron van Putte, suppliant c. 
Joannes Hyacinthus van Cannaert d'Hamale, rescribent. Recht van 
devolutie op het Hof ter Locht dat zich uitstrekte onder Londerzeel 
en Ramsdonk. 1769.

1 omslag

2899 De pastoor en inwoners van Poppel, supplianten en 
gereconvenieerden c. de eigenaars van de molen van Weelde en 
de watermolen van Roovert, rescribenten en reconvenienten. 
Oprichten van een windmolen in Poppel. 1769.

1 omslag

2901 De abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], suppliante c. notaris 
Simon, rescribent. Consigneren van de opbrengst van de verkoop 
van de goederen van Elisabeth Van Eijck, weduwe van Jean Joseph 
Le Jeune, inwoner van Couture-Saint-Germain, van wie de 
suppliante de voornaamste schuldeiser was. 1769.

1 omslag
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2902 Robertus de Bavay, prelaat van de abdij van Villers [te Villers-la-
Ville]; de inwoners van 's Gravenwezel, Sint-Job-in-'t-Goor, en 
Wijnegem; supplianten c. notaris Beltens; de belanghebbenden in 
de Steenweg van Schilde naar Deurne, lopende door Wijnegem; 
gedaagden. Onbekend. 1769.

1 omslag

2903 De abt-graaf van de abdij te Gembloux, suppliant c. de prelaat van 
de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], gedaagde. Onbekend. 1769.

1 omslag

2925 Fredericus Ignatius Josephus del Moitez, suppliant c. de 
distributiemeesters van de kapelanen van de kerk van Sint-Pieters 
te Leuven, gedaagden. Benoeming in de kapellanie van de Heilige 
Stephanus en Leonardus. 1769.

1 omslag

3673 De abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene], suppliante c. 
Coenen, koopman in Vilvoorde, gedaagde. Tienden. 1769.

1 omslag

2940 De prelaat van de abdij van Sint-Truiden te Leuven, suppliant c. 
graaf van der Noot, namens zijn pachters van Aarschot en Rillaar, 
gedaagde. Tienden op gerooide bossen (Schoonhovenveld). 1769.

1 omslag

2968 De abdis en religieuzen van de abdij van Kortenberg, supplianten c.
Petrus Ermens, meier van Kortenberg, geinsinueerde. 
Overhandigen van een sleutel van de kerk- en armenkom van 
Kortenberg. 1769.

1 omslag

3596 Sr. Bourdon, proost van de kapel, suppliant c. sr. Le Page, kapelaan 
van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapelle in Brussel, 
gedaagde. Vermelden van de suppliant aan het hoofd van alle 
lijsten die opgemaakt werden, vooral de distributielijst van het 
koor. 1769.

1 omslag

3598 Franciscus Josephus Hufkens, pastoor van Bouwel, suppliant c. L.J. 
De Vries, priester, gedaagde. Recht op de helft van de tienden van 
Bouwel. 1769.

1 omslag

2919 Zuster Agnes Van den Bos, overste der Vergadering van de 
Marollen in Antwerpen, suppliante c. Maria Theresia Peeters, 
gewezen zuster, gedaagde. Restitutie van alle ingebrachte 
goederen en betalen van meidhuur voor de tijd van het verblijf. 
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Vorige instantie: schepenbank van Antwerpen. 1769-1770.
1 omslag

2927 De prelaat van de abdij van Dielegem, suppliant c. de schepenen 
van Nederheembeek, rescribenten. Innemen van een voetweg door
het bouwen van een stenen muur aan een stal. 1769-1770.

1 pak

2972 Antonius Meulemans, pastoor van Beert, impetrant c. de prior en 
religieuzen van de priorij van Cantimpré te Bellingen, gedaagde. 
Bouw van een nieuwe pastorie. 1769-1770.

1 pak

2954 De priorin van de Engelse 'predikherinnen' van Brussel, suppliante 
c. procureur Verbeyst, gedaagde. Achterstallige huur van twee 
hoven in Brussel. 1769-1770.

1 omslag

2942 Frederik Christiaan, baron van Meugerssen, commandeur van de 
Commanderij van Pitzemburg te Mechelen, suppliant c. Francis 
Vervloet; Francis Verlinden; Gillis Van der Auwera; Franciscus Van 
der Auwera; Petrus Van der Auwera; Michiel Mertens; Peter 
Vertommen; Martinus De Coster; Michiel Stessens; Petrus Van der 
Auwera Peterszoon; pachters van Putte. Vrijstelling van tienden. 
1769-1770.

1 pak

2943 De pastoor, meier en schepenen van Lubbeek, impetranten c. de 
prelaat van de abdij van Park, gedaagde. Bouw van een nieuwe 
kerk. 1769-1770.

1 pak

2945 Joannes Husden, meester steenhouwer in Brussel, suppliant c. de 
abis en religieuzen der abdij van Kortenberg, gedaagde. 
Arbeidsloon. 1769-1770.

1 omslag

2982 Godfried Van Campfort, priester, suppliant c. [Joannes Henricus van
Frankenberg], aartsbisschop van Mechelen; Jan Baptist Zegers, 
deken van het kapittel van Sint-Pieters in Leuven; gedaagden. 
Beneficie van Onze- Lieve-Vrouw in de parochiekerk van Zichem, 
1769-1770.

1 omslag

2985 Henri Joseph Douillet, pastoor van Mellet, suppliant c. graaf de 
Clauwez Briant, heer van Mellet, gedaagde. Betalen van heerlijke 
rechten op de pastorie en geamortiseerde goederen (' droit de laij 
vesti'). Vorige instantie: schepenbank van Mellet. 1769-1770.

1 omslag
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3617 [Joannes Henricus van Frankenberg], aartsbisschop van Mechelen; 
de proost en religieuzen van de abdij van Affligem, suppliant c. 
Pierre Delhaize, collecteur van Bierges, gedaagde. Lasten op de 
tienden. 1769-1771.

1 pak

3599 Petrus Eijdelet, priester, impetrant; jonker Franciscus Josephus 
Pangaert, heer van Terheiden, interveniënt c. Paulus Carolus De 
Busscher, onderpastoor van Hoeilaart, gedaagde. Fondatie van de 
mis aan het altaar van Onze-Lieve-Vrouw van Terheiden 1769-1773.

1 doos

3013 Louis Guillaume Rochette, priester, geboren in de provincie 
Luxemburg, kapelaan van de kerk van Sint-Pieter te Leuven, 
suppliant c. de distributiemeesters van de kerk van Sint-Pieters te 
Leuven, gedaagden. Inkomsten van de kapelanie van Sint-Jan. 
1769-1772.

1 pak

2939 Petrus Wils, koster van Brecht, suppliant c. de abdis van de abdij 
Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, gedaagde. Loon. 1769-1774.

1 pak

2922 De kanunniken van het kathedraalkapittel van Antwerpen, 
supplianten c. de gelanden van Wilmarsdonk, gedaagden. Tienden.
1770.

1 omslag

2952 Sr. Brienen, hoogdrossaard van het land van Valkenburg, suppliant 
c. de overste en religieuzen van het klooster van de penitenten te 
[Dilsen]-Stokkem, gedaagden. Leen 'het Stokkemer Maasveer'. 
1770.

1 omslag

3600 Antonius Milius, pastoor van Dworp, suppliant c. Jan Baptist 
Windericx, gedaagde. Arbeidsloon voor het timmeren aan de 
pastorie. Vorige instantie: schepenbank van Dworp. 1770.

1 omslag

2963 Sr. Michaux, professor in de plantkunde aan de universiteit van 
Leuven, suppliant c. Philippe Louis Joseph Crabeels, heer van 
Korbeek-Dijle, advocaat, gedaagde. Huis en botanische tuin te 
Leuven, nagelaten door juffrouw Crabeels, vrouwe van Opvelp. 
1770-1771.

1 pak

2974 J.B. Van Coeckelbergh, drossaard der baanderij van Wezemaal, 
suppliant c. de abdis van de abdij van Vrouwenpark [te Rotselaar]; 
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de pastoor van Rotselaar; de regeerders van Rotselaar; de 
regeerders van Wezemaal; gedaagden. Aanbod om de heide tussen
Rotselaar en Wezemaal globaal aan te kopen mits gedurende 
dertig jaar vrijstelling te krijgen van tienden en publieke lasten en 
de volgende dertig jaar vrijstelling voor de helft. 1770-1771.

1 omslag

2979 Arnulfus Van Nuffel, heer van Marselaer, rendant c. Franciscus 
Josephus Van Nuffel als erfgenaam van zijn oom Arnoldus Van 
Nuffel, cantor van het kapittel van Sint-Salvator in Haarlebeek, 
gedaagde. Rekening van de allodiale goederen van Arnoldus Van 
Nuffel. 1770-1771.

1 pak

3652 Sr. Capart, pastoor van Perwez, suppliant c. Jos. Bernard de 
Fauconval, man van M. T. Burlet, gedaagde. Betalen van 
verachterde cijnzen en renten. 1770-1771.

1 omslag

3622 [Filips Maximiliaan van Merode], markies van Westerlo, suppliant c. 
Richardus Bervoets, pastoor van Herselt. Restauratie van de 
pastorie van Herselt. 1770-1772.

1 pak

2994 C.J. Turlot, pastoor van Heppignies, impetrant c. het Sint-
Feuillienkapittel te Fosses-la-Ville; de jezuieten van Luik; de abdis 
en religieuzen van de abdij van de Olijfberg; gedaagden. Deelname
in de kosten van de restauratie van de pastorij. 1770-1772.

1 omslag

2984 De abt en religieuzen van de abdij van Nizelles, impetranten c. de 
erfgenamen van Jan Baptist De Rijck en Marie Joseph Pierrart, 
gedaagden. Schuld. 1770-1772.

1 omslag

3070 De augustijnen van Leuven, supplianten c. Henricus Rauvoet, 
pachter van de veetol, namens Christoffel Van Ing, portier van de 
een stadspoort in Leuven, geinsinueerde. Vrijstelling van impositie 
op een os die in de stad gebracht werd. 1770-1773.

1 omslag

3256 De inwoners van Grandvoir en Fineuse, supplianten c. de abt van 
de abdij van Florennes; de pastoor van Longlier. Verheffen van de 
kapel van Tournay tot kerk en oprichten van een nieuwe parochie, 
afgesplitst van Longlier. 1770-1773.

1 omslag

2965 Sr. De Coux, pastoor van de Sint-Jacobsparochie in Nijvel, suppliant
c. het kapittel van Sint-Gertrude in Nijvel, gedaagden. Voorzien in 
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een nieuwe pastorie of in voldoende loon om een geschikte woning
te huren. 1770- 1774.

1 pak

3069 Sr. Le Brun, pastoor van Chapelle-Saint-Lambert, suppliant c. de 
abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville]; de abdis van de 
abdij van Aywiers [te Lasne]; gedaagden. Deelname in de 
herstelkosten van de pastorie. 1770-1774.

1 omslag

3012 De proost, deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Sulpitius 
te Diest, impetranten c. Norbertus Thielemans, gewezen 
rentmeester van het kapittel, gedaagde. Fouten in de boekhouding.
1770-1775.

1 pak

3146 Ferdinand De Fraye, man van Marie Louise Keiaerts, weduwe van 
Pierre Stercx die eerst gehuwd was met Catharina De Coninck; 
Guillaume François de Fourmanoir; procureur Mathias Beckers, 
gehuwd met Marie Anne de Fourmanoir; kinderen van procureur 
François Jacques de Fourmanoir en Jeanne François De Coninck ; 
supplianten c. het kapittel van Sint-Gertrudis te Nijvel, gedaagde. 
Achterstallige cijnzen op gronden te Sint-Kwintens-Lennik. 1770-
1777.

1 pak

3147 Petrus Doutremonde, religieus van de abdij van Vlierbeek en 
pastoor van Linden, suppliant c. de prelaat van de abdij van Park te
Leuven, gedaagde. Loon van de pastoor; herstellen van het dak en 
de toren van de kerk. 1770-1777.

1 pak

3116 De pastoors van de zeven parochies van Brussel, supplianten c. 
Henricus Melchior Schmising, schepen van Tongeren, gehuwd met 
Maria Elisabeth Kerpen; Margaretha Clara Kerpen; rescribenten. 
Opmaken van de rekening van beheer van plebaan Kerpen over de 
fondatie van het Heilig Kruiskapelletje. 1770-1777.

1 pak

3197 De abt en religieuzen van de abdij van Notre-Dame de Bonne-
Espérance te [Vellereille-le-Brayeux], impetranten c. graaf de 
Glimes en baron de Spangen van Waver, erfgenamen van gravin de
Glimes, douairière van sr. Vereijcken; juffrouw de Meville, weduwe 
van secretaris de Bouille, inwoner van Leuven; juffrouw de Meville, 
weduwe van sr. Persoens, inwoner van Tienen; gedaagden. Betalen
van cijnzen. 1770-1778.

1 pak

2996 De prior en religieuzen van de lievevrouwenbroeders van 
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Mechelen, supplianten en gereconvenieerden c. burgemeester en 
schepenen van Lier, gedaagden en reconvenienten. 
Pondpenningen op het Hof van Blaasveld. 1770-1780.

1 pak

2891 Jean François De Coux, pastoor van Jandrenouille, impetrant c. de 
abt van de Sint-Laurentiusabdij te Luik; de abt van de abdij van 
Heylissem [te Hélécine], de abdis van de abdij van Val-Saint-
George te Salzinnes (Namen); gedaagden. Herstellen van de 
pastorie. 1771.

1 omslag

2926 Antoinette Arnouts, inwoner van Oplinter, suppliante c. de 
alexianen van Tienen, gedaagden. Ontvoeren en opsluiten van Jan 
Baptist Peeters, man van de suppliante. 1771.

1 omslag

2960 Joannes Baptist Le Hardy, pastoor van Boortmeerbeek, impetrant c.
eerwaarde heer Dens, aartspriester van Mechelen; eerwaarde 
vrouwe Dens, priorin van het klooster van Muizen; de kanunniken 
van de fondatie van Zellaar in de kathedraal van Mechelen; de 
abdij van Kortenberg; de kerkmeesters van Boortmeerbeek; 
eerwaarde heer G.F. De Backer, pastoor van Hombeek; J.B. 
Parasiers, inwoner van Mechelen; M. Van Cauwenbergh, inwoner 
van Zemst; gedaagden. Opmaken van de pastorie. 1771.

1 omslag

3006 Philip Bauwens, pastoor van Ottignies, impetrant c. de abdis van de
abdij van Aywiers [te Lasne], gedaagde. Looneisen. 1771.

1 omslag

3055 Sr. de Chaxel c. zijn echtgenote. Verzoekschrift tot het betalen van 
de helft van rapportkosten. 1771.

2 stukken

3056 Sr. Petrus Cludts, suppliant c. de graaf van Cruykenburg, gedaagde.
Betalen van pondpenningenin de heerlijkheid van Ternat. 1771.

1 omslag

2913 Walrandus Josephus Clamart, kapelaan van de kerk van Sint-Michiel
en Sint-Goedele te Brussel, suppliant c. de gedeputeerden van de 
kapelanen in deze kerk, gedaagden. Beslag door notaris Damiens. 
1771-1772.

1 omslag

2920 De kerkmeesters van Erps, supplianten c. de abdis van de abdij 
van Kortenberg; de kanunniken van het kapittel van de tweede 
fondatie in de kerk van Sint-Pieters te Leuven; gedaagden. 
Restauratie van de kerk van Erps en aandeel van de partijen in de 
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kosten. 1771-1772.
1 pak

2944 De abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], impetrante c. 
Adriaan Le Beau; Leonard Heusghem, inwoners van Liberchies; 
gedaagden. Aardappeltienden. 1771-1772.

1 pak

2975 Broeder Jean Jacques Colson, kanunnik van de orde van Sint-
Augustinus in Bois- Seigneur-Isaac, suppliant c. de prior en 
religieuzen van het klooster te Bois-Seigneur-Isaac, 
geïnsinueerden. Overplaatsing naar een andere priorij wegens 
slechte behandeling. 1771-1772.

1 omslag

2977 P.G. Fremineur, pastoor van Meerhout, impetrant c. de abdis van de
abdij van Maagdendal te Oplinter, gedaagde. Verhoging van loon. 
1771-1772.

1pak

2993 Gery De Brouw, kerkmeester van Mousty-sur-le-Til, suppliant c. de 
abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville]; de abdis van de 
abdij van Aywiers [te Lasne]; gedaagden. Aanstellen van een 
architect om een visitatie te doen om te oordelen of de kerk nog 
kon worden gerestaureerd. 1771-1772.

1 omslag

2995 Clement Henri Walschaert en Maria Van Haelen, poorters van 
Brussel, supplianten c. de provinciale overste van de bogaarden; 
de prior van de bogaarden van Brussel; gedaagden. Vrijlating van 
de zoon van de supplianten die geprofest was bij de bogaarden van
Brussel en nietigverklaring van het bevel aan een religieus om het 
convent te verlaten waar hij geprofest was. 1771-1772.

1 pak

2997 De inwoners van Lillois, supplianten c. het kapittel van Sint-Gerude 
te Nijvel, gedaagden. Nieuwe tiendenklok en bouwen van een 
nieuwe kerk. 1771-1772.

1 omslag

3000 Antonius Van Stichelen, pastoor van Sint-Katherina-Lombeek, 
suppliant c. de proost, deken en kanunniken van het Sint-
Romboutskapittel te Mechelen; gedaagden. Looneisen. 1771-1772.

1 omslag

3094 Sr. Collaerts, pastoor van Berg, impetrant c. de kerkmeesters van 
Berg; de prelaat en conventualen van de abdij van Sint-Adriaans te 
Geraardsbergen. Herstellen van de pastorie. 1771-1772.

1 omslag
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3406 Joannes Dionysius Eyernaux (Yernaux), inwoner van Brussel, 
suppliant c. de abdis van de rijke klaren urbanisten te Brussel, 
gedaagde. Restitutie van alle goederen die Elisabeth Yernaux, 
zuster van de suppliant, bij haar intrede en bij testament aan het 
klooster gelaten had. 1771-1772.

1 omslag

3418 Antoine Paul, kerkmeester van Sint-Remigius-Geest, impetrant c. 
de abt van de abdij van Saint-Laurent bij Luik; de regeerders van 
Sint-Remigius-Geest; de pastoor van Sint-Remigius-Geest; 
gedaagden. Terugbetalen van voorgeschoten geld. 1771-1772.

1 pak

2986 Jan Baptist Le Fevre, kapelaan in de kerk van Sint-Pieters te 
Leuven, suppliant c. Jean Philippart; de abdis van de abdij van 
Aywiers [te Lasne]; gedaagden. Benoeming tot het beneficie van 
de Heilige Drievuldigheid in de kerk van Sint-Jans-Geest. 1771-
1772.

1 omslag

2987 Sr. Zeijlmans, pastoor van Zichem, suppliant c. de prelaat van de 
abdij van Sint-Geertrui in Leuven; de deken en kanunniken van het 
kapittel van Sint-Pieters in Leuven; gedaagden. Loon van de 
pastoor en restauratie van de pastorie. 1771-1772.

1 omslag

2990 Antoon Beeckman; Joannes Matheus Michiels; Livinus Groslé; de 
weduwe A. Willems; Cornelis De Ceuleneer; supplianten c. de 
religieuzen van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Troost te 
Vilvoorde, gedaagden. Grond, voor een fondatie geschonken door 
Catharina Beeckman. 1771-1772.

1 omslag

2951 De kerkmeesters van de kerk van Sint-Goriks in Brussel, 
impetranten c. de pastoor en kapelanen van de Sint-Gorikskerk, 
gedaagden. Ontvangen van gelden en retributies van fondaties 
voor eigen rekening buiten het beheer van de kerkmeesters. 1771-
1773.

1 pak

3058 Joannes Stevens, suppliant c. de pastoor en kerkmeesters van de 
parochie van Sint-Michiel in Leuven. Beurs gesticht door Maria 
Frerart. 1771-1773.

1 omslag

3087 N. Van der Reest, weduwe van Nicolaas Cantillon; Louis Van der 
Reest; impetranten c. sr. Basile Louis Le Boucq, priester, gedaagde.
Beschuldigingen van gewelddadigheden die in 1722 zouden zijn 
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begaan door de grootvader van de gedaagde. 1771-1775.
1 omslag

3271 Henri Viautour, pastoor van Saint-Géry, suppliant c. de abt van de 
abdij van Gembloux, gedaagde. Loon van de pastoor. 1771-1776.

1 pak

3149 Marie Jeanne Tille, suppliante c. Bernard Ponthier ; François Joseph 
André ; Joseph Danot ; Jean Antoine Cautraine ; namens de 
erfgenamen van Jean Alexis, baron de Glimes ; gedaagden. Renten.
1771-1779.

1 omslag

2950 Sr. Baetens, pastoor van Bogaarden, suppliant c. de regeerders van
Bogaarden, gedaagden. Bijdragen in de dorpslasten. 1772.

1 omslag

2978 De prelaat van de abdij van Vlierbeek ; de moeder van het Sint-
Jansgasthuis in Tienen ; supplianten c. Petrus Mommen, meier van 
Geetbets, gedaagde. Boete voor slecht onderhoud van een 
leigracht. 1772.

1 omslag

3103 Joseph Schayes, pachter, inwoner van Mille, suppliant c. de deken 
en kanunniken van het kapittel van Sint-Paulus in Luik, gedaagden. 
Afslag van de pachtsom van de tienden wegens hevige regens. 
1772.

1 omslag

3597 Lambert Martin Tremouroux, pastoor van Dion Le Val, suppliant c. 
Jean François Plomteux, inwoner van Bertrée, gedaagde. Herstellen
van de pastorie. 1772.

1 omslag

3672 Het kapittel van Sint-Gertrude te Nijvel, suppliant c. de regeerders 
van Corbais, gedaagden. Bouw van een kerk. 1772.

1 stuk

2976 Joseph de l'Escaille, suppliant c. Daniel Chaltin, beheerder van de 
kapel van Ecluse, rescribent. Eigendom van grond. 1772.

1 omslag

2983 De regeerders van Aubel, supplianten c. Joannes Servaes Van der 
Heggen, pastoor van Aubel, gedaagde. Aanstellen van de 
bedienaar van de kluiskapel. 1772.

1 omslag

2988 Jonker Joannes Henricus Josephus Eelkens, penningmeester en 
griffier van de polder van Oosterweel en Wilmarsdonk, suppliant c. 
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de deken en kanunnik van de kathedraal van Antwerpen. Grote 
revisie van een vonnis van 1689 aangaande de tienden (elfde 
penning van de dijkgeschoten). 1772.

1 omslag

2992 N. De Bast, pastoor van Budingen, impetrant c. de deken van het 
kapittel van Sint-Dionysius in Luik; de prelaat van de abdij van 
Vlierbeek; de prelaat van de abdij van Heylissem [te Hélécine]; de 
abdis van de abdij van Rotem; gedaagden. Loon van de pastoor. 
1772.

1 omslag

3001 Juffrouw Anna Josepha Delmotte, begijn op het Groot Begijnhof van 
Brussel, suppliante en gereconvenieerde c. de pastoor en 
hofmeesteressen van het begijnhof, gedaagden. Uitdrijven uit het 
begijnhof wegens handel en bankroet. 1772.

1 pak

3009 De sodaliteit van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in de school van de
jezuïeten te Brussel, supplianten c. de rector van de jezuïeten, 
gedaagde. Handhaven van de plaats en uur van prediking. 1772.

1 pak

3011 Henricus Thieuwissen, pastoor van 's Gravenvoeren, suppliant c. de
rector van het college van de jezuïeten te Maastricht, gedaagde. 
Bouw van een nieuwe pastorie, loonsverhoging voor de pastoor, 
voorzien in een onderpastoor. 1772.

1 pak

3655 De graaf van Merode, suppliant c. de deken van het kapittel van 
Onze-Lieve-Vrouw te Aarschot; de proost van het klooster van 
Besloten Hof te Herentals; gedaagden. Recht op de derde boom 
(houtkap). 1772.

1 omslag

2931 Joanne Segers, weduwe van Peter De Troch, inwoner van Wambeek,
suppliante c. het kapittel van Sint-Gertrude te Nijvel, namens J.A. 
Charlier, rentmeester, gedaagde. Betalen van een grondcijns 
(genoemd ' past, hofhongerije of Sint-Geertruiden schout'). 1772-
1773.

1 omslag

2948 De abt van de abdij van Park, suppliant c. Charles Aubry, inwoner 
van Halle, vader van Maximiliaan Emmanuel Joseph Aubry, 
gewezen filosofiestudent aan de pedagogie de Valk aan de 
universiteit Leuven, gedaagde. Toekennen van een studiebeurs 
(fondatie de Rampen). 1772-1773.

1 omslag
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2973 Egidius Mertens en Elisabeth Van Camp (gewezen weduwe van 
Martinus Mollemans), inwoners van Rumst, supplianten c. de paters
jezuieten van Antwerpen, gedaagden. Ontkennen van een 
aangegane rente. 1772- 1773.

1 pak

3003 François Joseph Van der Elst, pastoor van Buizingen, suppliant c. de
proost, deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Vincentius in
Soignies, gedaagden. Tienden. 1772-1773.

1 omslag

3008 Antonius Meulemans, pastoor van Beert, suppliant c. de prior en 
religieuzen van de priorij van Cantimpré te Bellingen, gedaagde. 
Inkomen van de pastoor. 1772-1773.

1 pak

3030 Het kapittel van Sint-Gertrude te Nijvel, suppliant c. de regeerders 
van Lathuy, gedaagden. Restauratie van de kerk. 1772-1773.

1 omslag

3031 De proost, deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Gertrude 
in Nijvel, supplianten c. de proostdin en kanunnikessen van het 
kapittel van Sint-Gertrude te Nijvel, gedaagden. Herstellen van het 
kloosterhuis dat toegewezen werd aan de kanunnikes Trips. 1772-
1773.

1 pak

3062 Juffrouw J. M. Godefroid, impetrante c. juffrouw Prevost, 
hofmeesteres van het Groot Begijnhof in Brussel, gedaagde. 
Schulden. 1772-1773.

1 omslag

3063 De broeders van de paters predikheren in Brussel, supplianten c. 
de prior van de predikheren in Brussel, gedaagde. Onderhoud van 
de broeders. 1772-1773.

1 omslag

3607 Andreas Daumens, pastoor van Jabeek, land van Valkenborg, 
suppliant c. Franciscus Henricus Van den Bergh alias Leynen, 
pastoor van Schinveld, gedaagde. Looneisen. 1772-1773.

1 omslag

2981 Franciscus Jacobus Meeus, priester, suppliant c. de prelaat van de 
abdij van Sint-Michiels, gedaagde. Opsluiting van de suppliant bij 
de cellebroeders in Lier. 1772-1774.

1 omslag

3078 Petrus Judocus Puttemans, koster van Berg, suppliant c. de prelaat 
van de abdij van Sint-Adriaans in Geraardsbergen. Loon van de 
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koster. 1772-1774.
1 omslag

3082 De pastoor en kerkmeesters van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw
te Nijvel, impetranten c. het kapittel van Sint-Gertrude te Nijvel, 
gedaagde. Bouw van een nieuwe kerk. 1772-1774.

1 pak

3594 J.B. Sentron, priester, suppliant c. sr. Golenvaux, pastoor van Vieux-
Genappe, gedaagde. Benoeming tot pastoor van Vieux-Genappe. 
1772-1774.

1 omslag

3081 Andreas Van Parijs, pastoor van Anderlecht c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Anderlecht. Loon van de pastoor. 
1772-1775.

1 pak

3310 De abt van de abdij van Lobbes, impetrant c. sr. Dencken namens 
de inwoners van Jumet, gedaagde. Aardappeltienden. 1772-1775.

1 omslag

3179 De pastoor en hofmeesteressen van het Oud Begijnhof van Leuven,
supplianten c. Egidius Crombeecq, namens het 
huidenvettersambacht, gedaagde. Achterstallige rente. 1772-1776.

1 pak

2949 De kanunniken van de tweede fondatie van het kapittel van Sint-
Pieter te Leuven, supplianten c. de abdis en de religieuzen van de 
abdij van Kortenberg, gedaagden. Ophalen van tienden (
Paepetienden) die toekomen aan de tegenpartij. 1772-1777.

1 omslag

2969 Philip Joseph Brunin, pastoor van Hennuyères, impetrant c. gravin 
de Berlo, abdis van het kapittel van Sint-Gertrude in Nijvel; het 
hospitaal van Sint-Nicolaas in Nijvel; gedaagden. Bouw van een 
nieuwe pastorie. 1772- 1779.

1 pak

3189 Jacques Vercammen; Christophe Le Capitaine; Pierre Spirlet ; 
enkele andere inwoners van Archennes, supplianten c. Jeanne 
Marie Françoise d'Amezaga, douairière van messire Charles 
Theodore Schotte, vrouwe van Archennes ; de abdis van de abdij 
van Florival ; het kapittel van de abdij van Sint-Gertrudis in Nijvel; 
gedaagden. Toe-eigenen van de gemene heide. 1772-1779.

1 pak

3191 Jerôme Follet; Charles Ciplet; Henri Lannoi; inwoners van Chapelle-
Saint-Laurent en Hastière onder Nodebais c. de abt van de abdij te 
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Waulsort, rescribent. Recht om pondpenningen te heffen. 1772-
1779.

1 omslag

2947 Messire François Constantin Joseph Gislain de Vicq, baron van 
Kumtich, suppliant c. de abt van de abdij van Heylissem [te 
Hélécine], gedaagde. Jachtrecht. 1773.

1 omslag

3084 De deken en het kapittel van de kathedraal van Antwerpen, 
suppliant c. de drossaard en schepenen van Kontich; de 
kerkmeesters van Kontich; geinsinueerden. Betalen van de 
herstelkosten van de kerktoren. 1773.

1 omslag

3029 De abt van de abdij te Waulsort, namens Jan Corneel Bauwens, 
pachter op de hoeve van Dagbermont, suppliant c. de regeerders 
van Nodebais, gedaagden. Trekken van een weg over een heuvel 
en door de gemene heide die de pachter tot zijn nadeel en gevaar 
zou moeten nemen. 1773.

1 omslag

3007 Graaf [Willem Joseph] van Corswarem, suppliant c. de abt, proost 
en religieuzen van de abdij van Affligem, gedaagden. Bannaliteit 
van de molen van Neerwaver. 1773.

1 omslag

2998 Martinus Eggen, pastoor van Webbekom, impetrant c. de priorin en 
religieuzen van het klooster van Mariendal te Diest; de Heilige 
Geestmeesters van Diest; de armenmeesters van Webbekom; 
gedaagden. Nieuwe pastorie en restauratie van de toren. 1773.

1 omslag

2999 J.B. Cornelissen, heer van Kortenaken, libellant c. de prelaat van de
abdij van Vlierbeek, diminuent. Vergoeding voor bomen. 1773.

1 stuk

3004 Henri Verheyden, inwoner van Lubbeek, suppliant c. de abt van de 
abdij van Park te Leuven, gedaagde. Gevangenschap van de 
suppliant, verdacht om de kerk van Lubbeek te willen doen 
instorten. 1773.

1 omslag

3059 Broeder Joseph Carlier, cellier bij de alexianen van Antwerpen, 
suppliant c. broeder Carolus Van Dam, alexiaan in Antwerpen; de 
provinciaal van de alexianen. Pesten van de suppliant omdat hij 
weigerde te trakteren op zijn naamdag. 1773.

1 omslag
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3060 Ludovicus Franciscus Cambier, priester; de medeproosten van de 
Broederschap van de H. Schapulier, opgericht door de 
lievevrouwenbroeders van Antwerpen; supplianten c. de prior en 
clavarii van het convent van de lievevrouwenbroeders in 
Antwerpen, rescribenten. Bevestigen van de keuze van een prefect
en ontvanger van de Broederschap, die 1767 door de supplianten 
was gedaan. 1773.

1 omslag

3061 Vrouwe Cecilia Antoinette Le Febvre; jonker Joannes Baptista Le 
Febvre, supplianten c. jonker Andreas Le Febvre, kapitein van de 
burgerlijke wacht, die als krankzinnig werd beschreven, gedaagde. 
Nalatenschap van jonker Joannes Baptista Lefebvre. 1773.

1 omslag

3068 Bruno Provost, pastoor van Wezemaal, suppliant c. Cornelius 
Alexius De Landsheer, priester en koster; de kerkmeesters; 
gedaagde. Nalatigheid in het uitvoeren van de dienst. 1773.

1 omslag

3071 Jonker Philippus Ludovicus Josephus Crabeels, heer van Opvelp, 
suppliant c. de schepenen van Opvelp, gedaagden. Verkoop van 
stukken heide. 1773.

1 omslag

3603 Jean Laurent De Thier, deken c. sr. Servadon, pastoor van Hermalle-
sous-Argenteau, gedaagde. Recht van de deken aangaande het 
begraven in de kerk van geestelijken en edelen. 1773.

1 omslag

3616 Guillielmus Van Cauwenbergh, kapelaan in de kerk van Sint-
Gommarus te Lier, suppliant c. Joannes Jacobus Van den Bempden, 
kapelaan van dezelfde kerk, gedaagde. Fondatie van de 
Broodmisdistributie. 1773.

1 stuk

2964 De meier, enkele schepenen en inwoners van Thyl, supplianten c. 
Robert de Bavay, prelaat van de abdij van Villers, heer van Thyl, 
gedaagde. Gemeen gebruik van de heide. 1773-1774.

1 pak

3114 Joannes Baptist Cornelissen de Wijnsbroeck, oud-burgemeester van
Antwerpen; Robertus de Bavay, prelaat van de abdij van Villers, 
heer van Schoten c. A.J. De Pret; de wethouders van Schoten; 
Constantia Gerardi; gedaagden. Eigendomsrecht en recht om de 
heide uit te geven of te incorporeren. 1773-1774.

1 omslag

3002 Jacques Vercammen; Pierre Spirlet; Chistophe Le Capitaine, 
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schepen; inwoners van Archennes; supplianten c. de abdis van de 
abdij van Florival, gedaagde. Onbekend. 1773-1774.

2 stukken

3066 Het kapittel van Sint-Martinus in Kerpen, suppliant c. de regeerders
en inwoners van Kerpen. Aardappeltienden. 1773-1774.

1 omslag

3067 Joannes Gidts, inwoner van Sint-Gillis onder Opbrussel, gehuwd 
met Catharina Stoefs, tevoren weduwe van Hendrik Van der 
Meeren, impetrant c. de abdis van de clarissen urbanisten in 
Brussel, gedaagde. Foutieve schatting van de vruchten en mest op 
een ' bourkoishof' bij het einde van de pacht. 1773-1774.

1 omslag

3072 De markiezin van Wemmel en Asse; Joannes Dominicus Gheude; 
Petrus Van den Bossche; Joannes Baptista Denis; Joannes Plas; 
drossaard en schepenen van het Land van Asse; supplianten c. E.H.
Rommes, pastoor van Moorsel en landdeken van het district van 
Aalst; P.J. De Haen, pastoor van Baardegem; R. De Cuyper, pastoor 
van Hekelgem; J. Dens, pastoor van Mollem; D.J. Spinoij, pastoor 
van Mazenzele; J.F. Sonville, pastoor van Essene; J.F. Goetgebuer, 
pastoor van Meldert. Gerechtigheden bij het nazicht der kerk- en 
armenrekeningen. 1773-1774.

1 pak

3091 H.B.J. Bodart, pastoor van Lens-Saint-Remy, suppliant c. de deken 
en kanunniken van het kapittel van Sint-Servaes in Maastricht, 
gedaagden. Bouw van een nieuwe pastorie. 1773-1774.

1 pak

3105 Joannes Lenaerts, pastoor van Sint-Katelijne-Waver, impetrant c. de
markies van Deinze; de aartsbisschop van Kamerijk; de proost en 
deken van het kapittel van Kamerijk; de proost, deken van het 
kapittel van Sint- Rombout te Mechelen; sr. De Haen, pastoor van 
Walem; gedaagden. Loon van de pastoor. 1773-1775.

1 omslag

3099 De proost, deken en kanunniken van het metropolitaan kapittel van
Kamerijk, impetranten c. François Cheruwier, inwoner van Lellaux; 
de weduwe van François De Hoewe, inwoner van Mont-Saint-Jean; 
François Arcolin, Joachim Teijser, J.J. Ghion, Jean Delcord, inwoners 
van Ophain; gedaagden. Restitutie van geld aan de kerkfabriek van
Ophain. 1773-1776.

1 omslag

3119 Dominicus Van Raemdonck, pastoor van Bertem, suppliant c. het 
Drutiuscollege in Leuven, tiendenheffer, gedaagde. Inkomen van 
de pastoor. 1773-1776.
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1 omslag

3139 F. Meijs, ' hebdomadarius' van de kerk van Meerbeek (Ninove), 
suppliant c. de pastoor, scholaster en beneficianten van de kerk 
van Meerbeek, rescribenten. Celebreren van bepaalde solemnele 
diensten. 1773-1777.

1 pak

3182 J.P. Stevens, pastoor van Kersbeek, suppliant c. de regeerders van 
Kersbeek; baron d'Eijnatten, heer van Kersbeek; C. Schotte; 
gedaagden. Bouw van een nieuwe pastorie. 1773-1777.

1 pak

3424 Sr. Collaerts, pastoor van Berg, impetrant c. de prelaat van de abdij
van Sint-Adrianus in Geraardsbergen, gedaagde. Looneisen. 1773-
1777.

1 pak

3282 Emmanuel van Blincken, deken van het kapittel van Sint-Jan in 
Diest, impetrant c. de prelaat van de abdij van Tongerlo, gedaagde.
Voorzien in een loon en woonst voor de suppliant. 1773-1781.

1 pak

3416 De abt van de abdij van Liessies uit hoofde van zijn priorij van Sart-
les-Moines, suppliant c. de regeerders van Gosselies, gedaagden. 
Betalen van dorpslasten. 1773-1787.

1 pak

3064 De neven en nichten van Pierre François de Gobart, kapelaan in de 
Sint-Pieterskerk van Leuven, supplianten c. François Maximiliaan 
Rogier de Gobart de Sardans; Jacques Widart; Jean Henri Widart; 
gedaagden. Eigendom van een hof, gelegen te Leuven. 1774.

1 omslag

3065 Walter Plisnier, pastoor van Petit-Hallet, suppliant c. Simon 
Thadeus Williot; de abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], 
gedaagde. Benoemingsrecht van de koster (' marguillier') van Petit-
Hallet. 1774.

1 omslag

3455 De weduwe van jonker Henricus Vloers, suppliante c. Adrianus 
Vloers, haar zoon, gedaagde. Onder curatele stellen van de 
gedaagde wegens zijn losbandig leven. 1774.

1 omslag

3654 De prelaat van de abdij van Vlierbeek, suppliant c. de regeerders 
van Holsbeek, rescribenten. Onbekend. 1774.

1 omslag



118 Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid.

3074 Sr. Valentin, pastoor van Ramillies; de abt van de abdij van Villers 
[te Villers-la-Ville]; rescribenten c. de regeerders van Ramillies, 
gedaagden. Herstellen van de pastorie. 1774-1775.

1 pak

3075 Sr. Plisnier, pastoor van Foix-les-Caves, impetrant c. de abt van de 
abdij van Villers [te Villers-la-Ville]; de deken en het kapittel van 
St.-Denis in Luik; gedaagden. Betalen van de herstelkosten van de 
pastorie. 1774-1775.

1 omslag

3133 Francis Van der Elst, suppliant c. de prelaat van de abdij van 
Grimbergen; Elisabeth De Vleminck, weduwe van Francis Vrebosch;
gedaagden. Ontuimen van het pachthof Ter Bist, gelegen onder 
Grimbergen. 1774-1775.

1 omslag

3077 Sr. Petrus Ermens, meier van Kortenberg, suppliant c. de abdis van 
de abdij van Kortenberg, geinsinueerde. Betalen van een schuld 
van de gemeente in verband met de bouw van een nieuwe kerk. 
1774-1775.

1 omslag

3079 Joannes Dielens, advocaat te Lier, suppliant c. proost, deken en 
kanunniken van het kapittel van Sint-Bavo in Gent, gedaagden. 
Arrestatie van de suppliant in Boechout wegens belemmering van 
de afloop van het water in de velden van de gedaagden. 1774-
1775.

1 omslag

3083 Franciscus Jacobus Brems, pastoor van Herenthout, suppliant c. de 
prelaat en de religieuzen van de abdij van Sint-Aubertus te 
Kamerijk. Verhogen van het loon van de pastoor en toewijzen van 
de novale tienden (van de laatste veertig jaar) aan de pastoor. 
1774-1775.

1 pak

3112 Joannes Herdies, pastoor van Sint-Joost-ten-Node, suppliant c. de 
deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Michiel en Sint-
Goedele te Brussel, gedaagden. Inkomen van de pastoor. 1774-
1775.

1 pak

3089 Jonker Balthasar Gaillard, suppliant c. de deken en kanunniken van 
het kapittel van Sint-Pieters in Anderlecht, gedaagden. Betalen van
pondpenningen. 1774-1775.

1 omslag

3076 Sr. Plisnier, pastoor van Foix-les-Caves, impetrant c. de abt van de 
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abdij van Villers [te Villers-la-Ville]; de deken en het kapittel van 
St.-Denis in Luik; gedaagden. Bouw van een nieuwe kerk. 1774-
1776.

1 pak

3097 De aartsbisschop, proost en kanunniken van het metropolitaan 
kapittel van Kamerijk; de commandeur van de Commanderij van 
Pitzemburg; tiendenheffers en supplianten c. Joannes Leopoldus 
Deman; Peter Dijck; inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 
gedaagden. Graantienden en vlastienden. 1774-1776.

1 omslag

3180 Joannes Wittebols, inwoner van Leefdaal, suppliant c. de prior van 
de priorij van Groenendaal [te Hoeilaart], gedaagde. Eigendom van
land. 1774-1777.

1 pak

3104 Egidius Segers, beneficiant in de kapel van Sint-Lenaerts, suppliant
c. Josephus Lambreghts, theologant in het seminarie te Antwerpen,
rescribent. Beneficie van Onze-Lieve-Vrouw in de kapel van de 
Heilige Leonardus. 1774-1777.

1 pak

3168 De kanunniken van het kapittel der tweede fondatie van Sint-
Pieters in Leuven, supplianten c. de abdis en religieusen van de 
abdij van Kortenberg, gedaagden. Herstellen van de kerk van Erps. 
1774-1778.

1 pak

3250 De prelaat van de abdij van Tongerlo; F. De Pape, pastoor van Olen;
supplianten c. de regeerders van Olen, gedaagden. Tienden. 1774-
1780.

1 pak

3118 Quirinus Faelen, inwoner van Bunsbeek, suppliant c. de prelaat van
de abdij te Heylissem, rescribent. Voorwaarden en condities van de
verkoop van hout in een bos, diefstal van hout. 1774-1782.

1 pak

3301 B.J. Honrath, ontvanger van de gronden in Kerpen, suppliant c. de 
dekens en kanunniken van het kapittel van Sint-Gereon in Keulen, 
gedaagden. Heerlijke rechten op erven onder Kerpen waarop het 
kapittel een cijns hief. 1774-1782.

1 omslag

3280 De prelaat van de abdij van Averbode; de pastoor van Wezemaal; 
impetranten c. de hertog van Ursel, baanderheer van Wezemaal, 
gedaagde. Reglement voor de kerkmeesters. 1774-1782.

1 omslag
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3327 De hertog van Arenberg en Aarschot, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Sint-Jan in Luik, namens sr. 
Mariage, meier van Nethen, gedaagden. Vrije doorgang van de 
gewapende ' gardes' van het bos van Meerdaal. 1774-1783.

1 omslag

3080 Sr. Aerts d'Opdorp, suppliant c. de kanunniken van de tweede 
fondatie van Sint-Pieters te Leuven, gedaagden. Tienden onder 
Immerseel in Boom. 1775.

1 omslag

3085 J.F. Dassy, pastoor van Petit Rosières, suppliant c. de deken en 
kanunniken van de kerk van Sint-Jan te Luik, gedaagden. Verhogen 
van loon. 1775.

1 omslag

3086 A.J. Dochen, pastoor van Ways, suppliant c. de abt van de abdij van
Villers [te Villers-la-Ville]; de abdis van de abdij van Aywiers [te 
Lasne], rescribenten. Weigering om novale tienden te geven van 
een stuk land bewerkt door André Buisseret. 1775.

1 omslag

3090 De religieuzen van het convent van Gosselies, supplianten c. M.C. 
Le Juste, weduwe van Pierre Joseph Wera; Martin Joseph Wera; Jean 
Charles Halluent gehuwd met Catherine Wera; gedaagden. 
Achterstallige rente, aangegaan bij de intrede van Marie Albertine 
Wera. 1775.

1 omslag

3108 [Joannes Henricus van Frankenberg], aartsbisschop van Mechelen; 
de proost en religieuzen van de abdij van Affligem; supplianten c. 
François Van Overstraeten; Michel Carpeaux; Jean Rilvers; Jean 
Joseph Boucqueau; inwoners van Frasnes, gedaagden. Tienden van 
vruchten, gewonnen op uitgedund bos. 1775.

1 omslag

3111 Nicolaas J. Ghislain, baljuw van Trazegnies, appellant c. Augustin 
Deshayes, gedaagde. Omleggen van een weg door het plaatsen 
van een gebouw. Vorige instantie: Hof van Trazegnies. 1775.

1 omslag

3113 Jacobus Disclijn, schoonbroer, suppliant c. Maria Francisca 
Mensaert, weduwe van Lambertus Disclijn, gedaagde. 
Ongeldigheid van het huwelijkscontract van de gedaagde dat bij 
vergissing door de notaris foutief gedateerd werd. 1775.

1 omslag

3242 N. Dupourbaix; Jean Baptiste Fossion; inwoners en tiendenpachters 
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van Grez c. de abdis van de abdij van Hertogendal (Valduc) in 
Hamme-Mille, rescribente. Restitutie van geld als tegemoetkoming 
voor schade aan de oogst. 1775.

1 omslag

3092 De alexianen van Leuven, appellanten c. Peter Godts, hovenier te 
Leuven, geintimeerde. Naderschap voor verkochte grond. Vorige 
instantie: schepenbank van Herent. 1775-1776.

1 pak

3088 G. De Kock, pastoor van Sint-Pieters-Leeuw, suppliant c. 
onderpastoor Van der Slaghmolen, gedaagde. Herstellen van het 
huis van de gedaagde. 1775-1776.

1 omslag

3106 Pierre Joseph Denken; N. Mascaux; N. Bastin; regeerders van Jumet,
supplianten c. de abt van de abdij van Lobbes, heer van Jumet, 
gedaagde. Behouden van de volmacht die de supplianten kregen 
van de inwoners om twee processen te voeren tegen de heer, een 
aangaande aardappeltienden en een aangaande het toe-eigenen 
van gemene gronden. 1775-1776.

1 omslag

3107 De prior en religieuzen van het klooster te Bois-Seigneur-Isaac, 
supplianten c. broeder Jean Jacques Colson, kanunnik van de orde 
van Sint-Augustinus in Bois- Seigneur-Isaac, verblijvend bij de 
dominicanen van Lier, gedaagde. Verstrekken van een opleiding in 
de theologie zoals het voorzien was in het vonnis waarbij de 
gedaagde zijn verblijfplaats kreeg toegewezen. 1775-1776.

1 omslag

3110 De regeerders van Gemmenich, supplianten c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Aken, 
gedaagden. Wijzigen van de bouwplannen van de nieuwe kerk die 
bij vonnis waren opgelegd. 1775-1776.

1 pak

3117 Guillielmus De Bruyn, kanunnik te Diest, suppliant en 
geëxcipieerde c. de prior en religieuzen van het klooster van 
Hanswijk in Mechelen, geinsinueerden en excipienten. Secularisatie
van de suppliant. Vorige instantie: Grote Raad van Mechelen. 1775-
1776.

1 pak

3417 De regeerders van Waver, supplianten c. de aartsbisschop van 
Mechelen en proost van de abdij van Affligem, gedaagden. 
Herstellen van de kerk. 1775-1776.

1 omslag



122 Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid.

3619 Baron de Libotte, suppliant c. de abt en kanunniken van de abdij 
van Sint-Gillis te Luik, gedaagden. Restauratie van de kapel van 
Sint-Catharina aangebouwd tegen de kerk van Rechain. 1775-1776.

1 omslag

2776 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. de 
regeerders van Gentinnes, gedaagden. Kwestie of de heide van 
Gérouville al dan niet behoorde tot de hoeve van de supplianten. 
1775-1777.

1 omslag

3145 Jacques François Colpart, pastoor van Meldert, suppliant c. de 
deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Bartholomeus te 
Luik. Verhogen van het loon van de pastoor. 1775-1777.

1 pak

3132 P.B. De Baetselier, pastoor van Bekkerzeel, impetrant c. de abdis 
en conventualen van de abdij van Groot-Bijgaarden; [Joannes 
Henricus van Frankenberg], aartsbisschop van Mechelen als abt 
van de abdij van Affligem; gedaagden. Loon van de pastoor. 1775-
1777.

1 pak

3165 E.E. Sanen, drossaard van de vrijheid en het Land van Geel, 
suppliant c. de proost, deken en kanunniken van het metropolitaan 
kapittel van Kamerijk; Gabriel Van Even; sr. Verbiest; P. Van 
Santvoort; C. Domeliers; Francis Pelgroms; inwoners van Geel; 
gedaagden. Oprichten van een laathof met meier, laten en griffier. 
1775-1778.

1 omslag

3194 George De Backer, poorter en koopman van Brussel, man van 
Cornelia Persoons, suppliant c. het kapittel van Sint-Gertrude te 
Nijvel, gedaagde. Betalen van pondpenningen voor de koop van 
een huis aan de minderbroederskerk in Brussel. 1775-1778.

1 pak

3489 De abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], suppliante c. sr. 
Mormal, pastoor van Court-Saint-Etienne, gedaagde. Tienden. 
1775-1778.

1omslag

3254 De regeerders van Heindonk, impetranten c. de proost, deken en 
kanunniken van het kapittel van Kamerijk; sr. Van den Bossche, 
pastoor van Rumst; de gravin van Gnoesbeeck, vrouwe van 
Heindonk; gedaagden. Herstellen van de kapel van Heindonk. 
1775-1780.

1 omslag
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3122 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], impetrant c. de 
gravin en douairière de Marsant de Walhain; de inwoners van 
Walhain; gedaagden. Bijdragen in de lasten van de parochie 
Walhain, wat in tegenspraak zou zijn met de oprichtingsakte van 
1267. 1775-1781.

1 pak

3154 Philip Joseph Pernet, pastoor van de Sint-Lambertusparochie in 
Jodoigne, suppliant c. de deken en kanunniken van het kapittel van 
Sint-Paulus te Luik, gedaagden. Onterecht lichten van de tienden 
van de suppliant door de gedaagden. 1775-1787.

1 pak

3093 De proost, deken en kanunniken van het metropolitaan kapittel van
Kamerijk, tiendenheffers van Eppegem, impetranten c. de prelaat 
en religieuzen van de abdij van Grimbergen. Onbekend. 1776.

3 stukken

3095 De abdis van de abdij van Florival c. de douairière d'Amezaga, 
vrouwe van Archennes, gedaagde. Houtkap in het bos van 
Archennes. 1776.

3 stukken

3098 [Joannes Henricus van Frankenberg], aartsbisschop van Mechelen 
en de proost en religieuzen van de abdij van Affligem, supplianten 
c. de drossaard, schepenen en regeerders van het graafschap van 
Cruykenburg, Sint-Katherina-Lombeek, Wambeek en Ternat, 
intervenierende voor David Dominicus De Pauw, gehuwd met de 
weduwe van Franciscus De Troch die daarvoor weduwe was van Jan
Remi Van der Elst; gedaagden. Vrijdom van publieke lasten. 1776.

1 omslag

3100 Ferdinandus J. Leyniers, priester, suppliant c. de pastoor en 
kerkmeesters van de parochie van Sint-Catharina in Brussel, 
gedaagden. Openen van de offerblokken ten voordele van de 
Broederschap van de H. Catharina. 1776.

1 omslag

3101 Joannes Nicolaas Berger, inwoner van Lasne, suppliant c. de prior 
van de kartuizers te Leuven, gedaagde. Doorsturen van de 
suppliant als novice. 1776.

1 omslag

3102 A.J. Dochen, pastoor van Ways, namens Jean François Servais, 
suppliant c. de abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville]; de 
abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], rescribenten. Weigering 
om koolzaadtienden te geven. 1776.

1 omslag
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3109 François Prince, inwoner van Manil onder Limal, suppliant c. de 
proost, deken en kanunniken van het metropolitaan kapittel van 
Kamerijk, gedaagden. Afsluiten van een weg die loopt door het bos 
van Manil. 1776.

1 omslag

3115 Petrus De Pi, metselaar, suppliant c. de deken van het kapittel van 
Sint-Michiel en Sint-Goedele; de plebaan van Sint-Goedele; de 
proost van de proosdij van Sint-Jacob-op-de-Koudenberg; de 
pastoor van Onze-Lieve- Vrouw-ter-Kapelle; de pastoor van de 
parochie van Sint-Goriks; de pastoor van de parochie van Finis 
Terrae; de wethouders van Brussel; gedaagden. Betalen van de 
herstelkosten van de Heilig Kruiskapel. 1776.

1 omslag

3134 Andreas Van Parijs, pastoor van Anderlecht; Guillielmus 
Schuermans en Judocus Ketelbaut, kerkmeesters van Anderlecht; 
impetranten c. Philip Janssens, koster van Anderlecht, gedaagde. 
Verwaarlozen van de dienst. 1776.

1 omslag

3136 De procureur-generaal namens Adrianus Angelus Walckiers de 
Tronchiennes, ridder, opperbaljuw van het Land van Dendermonde,
impetrant c. J. Gillijns, curator van de boedel van N. Van Boeckstal, 
gedaagde. Onbekend. Vorige instantie: schepenbank van Brussel. 
1776.

3 stukken

3137 Joannes Baptista Van Humbeeck, suppliant c. de president en 
proviseurs van het Seminarie in Mechelen, gedaagden. Eigendom 
van drie dagwand land onder Humelgem. 1776.

2 stukken

3141 De priorin van het klooster van Terbank bij Leuven, suppliante c. de
regeerders en kerkmeesters van Beisem (bij Veltem), rescribenten. 
Opmaken van de rekeningen van de kerkfabriek ten einde het 
saldo te kunnen gebruiken voor het herstellen van de kerk. 1776.

1 omslag

3670 Denis Gregoir; Henri Fraipont; afgevaardigden van de gehuchten 
Ogné, Wachiboux, Hornay en La Haie Dechaine, supplianten c. de 
prins van Stavelot; de pastoor van Sprimont, tiendenheffers, 
gedaagden. Oprichten van een kapel met bedienaar in Ogné. 1776.

1 omslag

3121 Sr. Vigneron, priester, inwoner van Jumet, suppliant c. F.J. Macaux, 
pastoor van Jumet, gedaagde. Beledigingen en verhinderen om de 
mis te lezen in de parochiekerk. 1776-1777.

1 omslag
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3123 J.P. Stockmans, koster van Mortsel, impetrant c. de deken en het 
kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen; de prelaat van de abdij 
van Lobbes; de regeerders van Mortsel; gedaagden. Loon van de 
koster. 1776-1777.

1 omslag

3124 De regeerders van Rotselaar, supplianten c. Adrianus Van 
Hoegaerden, inwoner van Rotselaar, geinsinueerde. Voldoen van 
het saldo van de armenrekeningen en kerkrekeningen van 1771, 
1772, 1773. 1776-1777.

1 omslag

3125 De kerkmeesters en gegoeden van de hoofdbank van Ukkel, 
impetranten c. de abdis van de abdij van Vorst; de proost van 
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapelle in Brussel; L[aurent] B[enoît] Dewez, 
architect; gedaagden. Onbehoorlijk renoveren van de kerk van 
Ukkel. 1776-1777.

1 omslag

3127 Jean Bernard Vilé, priester van het diocees van Namen, suppliant c.
Pierre Ignace Joseph de Roijer, schildknaap, heer van Govy, 
gedaagde. Naleven van de verplichtingen van een fondatie, in 
1602 opgesteld door Theodoor Van der Beken, of van de 
wijzigingen in 1649 opgelegd bij het testament door zijn erfgenaam
N. Van der Beken. 1776-1777.

1 omslag

3138 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Michiel en Sint-
Goedele, supplianten c. de kerkmeesters, oudermannen en 
gegoeden van Sint-Joost-ten-Node, gedaagden. Vergroten van de 
kapel van Sint-Joost- ten-Node. 1776-1777.

1 omslag

3156 De kinderen van Paul Hombrouck, supplianten c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Sint-Bartholomeus te Luik, 
rescribenten. Eigendom van land onder Lincent. 1776-1777.

1 omslag

3269 De prior van de priorij van 'Sept-Fontaines', suppliant c. graaf de 
Sart, grootbaljuw van Nijvel, gedaagde. Afsluiten van een weg 
achter de hoeve van Toulifaux in Sart-Moulin. 1776-1777.

1 pak

3270 Marie Joseph Hoyoux, inwoner van Gosselies, suppliante c. de abt 
en religieuzen van de abdij van Floreffe, gedaagden. Loon als meid 
van de pastoor van Trazegnies. 1776-1777.

1 omslag
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3426 De prelaat van de abdij van Sint-Geertrui in Leuven, suppliant c. de
inwoners van het gehucht Baal (Aarschot), gedaagden. Betalen van
het onderhoud van de kapelaan. 1776-1777.

1 omslag

3157 Het Sint-Feuillienkapittel te Fosses-la-Ville, suppliant c. de 
regeerders van Énines, gedaagden. Bouwen van een nieuwe kerk. 
1776-1778.

1 omslag

3153 Guillielmus Fineau, gewezen Heilige Geestmeester van Zoutleeuw, 
suppliant c. sr. De Hertogh, meier; J. Hollanders, burgemeester van 
Zoutleeuw; F. Peetermans, en J. L. Hollanders, schepenen van 
Zoutleeuw; geinsinueerden. Verwijderen van de suppliant uit de 
openbare verpachting van de goederen van de Tafel van de Heilige 
Geest omdat hij de huurprijzen wou opslaan. 1776-1778.

1 pak

3174 De abt van de abdij van Floreffe; Gillis Pascal Du Frasne, pastoor 
van Lodelinsart; supplianten c. Jean Baptiste Taquin, gehuwd met 
Anne Josephe Simon ; Gillain Simon ; Albert La Bar ; M.A. Somville ; 
de weduwe La Croix ; Philippe Medard, inwoner van Petit-Manil; 
gedaagden. Betalen van rogge aan het Beneficie tot Aanroeping 
van de H. Dionysius en Nicasisus. 1776-1778.

1 omslag

3631 De prelaat van de abdij van Vlierbeek, suppliant c. sr. 
d'Outremonde, pastoor van Sint-Joris-Winge, gedaagde. Opeisen 
van tienden op een nieuw aangelegd bos. 1776-1780.

1 omslag

3618 De hertog van Arenberg en Aarschot, revident c. Antoine Poncelet, 
pastoor van Opprebais, gedaagde. Tienden van een bos dat in 
cultuur gebracht werd. 1776-1778.

1 omslag

3546 De inwoners van Nuth in het Land van Valkenborg, supplianten c. 
de deken en kanunniken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw in 
Aken, gedaagden. Aardappeltienden. 1776-1781.

1 pak

3379 De abt van de abdij van Lobbes als heer van Jumet, suppliant c. de 
regeerders van Jumet, gedaagden. Eigendom van de gemene 
gronden ' Les terres'. 1776-1783.

1 omslag

3347 De prelaat van de abdij van Tongerlo, suppliant c. de 
rekenmeesters van het huis van Bergen op Zoom namens sr. 
Arensma, schout van Stabroek, rescribent. Eigendom van 
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heidegronden die zouden behoren tot de paalscheiding van 
Kalmthout (1441). 1776-1784.

1 pak

3096 De inwoners van Lier, de inwoners van Kessel en Emblem, de 
inwoners van de Tent en de Bijvang van Lier, supplianten c. het 
kapittel van Sint-Gommarus te Lier; de prins van Salm-Kirbourg; 
tiendenheffers en gedaagden. Aardappeltienden. 1776-1786.

1 pak

3454 Marie Therese Pacqué, weduwe van Henri Joseph Gilbert, inwoner 
van Leuven, suppliante c. de abdis van de abdij van Hertogendal, 
gedaagde. Opeisen van de goederen in Hamme die door de familie 
Hannart aan de abdij verkocht werden. 1776-1788.

1 pak

3120 De proost, deken en kanunniken van het metropolitaan kapittel van
Kamerijk, tiendenheffers van Eppegem, impetranten c. sr. Crokaert,
pastoor van Eppegem, vierde gedaagde. Onbekend. 1777.

1 stuk

3126 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Pieters te 
Anderlecht, supplianten c. sr. [Edmundus] Garcy, pastoor van 
Groot-Bijgaarden, gedaagde. Restitueren van tienden onder 
Dilbeek, ten onrechte door de pastoor opgehaald als novalia. 1777.

1 omslag

3128 Sr. Louis Hollerer, suppliant c. sr. de Naijer, kapitein van de 
infanterie, gedaagde. Nalatenschap van kanunnik De Vorster. 1777.

1 omslag

3129 Sr. Bourguinion, pastoor van Sint-Jans-Geest, suppliant c. de abdis 
van de abdij van Aywiers [te Lasne], gedaagde. Interpretatie van 
het akkoord dat pastoor Egidius in 1709 had afgesloten met de 
abdij aangaande zijn inkomen, de tienden en het onderhoud van de
kerk. 1777.

1 omslag

3130 [Karel Maria Raymond], hertog van Arenberg en Aarschot, ridder 
van het Gulden Vlies, suppliant c. de deken en kanunniken van het 
kapittel van Sint-Jan te Luik, namens sr. Mariage, meier van 
Nethen, gedaagden. Jachtrecht onder Nethen. 1777.

1 omslag

3131 De kanunniken van de tweede fondatie van het kapittel van Sint-
Pieter te Leuven, supplianten c. de abdis en de religieuzen van de 
abdij van Kortenberg, rescribenten. Tienden onder Erps (
Paepetienden). 1777.

1 pak



128 Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid.

3135 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. de 
graaf de Berlo Suys, gedaagde. Bouwen van een sluis nabij de 
watermolen van Thorembais-les-Béguines. 1777.

1 omslag

3140 Ferdinand Pieret, ontvanger van Brussel, suppliant c. Joseph 
Bourgeois, kanunnik van de kerk van Sint-Martinus in Aalst, 
gedaagde. Beslag wegens schulden. 1777.

1 omslag

3143 Anna Maria Van Grasdorff, begijn te Brussel, suppliante c. de 
beheerders van het begijnhof van Brussel. Alimentatie van de 
suppliante die arbeidsongeschikt was geworden door een ongeval. 
1777.

1 omslag

3166 De pastoor en kerkmeesters van Sint-Katherina-Lombeek, 
impetranten c. de douairière de Pipenpoy; de proost, deken en 
kanunniken van het kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen; de 
pastoor van Wambeek; gedaagden. Herstellen van de kerk van 
Sint-Katherina-Lombeek. 1777.

1 omslag

3175 Markies de Bretenil, namens Pierre Joseph Thomas, pachter in 
Buzet, suppliant c. de regeerders van Buzet namens Nicolaas 
Noirsant, belastingontvanger van Buzet, gedaagden. Vrijstelling 
van dorpslasten voor de leden van de Orde van Malta. 1777.

1 omslag

3186 De proost van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk in Brussel, 
suppliant c. M.J. Van Bevere, pastoor van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-
Kapellekerk, de kapelanen F.P. Le Page en J.C.J. D'Abremes, 
gedaagden. Transactie uit 1766. 1777.

1 omslag

3326 Pierre Rombaut, vishandelaar van Brussel, suppliant c. advocaat 
Mercx als curator van de douairière de Fusco, gedaagde. Recht van
preferentie als schuldeiser. 1777.

1 stuk

3651 Manhin c. het kapittel van Sint-Dionysius te Luik. Onbekend. 1777.
2 stukken

3659 De abdis van de abdij van Ter Kameren, suppliante c. Joannes 
Baptist Beckers, geconstitueerde van het corpus der landbouwers 
in Vilvoorde. Onbekend. 1777.

1 omslag
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3181 De abt van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], suppliant c. de 
regeerders van Gentinnes, gedaagden. Gemene heide. 1777.

1 omslag

3169 De abdis van de abdij van Roosendael te Sint-Katelijne-Waver, 
suppliant c. Isidorus de la Deuse, graaf van Beaulaincourt, 
rescribent. Betalen van pondpenningenop cijnsroerige panden 
onder Boortmeerbeek. 1777.

1 omslag

3155 Libert Walhain, inwoner van Sainte-Marie-Geest, suppliant c. Henri 
Drieu, gedaagde. Restitutie van geld. 1777-1778.

1 omslag

3158 Ludovicus Ferdinandus Josephus de Villegas, amman van 
Antwerpen, heer van Borsbeek, suppliant c. Joannes Lieckens, 
inwoner van Duffel; de deken en kanunniken van het kapittel van 
de kathedraal van Antwerpen; intervenienten. Kappen van bomen. 
1777-1778.

1 omslag

3159 Sr. Charlier, pastoor van Schaffen, impetrant c. de prelaat der abdij 
van Tongerlo, gedaagde. Loon van de pastoor. 1777-1778.

1 omslag

3241 De prelaat der abdij van Sint-Geertrui te Leuven, impetrant c. de 
regeerders van Aarschot; de proost en deken van het kapittel van 
Onze-Lieve-Vrouw te Aarschot; gedaagden. Reglement voor het 
beheer van de kerkgoederen. 1777-1778.

1 omslag

3142 De bisschop van Gent, resument en intervenient c. de 
aartsbisschop van Mechelen met de proost en religieuzen van de 
abdij van Affligem; de abdis van de abdij van Groot-Bijgaarden; de 
deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Michiel en Sint-
Goedele te Brussel; J.B. Corbeel, pastoor van Sint-Ulriks-Kapelle; 
Edmundus Garcy, pastoor van Groot-Bijgaarden; gedaagden. 
Bijdrage in de onkosten gemaakt voor de bouw van de nieuwe kerk
in Groot-Bijgaarden. 1777-1779.

1 omslag

3322 Henricus Turbens, inwoner van Miskom, suppliant c; de bogaarden 
van Aarschot, gedaagden. Restitutie van geld dat voorgeschoten 
werd door de suppliant wiens zoon in het klooster geprofest werd. 
1777-1779.

1 pak

3292 De inwoners van Limont, La Chapelle, Hestreux, Trixhosdain, Grand
Berleur, Petit Berleur, supplianten c. de deken en kanunniken van 
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het kapittel van het Heilig Kruis in Luik, gedaagden. Oprichten van 
een kapel voor de gehuchten van Tavier. 1777-1780.

1 pak

3262 De dekens van het meersliedenambacht van Brussel, supplianten 
c. de priorin en religieuzen van het klooster van Jericho in Brussel, 
rescribenten. Maken van tabletten, siropen en confituren. 1777-
1780.

1 omslag

3268 Baljuw de Bar, commandeur in de Orde van Malta, suppliant c. Jean
Nicolaas Wispeleer, pastoor van Wastinne; de bisschop van Namen.
Recht om de pastoor te benoemen. 1777-1780.

1 pak

3302 De abt van de abdij van Hasnon; sr. Lernould, inwoner van Mons; 
supplianten c. Pierre Joseph Tamineau, timmerman in Steenkerke; 
Jean Joseph Solvais, smid in Virginal; Nicolaas Gilmont, inwoner van
Henripont; Adriaan Culas, inwoner van Ecaussinnes; Louis Joseph 
de Brul, inwoner van Ecaussinnes; Jean Baptiste L'Ecuijer, 
spijkerverkoper (' cloutier') in Jumet; Joseph Rousseau, inwoner van
Virginal; Nicolaas Delmotte, inwoner van Virginal; Jean Joseph 
Stevenaert, inwoner van Soignies; Jean Joseph Stevens, pachter in 
Ittre; gedaagden. Voorrang als schuldeiser van N. Navez, inwoner 
van Aubourg, op de penningen voortgekomen van de verkoop van 
zijn molen in Virginal. 1777-1780.

1 pak

3293 De abt van de abdij van Gembloux, suppliant c. lekenbroeder 
Magloire Fondu, gedaagde. Opsluiten van de gedaagde bij de 
alexianen in Tienen. 1777-1781.

1 omslag

3171 Edmundus Garcy, pastoor van Groot-Bijgaarden, suppliant c. de 
bisschop van Gent; de abdis van de abdij van Groot-Bijgaarden; de 
deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Michiel en Sint-
Goedele te Brussel; de deken en kanunniken van het kapittel van 
Anderlecht; de prelaat van de abdij van Dielegem; gedaagden. 
Bouw van een pastorie. 1777-1781.

1 pak

3275 De inwoners van de gehuchten Boskant, Weisrode en Nerom (bij 
Wolvertem); de prins van Tour en Tassis; supplianten c. de prelaat 
van de abdij van Dielegem, rescribent. Celebreren van een 
vroegmis in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-in-den-Bosch. 1777-
1781.

1 omslag

3332 De abt van de abdij van Flone, suppliant c. Toussaint Hamels, 
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namens de inwoners van Neerheylissem, gedaagde. Tienden van 
aardperen '( topinambourgs'). 1777-1782.

1 pak

3623 De burggraaf van Kwabeek, heer van Vertrijk; de inwoners van 
Vertrijk; supplianten c. de abt van de abdij van Villers, gedaagde. 
Oprichten van een parochie Vertrijk, afgescheiden van Boutersem. 
1777-1782.

1 pak

3265 Het kapittel van Sint-Geertrui te Nijvel, suppliant c. de priorin van 
het klooster van Muizen in Mechelen, gedaagde. Deelname in de 
kosten van het herstellen van de kerktoren van Sint-Martens-
Lennik. 1777-1786.

1 pak

3160 De abt en religieuzen van de abdij van Notre-Dame de Bonne-
Espérance te [Vellereille-le-Brayeux], supplianten c. Nicolaas 
Englebienne, gedaagde. Verplicht gebruik van de banmolen van 
Souvret. 1778.

1 omslag

3163 Het kapittel van Kamerijk; de abdis van de abdij van Ter Kameren 
[te Elsene]; supplianten c. de regeerders van Zemst, gedaagden. 
Onbekend. 1778.

1 omslag

3164 Theresia 't Serstevens, weduwe van advocaat Joannes Baptist 
Cornelius Taekels, suppliant c. Jan Baptist Van den Daele, prelaat 
van de abdij van Dielegem, rescribent. Schulden. 1778.

1 omslag

3183 De regeerders van Drogenbos, supplianten c. de abdis van de abdij
van Vorst, gedaagde. Verzoek om van de zondagsmislezer een 
residerende priester te maken, wat wordt geinterpreteerd als een 
verzoek tot oprichting van een nieuwe parochie. 1778.

1 omslag

3184 Juffrouw M.H. De Lescaille ; M.T. Loyaerts ; regenten van het 
begijnhof van Tienen; supplianten c. de abt van de abdij van Villers 
[te Villers-la-Ville], gedaagde. Onbekend. 1778.

1 omslag

3185 De abdis en religieuzen van de abdij van La Ramée te Jauchelette, 
suppliante c. Jean Donye, inwoner van Brombays (Incourt), 
gedaagde. Begrenzing van een stuk land onder Incourt. 1778.

1 omslag

3187 Graaf van der Noot; de regeerders van het gehucht van Carloo 
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(Ukkel); impetranten c. de abdis van de abdij van Vorst, gedaagde. 
Oprichten van een nieuwe parochie in Carloo. 1778.

1 omslag

3188 H.G. Le Thion, pastoor van Villers-le-Peuplier, suppliant c. de deken 
en kanunniken van het kapittel van Sint-Paulus in Luik, gedaagden. 
Proceskosten. 1778.

1 omslag

3170 Philippe Antoine Joseph de Fabry Beckers, priester van de 
kathedraal van Luik; Pierre Corroy, kanunnik van het kapittel van 
Sint-Bartholomeus in Luik; voogden van de kinderen van ridder 
Edmond Detrappé en van Charlotte de Mouflin; supplianten c. sr. Le
Brun de Miraumont, namens de kinderen de Mouflin, gedaagde. 
Nalatenschap van Jean François de Mouflin. 1778.

1 omslag

3172 Gillis Van Engelgem; Francis Verhoeven; namens de inwoners van 
de gehuchten Reijweg, Breendonk, Velt, Moerheide, Paelinckstraat 
en Hoogheide onder Puurs c. [Joannes Henricus van Frankenberg], 
aartsbisschop van Mechelen als abt van de abdij van Affligem; de 
prelaat en religieuzen van de Sint-Bernardusabdij [te Hemiksem]; 
gedaagden. Plaats van een nieuw te bouwen kapel. 1778.

1 omslag

3177 Vrouwe Anne Marie Françoise Le Roy, markiezin van Valanglart; 
procureur Van der Linden, testamentuitvoerder van de baron van 
Kiezegem; suppliant c. de prior van de geschoeide karmelieten te 
Brussel; de proost van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-
Presentatie; gedaagden. Afkwijten van twee jaargetijden. 1778.

1 omslag

3178 Sr. Van den Daele, pastoor van Hergenrath, suppliant c. de deken 
van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Aken, gedaagde. Betalen 
van de vicarius. 1778.

1 omslag

3629 [Jan] Van den Daele, pastoor van Walhorn, impetrant c. de deken 
van het kapittel van Onze-Lieve-vrouw te Aken; sr. Van Wertz, 
pastoor van Hergenraedt; gedaagden. Restitutie van alle 
kwartalen, genoten na het einde van de huurcontracten van de 
tienden in 1777. 1778-1779.

1 omslag

3195 Franciscus Verbelen, pachter van Wolvertem, suppliant c. de abdis 
van de abdij van Groot-Bijgaarden, intervenierende voor Johannes 
De Hertogh, gedaagde. Consigneren van documenten in een 
proces voor de schepenbank van Wolvertem. Vorige instantie: 
schepenbank van Wolvertem. 1778-1779.
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1 omslag

3200 Philibert Eustache Laurent, pastoor van Ronquières, suppliant c. de 
abt van de abdij van Cambron, gedaagde. Bouw van een pastorie. 
1778-1779.

1 omslag

3207 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Bartholomeus in 
Luik, impetrant c. de pastoor van Meldert; de inwoners van 
Meldert; gedaagden. Bouw van een nieuwe kerk. 1778-1779.

1 omslag

3247 De regeerders van Geetbets, impetranten c. de prelaat van de 
abdij van Sint-Geertrui in Leuven; de deken en kanunniken van het 
kapittel van Sint-Petrus in Leuven; de prelaat van de abdij van 
Vlierbeek; de abdis van het klooster van Mariënrode bij Rotem; 
gedaagden. Aanstellen van een onderpastoor. 1778-1779.

1 omslag

3260 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Jacob in Leuven, 
supplianten c. de pastoor en kerkmeesters van de parochie van 
Sint-Jacob in Leuven, rescribenten. Herstellen van het koor van de 
kerk en van het kapittelhuis. 1778-1779.

1 pak

3620 P.C. Poyck, schout van Merkstein (Duitsland, Noord Rijnland 
Westfalen); Franciscus Wilhelmus Griffgens, drossaard van 
Kerkrode; supplianten c. de graaf van Ligneville; de baron van 
Westerholt tot Westerholt; de baron van Gaelen tot Ermelinck; 
gedaagden. Bouwen van een nieuwe kerk in Merkstein. 1778-1779.

1 omslag

2970 De meier en schepenen van Rebecq, impetranten c. de abdis van 
het kapittel van Sint-Gertrude in Nijvel; het hospitaal van Sint-
Nicolaas in Nijvel; gedaagden. Plaatsen van nieuw kerkmeubilair, 
herstellingen en bouw van een nieuwe sacristie. 1778-1779.

1 omslag

3173 De proost, deken en kanunniken van het kapittel van Onze-Lieve-
Vrouw in Kamerijk, suppliant c. Jeanne Catherine Pigeolet, weduwe 
van Adriaan Disbecq, inwoner van Braine-l-Alleud, rescribente. 
Afsluiten van de afloop van het water van de hoeve ' Petit 
Cambrai'. 1778-1779.

1 omslag

3176 Sr. Grégoire, pastoor van Wandre, suppliant c. sr. Bertho, pastoor 
van Herstal, gedaagde. Looneisen van de suppliant. 1778-1779.

1 omslag
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3148 Pierre Joseph Ceuppens, bedienaar van het beneficie van de 
Aanroeping van Onze-Lieve-Vrouw te Ottignies, suppliant c. sr. 
Godefroid, pastoor van Mont-Saint-André, gedaagde. Restitutie van 
het geld, betaald als aandeel in het herstellen van de pastorie en 
de kerk van Chapelle-Saint-Lambert. 1778-1780.

1 pak

3193 J.B. Van Cauwenbergh, pastoor van Sint-Jacob te Leuven, suppliant 
c. de deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Pieters te 
Leuven, gedaagden. Bouw van een nieuwe pastorie in de parochie 
van Sint-Jacob te Leuven. 1778-1780.

1 pak

3243 De abt en de religieuzen van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], 
impetranten c. de gravin van Marsau Soubise, vrouwe van 
Walhain ; de abdis van de abdij van Heylissem ; de pastoor van 
Tourinnes; de abt van de abdij van Gembloux; de inwoners van 
Walhain; gedaagden. Tienden van Walhain. 1778-1780.

1 pak

3311 Sr. Georgius De Becker, koopman in Brussel, suppliant c. procureur 
Charliers, rentmeester van het kapittel van Sint-Gertrude in Nijvel, 
rescribent. Cijns op een huis. 1778-1780.

1 omslag

3625 Deodatus Van Herck, pastoor van Helen-Bos, impetrant c. de abdis 
van de abdij van Maagdendal; de commandeur van de 
Commanderij van de Orde van Malta in Chantrain; de pastoor van 
Orsmaal; gedaagden. Voorzien in nieuwe ornamenten en herstellen
van de kerkmeubelen. 1778-1780.

1 pak

3162 Philippus Joannes Josephus Pilot, koster van 'Mager Halle', 
impetrant c. [Jacob Jozef Thomas Wellens], bisschop van 
Antwerpen, gedaagde. Tienden. 1779.

1 stuk

3192 Adrianus De Roy, suppliant c. de abdis van de abdij van 
Kortenberg, gedaagde. Betalen van een jaarloon als smid. 1779.

1 omslag

3196 De markgraaf van Wemmel en Asse, suppliant c. F.J.B. Luyckx, prior
van de kartuizers van Brussel. Afsluiten van een weg naar het veld 
de Reke te Wemmel. 1779.

1 pak

3199 De prelaat van de abdij van Tongerlo, suppliant c. de rekenmeester 
van het huis van Bergen op Zoom, intervenierende voor sr. 
Arensma, schout van Stabroek, rescribent. Grenzen tussen 
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Kalmthout-Essen en het Land van Bergen op Zoom. 1779.
1 pak

3244 Jacobus Van Tongelen, koster van Rotselaar, impetrant c. de prelaat
van de abdij van Averbode, gedaagde. Loon van de koster. 1779.

1 omslag

3245 Pater Servatius a Sancta Josina, ongeschoeide karmeliet in Leuven, 
suppliant c. pater Oliverius a Sancto Joseph, provinciaal ; 
gedaagde. Wangedrag (lopen door de stad met opgeschort habijt, 
gestreepte kousen en schoenen met grote gespen volgens de 
laatste mode). 1779.

1 omslag

3246 J.F.C. Castian, overste van het klooster van Lérinnes, suppliant c. de
bisschop van Namen, gedaagde. Benoeming van Augustin 
Stocquart tot pastoor van Saint-Lambert-Libersart. 1779.

1 omslag

3409 De inwoners van Housse, supplianten c. sr. De Puteanus, pastoor 
van Saint-Remy, gedaagde. Statuut van de kerk van Housse. 1779.

1 katern

3291 Philippus Joannes Josephus Pillot, koster van Halle (Zandhoven), 
impetrant c. [Jacob Jozef Thomas Wellens], bisschop van 
Antwerpen; de pastoor van Halle; de religieuzen van het klooster 
van Vredeberg te Lier; de moeder van het Gasthuis van Herentals; 
gedaagden. Vergoeding door de tiendenheffers omdat de inwoners 
van Halle weigeren het kosterkoren te geven. 1779-1780.

1 omslag

3410 De abt van de abdij van Lobbes, suppliant c. Jean Joseph Le Febvre;
Pierre Houyet; inwoners van Jumet; gedaagden. Aardappeltienden. 
1779-1780.

1 omslag

3251 Sr. Mataigne, pastoor van Tourinnes-lez-Bauvechin, suppliant c. sr. 
Sirejacobs, beneficiant van de kapel van Mil, rescribent. Lezen van 
een jaarlijkse hoogmis. 1779-1780.

1omslag

3255 De regeerders van Dworp, impetranten c. de moeder van het Sint-
Jans-Gasthuis in Brussel; de kerkmeesters van Alsemberg; de 
armenmeesters en kerkmeesters van Dworp; de pastoor van 
Dworp; de pastoor van Huizingen; de heer Stockmans cum suis als 
tiendenheffers van Dworp; gedaagden. Vergroten van de kerk. 
1779-1780.

1 omslag
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3264 De graaf van Elissem, suppliant c. sr. De Ridder, pastoor van Onze-
Lieve-Vrouw-Waver, gedaagde. Verwijderen van het gestoelte uit de
kerk. 1779-1780.

1 omslag

3273 Jacobus Van Tongelen, koster van Rotselaar, suppliant c. de prelaat 
van de abdij van Averbode; de abdis van de abdij van Vrouwenpark
[te Rotselaar]; de pastoor van Rotselaar; de regeerders van 
Rotselaar; gedaagden. Looneisen. 1779-1780.

1 pak

3276 De prelaat van de abdij van Sint-Adriaans in Geraardsbergen, 
suppliant c. Adrianus Carpentiers, meester-chirurgijn in Antwerpen;
sr. Bodar, procureur van het Geestelijk Hof te Antwerpen, gehuwd 
met Anna Maria Petronella Carpentiers; Joannes Baptist Bellon, 
meester-timmerman in Antwerpen; Lambertus De Vadder, inwoner 
van Brussel; Elisabeth De Vadder, inwoner van Brussel; gedaagden.
Nalatenschap van wijlen Adrianus Carpentiers, gewezen religieus. 
1779-1780.

1 omslag

3198 Egidius Stroobants, pastoor van Sint-Jans-Molenbeek, suppliant c. 
Ferdinandus Josephus Leyniers, priester; Joannes Baptist Josephus 
Moris; Joannes Van Benthem Menthem; F.J. Schwarts; beheerders 
van de kerk van Sint-Jans-Molenbeek; gedaagden. Beheer van de 
inkomsten uit diverse diensten en nalatigheid in het organiseren 
van die diensten. 1779-1786.

1 pak

3289 Daniel Voncken; Joannes Goossens; inwoners van 's-Hertogenrade; 
supplianten c. de abt van de abdij te Kloosterrade, gedaagde. 
Naleven van het contract van de vennootschap voor het ontginnen 
van steenkool. 1779-1787.

1 pak

3334 - 3335 Ferdinandus Josephus Leyniers, priester; Joannes Baptist Josephus Moris; Joannes Van Benthem; F. J. Schwarts; kerkmeesters van Sint-Jans-Molenbeek c. Egidius Stroobants, pastoor; N. Van Wayenbergh, onderpastoor; N. Maras, priester; N. Anneessens, priester en koster; N. Lambrechts, priester; N. De Coster, priester. Beheer van de kerkfabriek en (wan)beheer van de pastoor. 1779-1790.

3334 - 3335 FERDINANDUS JOSEPHUS LEYNIERS, PRIESTER; 
JOANNES BAPTIST JOSEPHUS MORIS; JOANNES VAN BENTHEM; F. J. 
SCHWARTS; KERKMEESTERS VAN SINT-JANS-MOLENBEEK C. 
EGIDIUS STROOBANTS, PASTOOR; N. VAN WAYENBERGH, 
ONDERPASTOOR; N. MARAS, PRIESTER; N. ANNEESSENS, PRIESTER 
EN KOSTER; N. LAMBRECHTS, PRIESTER; N. DE COSTER, PRIESTER. 
BEHEER VAN DE KERKFABRIEK EN (WAN)BEHEER VAN DE PASTOOR.
1779-1790.

3334 Deel 1.
1 pak

3335 Deel 2.
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1 pak

3152 De pastoor en grootmeesteressen van het begijnhof van Brussel, 
supplianten c. E. Stroobants, pastoor van Sint-Jans-Molenbeek, 
gedaagde. Uitoefenen van pastorele functies in het begijnhof door 
de gedaagde. 1780.

1 omslag

3248 C.B. Van de Water, onderpastoor van Sint-Kwintens in Leuven c. de 
deken en kanunniken van het kapittel van de eerste fondatie van 
Sint-Pieter in Leuven; sr. Van Ongevalle, pastoor van Sint-Kwintens 
in Leuven; gedaagden. Onbekend. 1780.

1 omslag

3253 Juffrouw Joanna Henrica De Meur, vrouw van J.M. Godfurneau, 
verweerder en gearresteerde c. J.B. Godfurneau, arrestant en 
gedaagde. Opbrengst van de verkoop van een huis. 1780.

1 omslag

3263 De priorin van het klooster van Mariëndal (Facons) in Antwerpen, 
supplianten c. de regeerders van Herenthout, gedaagden. Verkoop 
van de gemene heide. 1780.

1 omslag

3266 De inwoners van Houtem bij Vilvoorde, impetranten c. de abdis van
de abdij van Ter Kameren [te Elsene], gedaagde. Vraag om een 
eigen priester voor Houtem. 1780.

1 omslag

3267 De inwoners van Thorembais-Saint-Trond, impetranten c. de priorin 
van het godshuis van Hertoginnedal bij Oudergem, gedaagde. 
Verbouwen en vergroten van de kerk. 1780.

1 omslag

3284 Maria Clara Plas, begijn op het Groot Begijnhof van Brussel, 
suppliante c. de hofmeesteressen van het begijnhof, gedaagden. 
Weigering om de suppliante te laten genieten van de fondatie van 
de arme begijnen. 1780.

1 omslag

3621 [Jan] Van Daelen, pastoor van Walhorn, impetrant c. baron de 
Bierens, deken van het kapittel van Aken, gedaagde. Loon en 
onderhoud van de pastoor van Hergenraedt. 1780.

1 omslag

3658 De acht gehuchten van Werchter, supplianten c. de prelaat van de 
abdij van Park; de pastoor van Werchter; gedaagden. Oprichten 
van een nieuwe parochie. 1780.

1 omslag
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3150 De deken en kanunniken van het kathedraalkapittel van 
Antwerpen, supplianten c. G.A. Legrelle; D.J. Croisier; Joannes 
Franciscus Bordinckx; Petrus Joannes Jacobus Follet; kapelanen van 
de kathedraal. Recht om een rentmeester en een notator te 
benoemen. 1780-1781.

1 omslag

3261 De pastoor, kerkmeesters en regeerders van Watermaal, 
impetranten c. de priorin van het godshuis van Hertoginnedal bij 
Oudergem, gedaagde. Bouwen van een nieuwe kerk. 1780-1781.

1 pak

3272 De parochianen van Sint-Laureins-Berchem, impetranten c. de 
proost en religieuzen van de abdij van Affligem; de pastoor van 
Oudenaken; gedaagden. Aanstellen van een residerende pastoor. 
1780-1781.

1 pak

3285 J. Husschet, pastoor van Kettenis, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Aken, 
gedaagden. Verhoging van loon. 1780-1781.

1 pak

3287 De regeerders van Buggenhout, impetranten c. [Joannes Henricus 
van Frankenberg], kardinaal van Mechelen; de proost en religieuzen
van de abdij van Affligem; gedaagden. Bouw van een nieuwe kerk 
en een nieuwe toren. 1780-1781.

1 pak

3288 Jan Van den Daele, pastoor van Walhorn, suppliant c. J.D. Haes, 
kapelaan van Walhorn, gedaagde. Door de dorpelingen 
eigenmachtig toewijzen van het Crummelshof aan de kapelaan. 
1780-1781.

1 pak

3321 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Rombouts in 
Mechelen, supplianten c. de douairière de Pipenpoy, geboren 
Rijnegom, inwoner van Brussel; de pastoor en kerkmeesters van 
Sint-Katherina-Lombeek; gedaagden. Kwestie of er geestelijke 
lasten voortvloeiden uit het bezit van lekentienden. 1780-1781.

1 pak

3636 De regeerders van Argenteau en Hermalle, supplianten c. de deken
en kanunniken van het kapittel van Onze-Lieve-vrouw van Aken; de
pastoor van Hermalle; de graaf van Argenteau; sr. Ruet, beneficiant
in de kerk van Hermalle; sr. Bourdon, beneficiant; de deken van het
kapittel van Sint-Paulus in Luik; gedaagden. Vergroten van de kerk 
van Hermalle en bouw van een kapel in Sarolai. 1780-1781.
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1 omslag

3626 Joannes Milleners, burgemeester van Oud-Valkenborg, namens de 
gemeentenaren, suppliant c. baron Selis de Fauson; sr. Limpens 
d'Hoenraet; sr. Damoiseau, pastoor; juffrouw De Pelser; baron de 
Furth; gedaagden. Verplaatsen van de kerk door het bouwen van 
een nieuwe in het centrum. 1780-1783.

1 pak

3330 Sr. François Charlier, namens de inwoners van Gottechain ; Marie 
Louise Françoise Crabeels, vrouwe van Gottechain; impetranten c. 
de douairière Schotte; de abdis van de abdij te Florival; de pastoor 
van Bossut; de president van het College van de abdij van Aulne; 
de abdis van de abdij van Maagdendal in Oplinter; sr. Delmet, 
beneficiant van Sint-Catharine in Bossut; gedaagden. Oprichten 
van een parochie. 1780-1784.

1 pak

3336 De regeerders van Jumet, supplianten c. de abt van de abdij van 
Lobbes als heer van Jumet, gedaagde. Betalen van een cijns en van
pontpenningen. 1780-1789.

1 pak

3161 De procurator van het Groot College in Leuven; de Universiteit van 
Leuven; supplianten c. Hendrik Raevoet, pachter van de houttol in 
Leuven. Vrijstelling van houttol. 1781.

1 omslag

3257 Joseph Gislain Van Grave, kanunnik van de Sint-Gertrudiskerk in 
Nijvel, suppliant c. de kapelanen van de Sint-Gertrudiskerk in 
Nijvel, gedaagden. Onverenigbaarheid in het bezitten door een 
kanunnik van een beneficie dat toegewezen is aan het corpus van 
de kapelanen. 1781.

1 omslag

3258 De priorin van het klooster van Sion te Vilvoorde, suppliante c. 
advocaat Mercx als curator van de douairière de Fusco Mattaloui, 
gedaagde. Naleven van de regels, opgelegd door de Raad, 
waaronder de douairière opgesloten werd. 1781.

1 omslag

3277 Joseph Emmanuel Kettenis, 'sous-principal' in het Koninklijk College
van Antwerpen, suppliant c. de bisschop van Antwerpen, 
rescribent. Bekrachtigen van een permutatie. 1781.

1 omslag

3278 De regeerders van Oppuurs, impetranten c. de proost van de abdij 
van Affligem; de abt van de Sint-Bernardusabdij [te Hemiksem]; de 
pastoor, kerkmeesters, armenmeesters en koster van Puurs; 
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gedaagden. Oprichten van een nieuwe parochie te Oppuurs of het 
voorzien in een kapel met priester. 1781.

1 omslag

3279 De prelaat van de abdij van Vlierbeek, suppliant en 
gereconvenieerde c. sr. D'Outremonde, pastoor van Sint-Joris-
Winge, geinsinueerde en reconvenient. Houttienden. 1781.

1 omslag

3281 De kapelanen van de kathedraal van Antwerpen, supplianten c. de 
deken en kanunniken van de kathedraal van Antwerpen, 
rescribenten. Aanstellen van een rentmeester. 1781.

1 omslag

3286 De abt en religieuzen van de abdij van Villers, supplianten c. de 
regeerders van Gentinnes, gedaagden. Eigendom van de gemene 
heide. 1781.

1 omslag

3290 De president en proviseurs van het Seminarie in Mechelen, 
supplianten c. Franciscus Van Humbeeck en Joanna Van den 
Wijngaerdt, gedaagden. Openbare verkoop van een huis en land 
onder Ophem (Brussegem) omwille van een achterstallige rente. 
1781.

1 omslag

3294 H.S. Devits, meester-metselaar in Brussel, suppliant c. de abt van 
de abdij van Grimbergen, gedaagde. Loon voor werken aan de 
oude refugie in de Oude Kleerkopersstraat en aan de nieuwbouw 
op de Koninklijke Plaats en in de Isabellastraat in Brussel. 1781.

1 omslag

3295 Franciscus De Wilder, Paulus Timmermans, Philippus De Muylder, 
Henricus Haendonck, namens de parochianen van Weerde c. de 
deken en kanunniken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw van 
Kamerijk; de kanunniken van het kapittel van Zellaer in de Sint-
Romboutskathedraal van Mechelen; de pastoor van Zemst als 
deservitor van Weerde; gedaagden. Oprichten van de parochie 
Weerde. 1781.

1 omslag

3296 De regeerders van Bertem, supplianten c. sr. Van Raemsdonck, 
pastoor van Bertem, gedaagde. Overhandigen van rekeningen, 
bewijsstukken, figuratieve kaart en andere documenten van de 
kerkmeesters en armenmeesters die normaal in de komme moeten
berusten. 1781.

1 omslag

3305 De inwoners van Eijseringhen, gehucht van Sint-Kwintens-Lennik, 
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impetranten c. de proost en proostdin van het kapittel van Sint-
Gertrude in Nijvel; Joannes Baptist Geerts, pastoor van Sint-
Kwintens-Lennik; gedaagden. Oprichten van een succursale kerk of
kapel met een residerende priester. 1781.

1 omslag

3306 De pastoor en kerkmeesters van Watermaal, supplianten c. Michael
Joseph d'Olmen, heer van Courteaubois, inwoner van Brussel, 
rescribent. Achterstallige cijns. 1781.

1 omslag

3309 J.B. Van der Straeten; Petrus De Vuyst; inwoners van Anderlecht, 
supplianten c. G.J.J. Brans, deken van het kapittel van Sint-Pieters 
te Anderlecht; F.J.B. Luijckx, prior van de karthuizers van Brussel; 
J.B. Van Elsken, rentmeester van de abdij van Vorst; H.F. Laureys; 
Adriaan Heylen; F. Van Cutsem; gedaagden. Opstellen van een 
zetboek tot betaling van een rondgast (provoost). 1781.

1 omslag

3053 De deken en kanunniken van het kapittel van Aken, supplianten c. 
sr. De Brou, pastoor van Hermalle. Aandeel in de kosten van de 
bouw van een nieuwe kerk. 1781-1782.

1 pak

3274 De abdis van de abdij van Roosendael [te Sint-Katelijne-Waver], 
suppliante c. Egidius Segers, kapelaan van Sint-Lenaerts, 
gedaagde. Kleine revisie van een vonnis aangaande het loon van 
de kapelaan. 1781-1782.

1 omslag

3303 J.G. Goyvaerts, pastoor van Viersel c. [Jacob Jozef Thomas Wellens],
bisschop van Antwerpen; de prelaat van de abdij van Tongerlo; sr. 
Mans, beneficiant; gedaagden. Supplement aan het loon van de 
pastoor die in 1778 in een proces tegen de inwoners van Viersel 
veroordeeld werd om bijkomende taken uit te voeren. 1781-1782.

1 omslag

3313 De abt van de abdij van Villers, suppliant c. Etiennes Deslandes, 
gedaagde. Schulden. 1781-1782.

1 omslag

3314 De regeerders van Budingen, supplianten c. de deken van het 
kapittel van Sint-Dionysius in Luik; de prelaat van de abdij van 
Vlierbeek; de prelaat van de abdij van Heylissem [te Hélécine]; de 
abdis van de abdij van Rotem; de pastoor van Landen; gedaagden. 
Betalen van een vroegmislezer. 1781-1782.

1 omslag

3442 De priorin en religieuzen van de kleine bogaarden, impetranten c. 
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Joannes Suenens, inwoner van Sint-Pieters-Leeuw; Judocus Borlijn, 
inwoner van Sint-Pieters-Leeuw; gedaagden. Voorrang als 
schuldeisers van Nicolaas Neetens en Marie Van Eeckhoudt, 
pachter van Beijsberg onder Sint-Pieters-Leeuw. 1781-1782.

1 omslag

3639 Godefridus Dominicus Josephus de Fraye, gehuwd met vrouwe 
Joanna Maria Josepha Petronella de Kerrenbroeck de Schiplaeken, 
suppliant c. de prelaat en religieuzen van de abdij van Grimbergen;
de graaf van Sint-Pieters-Jette; sr. Villegas de Kinschot; sr. Villegas 
de Clercamp; sr. De Reijnegom ; gedaagden. Celebreren van de 
wekelijkse vrijdagse mis in de kapel van het Heilig Kruis te 
Schiplaken. 1781-1782.

1 pak

3634 G. Stas, pastoor van Neerwinden, impetrant c. de abt van de abdij 
van Heylissem [te Hélécine]; de deken van het kapittel van 
Andenne; gedaagden. Bouw van een nieuwe pastorie. 1781-1782.

1 omslag

3632 De priorin en religieuzen van het convent van Oudergem, 
supplianten c. de abt van de abdij van Notre-Dame de Bonne-
Espérance te [Vellereille-le-Brayeux], gedaagde. Restitutie van de 
helft van proceskosten gemaakt in een geschil over de kerk van 
Thorembais. 1781-1782.

1 omslag

3627 Sr. Damoiseau, pastoor van Oud-Valkenborg; Joannes Cornips, 
burgemeester; impetranten c. joffrouw Van Pelser; de gravin 
douairière de Hoen de Cortils; gedaagde. Verplaatsen van de kerk 
van Oud-Valkenborg. 1781-1783.

1 pak

3624 J.F. Van Elstlande, president van het College van Driutius aan de 
Universiteit van Leuven; Carolus Josephus De Vos, pastoor van 
Neerijsse; supplianten c. Isabella Josepha, geboren gravin van 
Nassau, douairière van Joannes Albertus Renerius Isebrandus, 
baanderheer van Overschie en Neerijsse; gedaagde. Ererechten en 
rechten voortvloeiende uit het patronaat over de kerk van 
Overijsse (begeven van het rentmeesterschap van de kerk van 
Neerijsse). 1781-1783.

1 pak

3628 E. Coloma, baron van Sint-Pieters-Leeuw; de kerkmeesters van 
Sint-Pieters-Leeuw; impetranten c. sr. De Kock, pastoor van Sint-
Pieters-Leeuw, gedaagde. Plaatsen van een nieuw slot op de 
kerkkomme. 1781-1783.

1 omslag
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3365 Petrus Geerts, pastoor van Schin op Geul, suppliant c. de proost 
van het klooster van Meersen, gedaagde. Verhogen van loon en 
bouw van een nieuwe pastorie. 1781-1784.

1 pak

3377 De inwoners van Wilsele, supplianten c. de deken en kanunniken 
van het kapittel van Sint-Pieters te Leuven, gedaagden. Bouw van 
een kerk en van een pastorie. 1781-1785.

1 pak

3283 François Joseph Dierckens, advocaat in Brussel, suppliant c. sr. De 
l'Escaille, luitenant-woudmeester van Brabant, man van Constance 
Félicite de Vos ; François Joseph Follez, baljuw van Ninove; sr. N. 
Leplat, inwoner van Leuven; gedaagden. Restitutie van geld 
voortgekomen uit de verkoop van de nalatenschap van George 
Follez. 1781-1786.

1 omslag

3408 De abdis en religieuzen van de abdij van 's-Hertogendal (Valduc) in 
Hamme-Mille, suppliante c. de pastoor van Grez; de regeerders en 
kerkmeesters van Grez; gedaagden. Bouw van een nieuwe kerk in 
Grez. 1781- 1787.

1 omslag

3457 Hubert Heniot, timmerman van Brussel, suppliant c. de prior en 
religieuzen van het klooster van Groenendaal [te Hoeilaart], 
gedaagden. Betalen van gekocht hout. 1781-1788.

1 pak

3297 David Conway; Lucas Shinners, Ierse priesters, supplianten c. de 
president van het Iers College in Antwerpen. Toegang tot het 
College. 1782.

1 omslag

3298 De inwoners van Wachiboux, 'Hernais', Ognée, 'Delahaije' en 
'Duchesne', impetranten c. de abt van de abdij van Stavelot, 
gedaagde. Onbekend. 1782.

1 stuk

3299 De regeerders van Vertrijk, supplianten c. de abt van de abdij van 
Villers [te Villers-la-Ville], gedaagde. Toewijzen van een eigen 
pastoor. 1782.

1 omslag

3307 De inwoners van Cheratte, impetranten c. de religieuzen van het 
kapittel van Visé, gedaagden. Tienden. 1782.

1 omslag

3323 Ernest Charles Renard, kerkmeester van Jodoigne, impetrant c. de 
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abt van de abdij van Sint-Gertrude in Leuven; de deken en 
kanunniken van het kapittel van Sint-Pieters in Leuven; de abt van 
de abdij van Heylissem; burggraaf de Lardenois namens de Orde 
van Malta; de regeerders van Jodoigne. Looneisen. 1782.

1 pak

3333 De inwoners van Eikevliet [Hingene], impetranten c. de prelaat van
de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem; de proost van de abdij van 
Affligem; de pastoor van Puurs; gedaagden. Heroprichten van de 
parochie Eikevliet. 1782.

1 pak

3635 Jean Joseph Wilmet, pastoor van Thoricourt, suppliant c. de abt van
de abdij van Saint-Laurent bij Luik, gedaagde. Begevingsrecht 
waarbij de universiteit betrokken was. 1782.

1 omslag

3344 Joannes Brugghemans als voogd over de kinderen van Jacobus 
Verdijck en Catharina Van Hesbeen, suppliant c. de priorin en 
religieuzen van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in 
Antwerpen, gedaagden. Restitutie van geleend geld. 1782-1783.

1 omslag

3317 De regeerders van Stabroek, supplianten c. pastoor Dalton, 
gedaagde. Verplaatsen van het kerkorgel. 1782-1783.

1 pak

3318 De abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne], suppliante c. sr. de 
Schrijnmakers, heer van Dormaal, gedaagde. Naderschap bij de 
verkoop van het Puthof dat gebruikt werd om een nieuwe pastorie 
op te bouwen. 1782- 1783.

1 omslag

3319 De moeder van het klooster der annuniaten in Antwerpen c. 
Isabella Vleeshouwers, weduwe van Egidius Van Montenaken, 
gedaagde. Verblijfskosten van Isabella Van Montenaken die 
opgesloten werd in het klooster. 1782-1783.

1 omslag

3381 Carolus Benedictus Batkin, drossaard van Mortsel, suppliant c. 
Balthasar Josephus Van Assche, pastoor van Mortsel; Peter Belooys,
armmeester van Mortsel; Peter Wouters, armmeester van Mortsel; 
gedaagden. Houding van de drossaard tegenover de Armentafel 
(o.a. in de zaak van de zinneloze Maria Venus, afkomstig van 
Antwerpen). 1782-1783.

1 pak

3349 F.J. Lambinon; S.J. Labeye ; burgemeesters van Mawhin, jurisdictie 
van Wodemont ; supplianten c. Charles Gaspar, baron van Horst 
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namens de religieuzen van het klooster van Kornelimünster. 
Bouwen van een succursale kapel in Mahwin (Mortroux). 1782-
1783.

1 omslag

3630 Sr. Van Elder, pastoor van Tildonk, suppliant c. de graaf van 
Lalaing, heer van Tildonk, advisant. Reglement voor het beheer van
de kerkgoederen. 1782-1783.

1 omslag

3329 Jeanne Josephe Marée, inwoner van Grand-Hallet, impetrante c. 
allen die enig recht pretenderen. Sterfhuis van Jean François Marée,
pastoor van Grand-Hallet. 1782-1783.

1 omslag

3304 Sr. Mundelaers, pastoor van Onze-Lieve-Vrouw Finis Terrae in 
Brussel, suppliant c. de prelaat van de abdij van Averbode, 
gedaagde. Bouwen volgens de voorschriften en zonder 
burenhinder. 1782-1784.

1 pak

3316 De inwoners van Céroux, supplianten c. de abdis van de abdij van 
Aywiers [te Lasne], rescribente. Tiendbare vruchten en groenten. 
1782-1785.

1 pak

3398 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Germanus in 
Tienen, supplianten c. sr. Hachaz cum suis, gedaagden. Rekening 
van de goederen van het ' anniversarium commune'. 1782-1786.

1 omslag

3402 EH Van Grunderbeeck, pastoor van Kiezegem, namens Dominicus 
Van den Schrieck, meier van Linden, suppliant c. eerwaarde heer 
De Persy, pastoor van Begijnendijk; sr. Van Cauwenbergh, curator 
van jonker Joannes Josephus de Persy; gedaagden. Leveren van het
derde van een huis in Wezemaal en betalen van de kosten van het 
proces dat hierover gevoerd werd. 1782-1786.

1 pak

3308 Sr. Van Schilde, pastoor van Wersbeek; Michael Luyten, 
kerkmeester; supplianten c. baron de Loen en de Roosbeke; J.F.J. 
Van den Berghen de Bincken, rescribent. Ligging van gronden die 
cijnsroerig zijn. 1782-1787.

1 omslag

3312 [Balthasar Filips], graaf van Merode, markies van Deinze, suppliant 
c. [Ferdinand-Maximilien-Mériadec de Rohan-Guémené], 
aartsbisschop van Kamerijk; de deken en kanunniken van het 
metropolitaan kapittel van Kamerijk; namens Melchior Nauwelaers, 
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Michel Van Craen en Antoine Hendricx; gedaagden. Novale tienden 
onder Sint-Katelijne-Waver. 1782-1787.

1 pak

3444 De pastoor en regeerders van Neufchâteau; supplianten c. de 
deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Jan en Sint-
Dionysius in Luik, gedaagden. Bouw van een nieuwe kerk. 1782-
1789.

1 omslag

3320 De kerkmeesters van Houdemont (Hottomont), supplianten c. sr. 
Démadron, baljuw van Wasseige, gedaagde. Bouw van een nieuwe 
pastorie. 1783.

1 omslag

2512 De douairière de Renschenberg, geboren d'Alvarado de 
Bracamonte, suppliante c. advocaat J. B. Van den Berghe, griffier 
van Bornem, gedaagde. Beslag. 1783.

1 omslag

3368 Franciscus De Feyter, koster van Wambeek, suppliant en 
gereconvenieerde c. de proost, deken en kanunniken van het 
metropolitaan kapittel van Sint-Rombout te Mechelen, rescribenten
en reconveniënten. Looneisen. 1783.

1 omslag

3394 De regeerders van Hulshout, supplianten c. de pastoor van 
Hulshout; sr.Van den Bruel, priester te Hulshout; de prelaat van de 
abdij van Tongerlo; de prelaat van de abdij van Averbode; [Willem 
Charles Ghislain van Merode], markies van Westerlo; de 
commandeur van de Commanderij van Pitzemburg; gedaagden. 
Betalen van het stipendium van priester Van den Bruele. 1783.

1 omslag

3440 De deken en kanunniken van het kapittel van de kathedraal van 
Antwerpen, supplianten c. de prelaat der abdij van Sint-Michiels, 
gedaagde. Tienden van Berendrecht. 1783.

1 stuk

3324 Jean Baptiste Cloquet, pachter in Braine-l'Alleud, suppliant c. de 
prior van de abdij van Nizelles te Eigenbrakel, gedaagde. Gebruik 
van een weide. 1783.

1 omslag

3328 Urbanus Franciscus Crabeels, heer van Korbeek-Dijle, impetrant c. 
de prelaat van de abdij van Sint-Michiels in Antwerpen, gedaagde. 
Kleine revisie van een vonnis aangaande de Sint-Stephanustiende. 
1783.

1 omslag



Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid. 147

3362 Jeanne Barbe Joseph de Fraula, suppliante c. de kerkmeesters van 
de Zavelkerk, gedaagden. Afsluiten van twee achterdeuren in het 
huis van de suppliante, die uitgaven op de kerk. 1783.

1 omslag

3348 Norbertus Beutels, burgemeester van Scherpenheuvel, suppliant c. 
sr. Van Bevere, pastoor van het begijnhof van Diest; juffrouw M.J. 
De Chantinne, hofmeesteres van het begijnhof, gedaagde. 
Toekennen van een studiebeurs gesticht door Margaretha 
Theerens. 1783.

1 pak

3331 Sr. Dongenaers, koopman van Brussel, suppliant c. André de 
Guzman, inwoner van Brussel, rescribent. Schulden. 1783-1784.

1 omslag

3342 Jean Baptist Pinchart, koster van Walhain, suppliant c. de abt van 
de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], gedaagde. Looneisen. 1783-
1784.

1 omslag

3343 De rector en priorin van het klooster van Nazareth in de stad 
Gelder, supplianten c. markies François Henri de Hoensbroeck, 
gedaagde. Rente. 1783-1784.

1 omslag

3346 Het corpus van de kapelanen van de kerk van Sint-Goedele in 
Brussel, supplianten c. de kanunniken van het kapittel van Sint-
Goedele in Brussel, gedaagden. Incorporeren van kapelaniën. 
1783-1784.

1 omslag

3369 Sr. Buchhoel, pastoor van Slenaecken, suppliant c. het kapittel van 
Sint-Martens-Voeren, gedaagde. Looneisen. 1783-1785.

1 omslag

3378 De plebaan, deken en kanunniken van het kapittel van Sint-
Leonardus in Zoutleeuw, supplianten c. kanunnik Fineau, 
gedaagde. Inkomen uit het zingen van jaargetijden. 1783-1785.

1 pak

3580 Het kapittel van Nijvel, suppliant c. markies de Roben, heer van het
leen van Rognon, rescribent. Rechtsmacht in Rognon. 1783-1785.

1 pak

3380 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Jan-Baptist; de 
kerkmeesters van de kerk van Sint-Jan-Baptist; de regeerders van 
Diest, supplianten c. de prelaat en religieuzen van de abdij van 
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Tongerlo, gedaagden. Verenigen van de parochie van Sint-Jan-
Baptist in Diest met die van Onze-Lieve-Vrouw. 1783-1786.

1 pak

3412 Enkele inwoners van Nethen, supplianten c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Sint-Jan-Evangelist in Luik, 
gedaagden. Aardappeltienden. 1783-1786.

1 omslag

3370 Jean Baptiste Rouchau, inwoner van Blanden, impetrant c. de abt 
van de abdij van Park; de regeerders van Namen; gedaagden. 
Betalen van pondpenningen bij de verkoop van twee huizen in 
Namen. 1783-1787.

1 pak

3392 Jan Baptist Van der Staeten; Peter De Vuyst; inwoners van 
Anderlecht; supplianten c. de kerk- en armmeesters van 
Anderlecht, gedaagden. Fouten in de rekening van de bekostiging 
van een rondgast. 1783-1787.

1 omslag

3429 De inwoners van Budingen, impetranten c. het kapittel van Sint-
Dionysisus te Luik; de prelaat van de abdij van Vlierbeek; de 
prelaat van de abdij van Heylissem; de abdis van de abdij van 
Rotem; de landdeken en pastoor van Landen; gedaagden. Bouw 
van een nieuwe kerk. 1783-1788.

1 pak

3325 De abdis van de abdij van Ter Kameren [te Elsene]; de pastoor van 
Zandbergen supplianten c. de regeerders van Zandbergen, 
gedaagden. Aardappeltienden. 1784.

1 omslag

3337 De abt van de abdij van Liessies, suppliant c. de regeerders van 
Gosselies, gedaagden. Betalen van dorpslasten. 1784.

1 omslag

3338 Barones de Celles, geboren Coloma, suppliante c. de abt van de 
abdij van Grimbergen, gedaagde. Lening van 37000 gulden, door 
de abdij aangegaan voor een nieuwbouw in Brussel. 1784.

1 omslag

3339 Notaris Jean Joseph Baude ; Thomas Philippe Marcq, schildknaap ; 
voogden van ' La bonne maison de la Charité' in Nijvel, supplianten
c. de regeerders van Nijvel, gedaagden. Bemoeienissen van de 
regeerders in de verpachting van de eigendommen van 'La bonne 
maison'. 1784.

1 omslag
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3340 Judocus Gillijns, weduwnaar van Theresia Jacobi, koopman in 
Brussel c. de deken van het kapittel van Sint-Pieters te Anderlecht. 
Restitutie van het geld van een lijfrente, door de vrouw van de 
suppliant aangegaan buiten zijn weten. 1784.

1 omslag

3341 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Dionysius te 
Luik; de prelaat van de abdij van Vlierbeek c. de abdis van de abdij 
van Mariënrode bij Rotem, gedaagde. Bekostiging van de kerk van 
Budingen. 1784.

1 omslag

3345 De abt van de abdij van Sint-Bernardus te Hemiksem; de president 
van het Seminarie van Antwerpen; de abt van de abdij van 
Tongerlo; supplianten c. graaf [Balthasar Filips] de Merode, markies
van Deinze, gedaagde. Tabakstienden op het Kiel. 1784.

1 omslag

3353 De prelaat van de abdij van Berne te Vilvoorde, suppliant c. de 
kinderen van Guillielmus De Cuyper, gedaagden. Restitutie van 
geleend geld. 1784.

1 omslag

3354 Martin Dieudonné Ghaije, kanunnik van de Sint-Janskerk in Luik, 
impetrant c. Jean François Tixhon, oud-burgemeester van Visé, 
gedaagde. Appel tegen een vonnis in een niet nader genoemde 
zaak. Vorige instantie: schepenbank van Argenteau en Hermalle. 
1784.

1 omslag

3357 G. Vergouwen, deservitor van Zondereigen (Baarle-Hertog), 
suppliant c. de proost, deken en kanunniken van het kapittel van 
Thoor, gedaagden. Looneisen. 1784.

1 omslag

3360 J.B. Davids, pastoor van Hakendover, suppliant c. de abdis van de 
abdij van Vrouwenpark, gedaagde. Gerechtigheid van de pastoor in
de tienden van Wommersom, de springtienden van Hakendover, de
tienden buiten de stadsvesten van Tienen, deze van Goetsenhoven
en Bost. 1784.

1 omslag

3364 Ridder de Brienen de Guesselt, schepen van Maastricht c. de 
kanunnikessen van de orde van Saint-Sepulchre in Malmédy; 
Henricus Gortz; juffrouwen Anna Maria en Theresia Thinus; 
gedaagden. Decreet op de bezittingen van kapitein Charlier. 1784.

1 omslag

3356 De regeerders van Wandre, supplianten c. de karmelieten van het 
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convent La Xhavée in Wandre, gedaagden. Weigering om de 
eigendommen aan te geven voor het opmaken van het kadaster en
om lasten te betalen. 1784-1785.

1 omslag

3358 Petrus Joannes Luypaerts, inwoner van Boom en tiendenpachter, 
suppliant c. de kanunniken van het kapittel der tweede fondatie 
van Sint-Pieters in Leuven, gedaagden. Voldoen aan de 
voorwaarden van de verpachting van de tienden. 1784-1785.

1 omslag

3366 De inwoners van Terlaenen onder Overijse, supplianten c. de abdis 
van de abdij van 's-Hertogendal, gedaagde. Aanstellen van een 
pastoor of residerend priester. 1784-1785.

1 omslag

3367 N. Hayez, meester-metselaar van Brussel; J. Philippaert, inwoner 
van Brussel c. de deken en kanunniken van het kapittel van Sint-
Michiel en Sint-Goedele in Brussel, gedaagden. Geven van 
korentienden. 1784-1785.

1 omslag

3390 De religieuzen van de abdij van Maagdendal bij Oplinter, 
supplianten c. de regeerders van Oplinter, gedaagden. Betalen van
het aandeel in de dorpslasten sedert 1754. 1784-1785.

1 pak

3415 De abdis van de abdij van Kortenberg, suppliante c. Peter Pesaet, 
inwoner van Kwerps; Antoon Van Vaerenbergh, inwoner van Erps; 
Martinus Pauwels, inwoner van Kwerps; Ludovicus Plaski, inwoner 
van Erps; Jan Armgodts, inwoner van Kwerps; Jan Van der Veken, 
inwoner van Kwerps; Jacobus Verhoeven, inwoner van Kwerps; 
Peter Trappeniers, kuiper in Erps; gedaagden. Volledig uitkappen 
van een bos onder Erps. 1784- 1785.

1 omslag

3637 Sr. Goets, priester en rector van Carloo, suppliant c. de graaf van 
Duras, baron van Carloo, rescribent. Overdreven onkosten voor de 
bouw van de pastorie die niet gemaakt werd volgens het 
afgesproken ontwerp. 1784-1785.

1 omslag

3389 De heren Leunckens, inwoners van Leuven, supplianten c. de 
voogden van de Grote Heilige Geest in Leuven, gedaagden. Cijns 
op een grond onder Lovenjoel. 1784-1786.

1 pak

3384 Sr. De Lonprez, suppliant c. de abt van de abdij van Heylissem [te 
Hélécine], gedaagde. Grond van de hoeve van Stocquoi in 
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Jodoigne. 1784-1786.
1 omslag

3400 De regeerders van Cortil, supplianten c. de abt van de abdij van 
Gembloux; de armenmeesters van Cortil; gedaagden. Beheer van 
de armentafel. 1784-1786.

1 pak

3430 - 3431 De regeerders van Kapelle-op-den-Bos, impetranten c. de abdis van de abdij van Kortenberg, gedaagde. Verbouwen of vernieuwen van de kerk. 1784-1786.

3430 - 3431 DE REGEERDERS VAN KAPELLE-OP-DEN-BOS, 
IMPETRANTEN C. DE ABDIS VAN DE ABDIJ VAN KORTENBERG, 
GEDAAGDE. VERBOUWEN OF VERNIEUWEN VAN DE KERK. 1784-
1786.

3430 Deel 1
1 pak

3431 Deel 2.
1 pak

3497 De regeerders van Berchem, supplianten c. sr. Pelgrom de 
Breusegem, gedaagde. Innemen en omheinen van een straatje. 
1784-1787.

1 pak

3359 A. Stroobants, pastoor van Sint-Jans-Molenbeek; de kerkmeesters 
van Sint-Jans-Molenbeek; supplianten c. het kapittel van Sint-
Michiel en Sint-Goedele in Brussel, gedaagde. Bouw van een 
nieuwe kerk in Sint-Jans- Molenbeek en voorlopig gebruik van de 
begijnhofkerk als parochiekerk. 1785.

1 omslag

3363 Nicolaas Van Cauwelaert, notaris en procureur, suppliant c. markies
de la Valette, gedaagde. Betalen van loon. 1785.

1 omslag

3351 Sr. De Middel, pastoor van Binkom, impetrant c. de regenten van 
de abdij van Sint-Geertrui te Leuven, gedaagden. Herstellen van de
pastorie van Binkom. 1785.

1 omslag

3352 De kinderen van Bernard Froye, inwoners van Jumet, supplianten c.
de abt van de abdij van Aulne, gedaagde. Eigendomsrecht op de 
hoeve ' Le Maret', gelegen onder Jumet. 1785.

1 omslag

3375 J. Husschet, pastoor van Kettenis, suppliant c. allen die enig recht 
pretenderen. Sterfhuis van baron de Royer de Merols. 1785.

1 omslag



152 Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid.

3383 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Dionysius in 
Luik, supplianten c. de regeerders en pastoor van Herve, Thimister 
en Charneux; gedaagden. Reglement voor het beheer van de 
kerkgoederen. 1785.

1 omslag

3386 N. Luckx; P.J. De Genst; voogden van de kinderen van Andreas 
Luckx en Catharina De Genst, supplianten c. J.B. Van den Bosch; 
P.F. Robinet; gedaagden. Ongeldig verklaren van de verkoop van 
een huis in Ukkel dat bij testament toegewezen was aan de wezen. 
1785.

1 omslag

3391 De rentmeester en hofmeesteressen van het begijnhof van Diest, 
impetranten c. Michiel Roosen, inwoner van Lummen, gedaagde. 
Eigendom van een bos onder Lummen. 1785.

1 omslag

3385 Sr. Van Elst, pastoor van Neerhespen, impetrant c. de prelaat van 
de abdij van Sint-Laurentius te Luik, gedaagde. Betalen van het 
loon van de onderpastoor van Weser. 1785-1786.

1 omslag

3387 Jonker P.L.J. Crabeels, heer van Opvelp, impetrant c. de pastoor van
Opvelp; de religieuzen van de abdij van Maagdendal bij Oplinter, 
gedaagden. Tienden op de ' Vuylenbosch'. 1785- 1786.

1 pak

3388 De religieuzen van de abdij van Maagdendal bij Oplinter, 
supplianten c. sr. Goubaux, inwoner van Mechelen; Gerardus De 
Cerf, inwoner van Opvelp; gedaagden. Vlastienden onder Opvelp. 
1785-1786.

1 omslag

3361 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Jan-Evangelist in 
Luik, supplianten c. de weduwe van Joseph Libert, inwoner van 
Petit-Rosières; Martin Demarche, pachter van Petit-Rosières; 
gedaagden. Aardappeltienden. 1785-1786.

1 omslag

3371 Lambertus Van der Bancken, meier van Walcourt-Sint-Pieters te 
Anderlecht, suppliant c. de tresoriers en rentmeesters van Brussel, 
gedaagden. Uitvoeren van een vonnis aangaande een beleid bij de 
visitatie der wegen en rivieren. 1785-1786.

1 omslag

3350 De abt van de abdij van Sint-Bernardus te Hemiksem, suppliant c. 
Jacobus Van Ruyssevelt, inwoner van Jette, gedaagde. Oprichten 
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van een windmolen in Puurs. 1785-1786.
1 omslag

3376 De inwoners van Korbeek-Lo, impetranten c. de prelaat van de 
abdij van Park, gedaagde. Hoederecht van de abdij om schapen te 
drijven tot op 1 uur van de abdij. 1785-1786.

1 pak

3397 Jacques Slachmolder, pachter te Hamme-Mille, suppliant c. F. 
Jerome, president van het College de Villers te Leuven; Mark Minet, 
pachter in Bossut; N. Hannet, inwoner van Heverlee; gedaagden. 
Dubbele verhuur van gronden 1785-1786.

1 omslag

3399 Catharina en Maria Anna Gertrude Lemmens, supplianten c. de 
regenten van de abdij van de H. Cornelius en Cyprianus bij Ninove, 
rescribenten. Verhuur van een huis in Ninove dat nog bewoond 
werd door Jacobus Van de Vijver die weigerde het te ontruimen. 
1785-1786.

1 omslag

3405 De prelaat van de abdij van Dielegem, decretant c. sr. De Waer, 
kanunnik van de Sint-Jacobskerk in Leuven, gedaagde. Goederen in
Villers-Perwin, afkomstig uit de nalatenschap van Jacques Lorette 
en Barbara Louise, belast met een rente alhoewel ze verbonden 
werden door ' fidei commis'. 1785-1786.

1 omslag

3407 De abdis en religieuzen van de abdij van 's-Hertogendal (Valduc) in 
Hamme-Mille, suppliante c. de gravin de Berlaymont, vrouwe van 
Grez. Betalen van de kosten van het herstellen van een kapel in de 
kerk van Grez. 1785-1786.

1 pak

3640 De markies van Trazegnies, heer van Ittre, suppliant c. sr. 
Derminne, pastoor van Ittre, gedaagde. Benoemingsrecht van de 
collectemeesters. 1785-1786.

1 omslag

3419 J. d'Amezaga, douairière de Schotte, vrouwe van Bossut, inwoner 
van Leuven; de abdis van de abdij van Florival; impetranten c. de 
abt van de abdij van Aulne onder Luik, gedaagde. Betalen van 
tienden door de pachter van de hoeve van Bausart die toebehoort 
aan de gedaagden. 1785-1791.

1 omslag

3482 De inwoners van Sart-Risbart onder Opprebais, impetranten c. de 
deken en religieuzen van het kapittel van Sint-Jacob in Leuven. 
Oprichten van een nieuwe parochie. 1785-1788.
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1 pak

3571 Sr. Stordeux, pastoor van Charneux, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Sint-Dionysius te Luik, gedaagden.
Aanstellen van twee onderpastoors en restaureren en vergroten 
van de pastorie. 1785-1794.

1 pak

3578 - 3579 Maria Theresia Josephina Saintrond, begijn op het Klein Begijnhof van Leuven, suppliante c. de prelaat van de abdij van Sint-Geertrui in Leuven; sr. Peeters, pastoor van het begijnhof; juffrouw N. De Winter, hofmeesteres van het begijnhof; gedaagden. Wederrechtelijk bebouwen van grond die toehoort aan het begijnhof. Vorige instantie: schepenbank van Leuven. 1785-1795.

3578 - 3579 MARIA THERESIA JOSEPHINA SAINTROND, BEGIJN OP 
HET KLEIN BEGIJNHOF VAN LEUVEN, SUPPLIANTE C. DE PRELAAT 
VAN DE ABDIJ VAN SINT-GEERTRUI IN LEUVEN; SR. PEETERS, 
PASTOOR VAN HET BEGIJNHOF; JUFFROUW N. DE WINTER, 
HOFMEESTERES VAN HET BEGIJNHOF; GEDAAGDEN. 
WEDERRECHTELIJK BEBOUWEN VAN GROND DIE TOEHOORT AAN 
HET BEGIJNHOF. VORIGE INSTANTIE: SCHEPENBANK VAN LEUVEN. 
1785-1795.

3578 Deel 1.
1 pak

3579 Deel 2.
1 pak

3372 Michel Du Chateau, ontvanger van de Staten van het Land van 
Luik, appellant c. de burgemeesters van Wandre, gedaagden. 
Betalen van een cijns. 1786.

1 omslag

3373 Juffrouw Petronella De Leeck, suppliante c. priester Spinnoy, 
grafmaker van de kerk van Sint-Jans-Molenbeek, gedaagde. 
Begraven van Adriaan Rombauts als koorlijk. 1786.

1 omslag

3374 Notaris J.P. Henry, inwoner van Perwez, suppliant c. de abdis van de
abdij van La Ramée [te Jauchelette], gedaagde. Leen onder de 
heerlijkheid van Bommelette. 1786.

1 omslag

3382 J. Gené, pastoor van Emblem, suppliant c. de deken en kanunniken 
van het kapittel van Sint-Gommarus in Lier, gedaagden. Looneisen.
1786.

1 omslag

3393 Cornelis Clerens, man van Isabella Vloeberghs, inwoner van 
Berchem, suppliant c. de paters discalsen van Antwerpen, 
gedaagden. Restitutie van geleend geld. 1786.

1 omslag
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3395 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Michiel en Sint-
Goedele, supplianten c. sr. De Nayer, gedaagde. Betalen van 
tienden op vruchten gewonnen op gronden van de verkochte 
bolwerken. 1786.

1 omslag

3404 Martinus Van der Stappen, inwoner van Antwerpen, suppliant c. de 
paters discalsen van Antwerpen, gedaagden. Restitutie van 
geleend geld. 1786.

1 omslag

3151 Lucas Jacobus Roggeman, gehuwd met Elisabeth Hoofft, inwoner 
van Baardegem; Petrus Judocus Van Hove, gehuwd met Anna Maria
Hoofft, inwoner van Oudergem; supplianten c. Peter De Vrindt, 
inwoner van Baardegem; de proost en religieuzen van de abdij van 
Affligem, intervenienten. Voortzetten van de huur van een stuk 
land na de dood van de schoonouders van de supplianten. 1786.

1 omslag

3501 Martinus Heris, inwoner van Ukkel, suppliant c. sr. Godts, rector in 
Carloo, gedaagde. Opmaken van de rekening van de koopdag van 
de in beslag genomen meubelen van de suppliant. 1786.

1 katern

3428 De inwoners van Wolfsdonk en Savel, gehuchten van Langdorp, 
supplianten c. de regenten van de abdij van Sint-Geertrui in 
Leuven, gedaagden. Oprichten van een nieuwe parochie. 1786-
1787.

1 pak

3403 De regenten en religieuzen van de abdij van Ninove, supplianten c. 
J.J. Reniers, ontvanger van de Domeinen in het kwartier van Nijvel, 
gedaagde. Jachtrecht in Arquennes. 1786-1787.

1 omslag

3413 Philippus Theunis, koster van Sint-Pieters-Woluwe, suppliant c. 
jonkvrouw F. de Rueda, religieuze van de abdij van Vorst, 
gedaagde. Looneisen naar aanleiding van de weigering van de 
inwoners om nog langer het kosterkoren te betalen. 1786-1787.

1 omslag

3414 Karel Van Braght, inwoner van Antwerpen c. de tresoriers en 
kerkmeesters van de kathedraal van Antwerpen, gedaagden. 
Procedurekwestie in een geding voor de schepenbank van 
Antwerpen aangaande het ontruimen van een huis. 1786-1787.

1 omslag

3449 Franciscus Emmanuel de Paramo, drossaard van Diest, suppliant c. 
de moeder en religieuzen van het Gasthuis van Sint-Elisabeth te 
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Diest, gedaagden. Overstromen van een weide naast de 
Bevermolen door het aanleggen van een dam aan de Beverbeek. 
1786-1787.

1 pak

3450 De abdis en religieuzen van de abdij van Aywiers [te Lasne], 
suppliante c. Jean Joseph Briart; Nicolaas François; inwoners van 
Genappe; gedaagden. Vleestienden (biggen). 1786-1787.

1 omslag

3423 J. Husschet, pastoor van Kettenis, suppliant c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Aken, 
gedaagden. Voorzien in een onderpastoor. 1786-1788.

1 omslag

3422 Jean Noël Joseph De Many, pastoor van Hody, suppliant c. de prior 
en religieuzen van het klooster van Bernardfagne (Stavelot); 
barones de Rahier; gedaagden. Herstellen van de pastorie. 1786-
1789.

1 omslag

3587 Gillis Joseph Mathieu, lakenfabrikant in ' Dixon' (Limburg), suppliant
c. de religieuzen van het klooster van Theux, gedaagden. 
Achterstallige rente. 1786-1789.

1 omslag

3446 De inwoners van Lotsbergen, Petit-France (Kleijn Vranckrijck), 
Bleecken en Rijnrode, gehuchten van Halen, impetranten c. de 
deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Lambertus in Luik; 
de prelaat en conventualen van de abdij van Sint-Trudo in Sint-
Truiden; sr. Van der Smissen, pastoor van Halen; gedaagden. 
Oprichten van een parochie en bouwen van een kerk. 1786-1789.

1 omslag

3453 Louis de Bergerand, heer van Gosselies; de douairière de 
Bergerand, vrouwe vruchtgebruikster van de heerlijkheid van 
Gosselies; supplianten c. de abt van de abdij van Liessies uit 
hoofde van zijn priorij van Sart- les-Moines, gedaagde. Heerlijke 
rechten in Gosselies (Ransart-sous-les-Moines, Biesmes en Sart-les-
Moines). 1786-1792.

1 pak

3411 J.F. Tubbax, pastoor van Geel, suppliant c. de deken van het kapittel
van Sint-Dimphna te Geel, gedaagde. Herstellen van de pastorie. 
1787.

1 omslag

3427 De moeder van het Onze-Lieve-Vrouw-Gasthuis in Aarschot, 
suppliante c. sr. Peyssens, meier van Binkom, gedaagde. Beleid van
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een weg waar een boomstronk hinderlijk was voor het verkeer. 
1787.

1 omslag

3499 Barbe Colliere, weduwe van Jean Baptiste Sclaubas, impetrante c. 
Pierre De Passe, inwoner van Jumet, gedaagde. Purgeren van het 
beslag op een huis. 1787.

1 katern

3502 Sr. Antoine d'Auchapt, inwoner van Hodimont, suppliant c. sr. 
Lambert de Lamberts, handelaar in Brussel, gedaagde. Rente. 
1787.

1 katern

3503 Jan Van Gijsel, tiendenpachter van Zemst, appellant c. de weduwe 
van Joseph Brion, inwoner van Zemst, gedaagde. Fraude in de 
tienden van gerst. 1787.

1 katern

3504 Dominicus Carolus Josephus Hiacinthus d'Hannosset, rentmeester-
generaal van de Domeinen van Brussel, gedaagde ad causam c. 
Clara Maria Florentina De Bie, weduwe van Jan Baptist Wauters; 
Roche de Trabelgonde; gedaagden. Testament van jonker Jacobus 
La Vallin en Maria Catharina Stevens. 1787.

1 katern

3586 Cornelius Van der Biest, onderpastoor, suppliant c. de regeerders 
en kerkmeesters van Sint-Jans-Molenbeek, gedaagden. Betalen van
het inkomen van een cantuarium. 1787.

1 omslag

3589 Marie Jorez, inwoner van Brussel, suppliante c. A. Borgé, pastoor 
van de Kapellekerk in Brussel, gedaagde. Onbekend. 1787.

1 stuk

3421 Sr. De Clercq, kanunnik van het kapittel van Hoksem bij 
Hoegaarden, suppliant c. de deken en kanunniken van het kapittel, 
gedaagden. Eis dat de goederen van het kapittel publiek verhuurd 
worden en niet onderhands. 1787-1788.

1 pak

3432 De abt van de Sint-Bernardusabdij [te Hemiksem], suppliant c. 
Philip Anthonius Van Hoomissen, inwoner van Puurs, gedaagde. 
Oprichten van een windmolen onder Puurs. 1787-1788.

1 pak

3447 De religieuzen van de abdij van Ninove, supplianten c. J.J. Renier, 
ontvanger van de Domeinen van Nijvel, gedaagde. Jachtrecht in 
Seneffe en Arquennes. 1787-1788.
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1 omslag

3638 Michael van den Berghe, pastoor van Ukkel; P.J. Schuyffelaer, 
koster van Ukkel; supplianten c. [Lodewijk Engelbert], hertog van 
Arenberg namens Jacobus Wittonck, inwoner van Drogenbos, 
gedaagde. Celebreren van de mis in de kapel van Drogenbos. 
1787-1788.

1 pak

3445 De prior en kanunniken van het klooster van Oignies, supplianten 
c. Theodoor Xavier Joseph de Lierneux, heer van Presle in het Land 
van Luik, gedaagde. Ongeldig verklaren van het geding ingezet 
voor het Hof van Luik over goederen, cijnzen en renten onder 
Tamines (Namen). 1787-1789.

1 pak

3465 De prelaat van de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem, suppliant c. 
Peter Peeters, brouwer in Vremde, gedaagde. Oprichten van een 
windmolen in Vremde. 1787-1791.

1 pak

3420 C.J. De Pauw, pastoor van Terhulpen, suppliant c. Ludovicus De 
Pauw, pachter van Sint-Martens-Lennik; Franciscus De Pauw, 
inwoner van Dilbeek; supplianten. Nalatenschap van Joanna 
Catharina De Pauw. 1788.

1 omslag

3443 De regenten van de abdij van Mariënrode (Rotem), supplianten c. 
de gemeentenaren van Ertsenrijck onder Halen, rescribenten. 
Publiek te koop stellen door de gemeentenaren van bomen en 
houtgewas op de vroente van Ertsenrijck. 1788.

1 omslag

3590 De regeerders van Brecht, impetranten c. de abdis van de abdij 
van Roosendael [te Sint-Katelijne-Waver], gedaagde. Hergieten van
een gebarsten klok die in 1722 gegoten werd door Guillielmus 
Wittocx. 1788.

1 katern

3506 Don Joachim Santander; don Emmanuel Zaranz Santander; 
resumenten c. don Simon de Santander San Juan, rescribent. 
Nalatenschap van don Pedro de San Juan, beheerd door wijlen don 
Simon de Santander. 1788.

1 katern

3463 Peter Min, inwoner van Hagenbroek, bijvang van Lier, suppliant c. 
de deken en kanunniken van de Sint-Gommaruskerk in Lier; de 
prins van Salm; gedaagden. Aardappeltienden. 1788-1789.

1 omslag
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2797 Pierre Le Cat, metser van Brussel, suppliant c. de abt en religieuzen
van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville]; Louis Montoyer, 
architect; sr. Germain; gedaagden. Onkosten van werken en 
leveringen uitgevoerd aan het hotel van de abdij (bij het Park). 
1788-1789.

1 omslag

3460 Cornelis Vromans, inwoner van Hagenbroek, bijvang van Lier, 
suppliant c. de deken en kanunniken van de Sint-Gommaruskerk in 
Lier; de prins van Salm; gedaagden. Aardappeltienden. 1788-1790.

1 omslag

3461 Cornelis Peeters, inwoner van Hagenbroek, bijvang van Lier, 
suppliant c. de deken en kanunniken van de Sint-Gommaruskerk in 
Lier; de prins van Salm; gedaagden. Aardappeltienden. 1788-1790.

1 omslag

3462 Peter Hellemans, inwoner van Emblem, suppliant c. de deken en 
kanunniken van de Sint-Gommaruskerk in Lier; de prins van Salm; 
gedaagden. Aardappeltienden. 1788-1790.

1 omslag

3464 Cornelis Cools, inwoner van Hagenbroek, bijvang van Lier, 
suppliant c. de deken en kanunniken van de Sint-Gommaruskerk in 
Lier; de prins van Salm; gedaagden. Aardappeltienden. 1788-1790.

1 omslag

3456 De abt van de abdij van Dielegem; de prior van het klooster van 
Bois-Seigneur-Isaac; de priorin van het Engels klooster van Sint-
Monica in Leuven; supplianten c. de weduwe van Mathias Rucquoy,
gedaagde. Verkoop bij decreet van goederen onder Villers-Perwin. 
1788-1790.

1 omslag

3585 Jan Vluymans, inwoner van Lachenen, bijvang van Lier, suppliant c.
de deken en kanunniken van de Sint-Gommaruskerk in Lier; de 
prins van Salm; gedaagden. Aardappeltienden. 1788-1790.

1 omslag

3588 Jonker J.C. Dellafaille de Levergem, inwoner van Antwerpen, 
suppliant c. de proost en religieuzen van het kapittel van Sint-Bavo 
in Gent, gedaagden. Recht van tienden in Wilrijk. 1788-1790.

1 omslag

3488 Lambert Berthels, pastoor van Mousty-sur-le-Til, suppliant c. de 
abdis van de abdij van Aywiers [te Lasne]; gedaagde. Novale 
tienden onder de wijk 'Le Seron'. 1788-1791.

1 omslag



160 Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid.

3491 Theresia de Rueda, regentes van de abdij van Vorst, suppliante c. 
sr. Hannosset, ontvanger-generaal van de Domeinen in Brussel, 
advisant. Jurisdictie over de Maelbeek in Vorst. 1788-1793.

1 omslag

3441 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Michiel en Sint-
Goedele in Brussel, supplianten c. sr. Mertens, pastoor van de kerk 
van Sint-Nicolaas in Brussel, gedaagde. Onbekend 
(begrafenisrechten?). 1789.

1 stuk

3448 De deken en kanunniken van de kerk van Sint-Michiel en Sint-
Goedele te Brussel, supplianten c. Franciscus De Coninck, inwoner 
van Sint-Jans-Molenbeek, gedaagde. Genieten van de ' 
pauwtienden' binnen de ' boerkooshoven' van Sint-Jans-Molenbeek.
1789.

1 omslag

3451 Broeder Dominicus Van Rijckel, alexiaan van Diest, suppliant c. 
Franciscus Boogaerts, inwoner van Diest, gedaagde. Overhandigen 
van alle goederen die Antonius Boogaerts, broer van de gedaagde, 
had meegenomen bij zijn vlucht uit het klooster. 1789.

1 omslag

3452 De priorin en conventualen van het klooster van Mariëndal in Diest;
J.C. Van Aerssen, pastoor van Webbekom; supplianten c. de 
inwoners van Assent, gedaagden. Bouw van een pastorie. 1789.

1 omslag

3507 J.G.R. Van Coeckelbergh, raadsheer en griffier van het Leenhof van 
Brabant, suppliant c. juffrouw Anna Maria Van Ophem, begijn op 
het groot begijnhof in Brussel, gedaagde. Sterfhuis van Egidius Van
Ophem. 1789.

1 katern

3508 H.J. Lotte gezegd Van Elsenbroeck, handelaar in Brussel, suppliant 
c. sr. Van Aelbroeck, inwoner van Velzeke, gedaagde. 
Schadevergoeding voor gevangenschap. 1789.

1 katern

3509 De regeerders van Scherpenheuvel, supplianten c. de inwoners van
Schoonderbuken, gedaagden. Onderhoud van de armen. 1789.

1 katern

3510 De vrouwe douairière van Jean Florent Lamoral Louis Charles 
François, hertog van Corswarem, suppliant c. sr. Charles Du 
Buisson, handelaar in Gent, gedaagde. Schulden. 1789.

1 katern
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3490 L. Pappaert; J. Van Hoorde; P.J. Grauwels; onderpastoors van de 
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk van Brussel, supplianten c. de 
proost en kapelaans van deze kerk; gedaagden. Naleven van het 
reglement opgesteld door de aartsbisschop van Mechelen. 1789.

1 omslag

3468 De deken en kanunniken van de Sint-Gommaruskerk in Lier; de 
prins van Salm; supplianten c. de schout en schepenen van Lier; de
tentmeesters van de bijvang van Lier; gedaagden. 
Aardappeltienden. 1789-1791.

1 omslag

3498 Philip Van Isterdael, man van Clara De Mesmaecker, tevoren 
weduwe van Jan Mosselman, inwoners van Beersel, supplianten c. 
de abdis van de abdij van Vorst, gedaagde. Onkostenstaten van 
geleverde vrachten en bieren tijdens de bouw van de kerk van 
Beersel. 1789-1791.

1 pak

3487 De markies en graaf van Hangouwart, baron van Avelin en 
Oppuurs, suppliant c. Gillis Buelens, inwoner van Liezele, 
rescribent; sr. Niesse, heer van Lippelo; interveniënt. Voldoen van 
een verachterde cijns. 1789- 1791.

1 omslag

3458 Petrus Everaerts, herbergier in Leuven, impetrant c. jonker Jacobus 
Josephus Van Trier, luitenant-meier van Leuven, geintimeerde; de 
wethouders van Leuven, gedaagden. Beledigingen aan de vrouw 
van deurwaarder De Paep. Vorige instantie: schepenbank van 
Leuven. 1790.

1 omslag

3459 Idisbald Albert Joseph, baron de Baudequin, inwoner van Brussel, 
suppliant c. de prior van de abdij van Groenendaal [te Hoeilaart], 
gedaagde. Planten van bomen langs de rand van de wegen in 
Huldenberg. 1790.

1 pak

3466 P.J. Van Meurs, rector van het klooster van Sint-Elisabeth in Brussel 
en kanunnik van de priorij van Zevenborre, suppliant c. de overste 
en religieuzen van het klooster van Sint-Elisabeth, gedaagden. 
Ontruimen van het huis van de rector nadat de zusters 
teruggekeerd waren naar hun klooster. 1790.

1 omslag

3467 Prins [Willem V] van Oranje en Nassau, baron van Diest c. de 
regeerders van Diest, gedaagden. Aanzien van een jaarlijkse 
betaling van 462 gl. als een heerlijk recht of een rente. 1790.
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1 omslag

3512 Sr. Antonius Suijs, slotmaker in Brussel, suppliant c. advocaat 
Tibus, gedaagde. Kooppenningen, geconsigneerd in een proces 
tegen D'Asselborn voor de schepenbank van Leuven. 1790.

1 katern

3513 Antoine Ranscent, suppliant c. Mathieu Le Brun ; Jean Baptist Noel, 
inwoner van Mont-Saint-Guibert, gedaagde. Schulden in de 
nalatenschap Ranscent. 1790.

1 katern

3514 Jacobus Coosemans, inwoner van Auderghem, impetrant c. de 
woudmeester van Brabant, gedaagde. Boete wegens het verlaten 
van paard en kar bij het oprijden van de kassei van Etterbeek naar 
Auderghem 1790.

1 katern

3515 J.J. Pierson; F. Du Bois, advocaten, supplianten c. de erfgenamen 
van vrouwe Anne Marie Oierson, douairière Tombelle, gedaagde. 
Fidei commis op de nalatenschap van Thomas Bernaerts. 1790.

2 katernen

3573 De prior van het klooster van Betlehem bij Leuven, suppliant c. 
Petrus De Bruyn, meester-steenkapper; sr. Jan Baptist Van der 
Sijpen, architect; sr. Michiels, dokter; allen inwoners van Leuven; 
gedaagden. Opeisen van de verkochte kloostergoederen. 1790.

1 omslag

3581 De overste en religieuzen van het klooster van de miniemen in 
Brussel, supplianten c. sr. d'Hannosset, rentmeester-generaal van 
de Domeinen in Brussel, gedaagde. Schadevergoeding voor het 
kappen van bomen en de verkoop van het hout. 1790.

1 omslag

3582 Anna Catharina De Marsin, suppliante c. de regeerders van Tienen, 
gedaagden. Professie bij de annontiaten alhoewel de suppliante 
acht maanden jonger was dan de vereiste leeftijd van 24. 1790.

1 omslag

3583 De abdis van het klooster van de urbanisten in Brussel, supplianten
c. advocaat Evenepoel, advisant. Restitutie van alle registers en 
documenten van het klooster. 1790.

1 omslag

3584 P.G. Terlaecken, prior van het Rooklooster [te Oudergem], suppliant
c. sr. Derps, inwoner van Brussel, gedaagde. Herstellen van het 
afgebroken klooster. 1790.

1 omslag
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3469 Joannes Dotermont, inwoner van Hoegaarden, suppliant c. de 
proost, priorin en religieuzen van het klooster van 's-
Hertogeneiland te Gempe, rescribenten. Overhandigen van de 
gronden die door de rescribenten waren verkocht aan de suppliant 
en waarvan de rescribenten beweerden dat deze verkoop slechts 
'een geveinsd werk' was. 1790-1791.

1 pak

3471 Jacobus Franciscus Wijns, advocaat, suppliant c. de regenten van 
de abdij van Averbode, gedaagden. Betalen van een cijns 
uitgaande op het Hof van Jenneville. 1790-1791.

1 pak

3472 De kanunniken van de priorij van Zevenborre, supplianten c. A.J.G. 
Helman de Willebroeck, advisant. Opmaken van een rekening van 
beheer voor de periode dat de priorij opgeheven was. 1790-1791.

1 omslag

3473 Advocaat Incolle, suppliant c. de alexianen van Brussel, 
gedaagden. Opsluiten van de suppliant. 1790-1791.

1 omslag

3477 Christanus Pannemaecker, man van Elisabeth Bioul, ticheldekker 
van Brussel c. de bogaarden van Aarschot, gedaagden. Betalen van
een pensioen 1790-1791.

1 omslag

3483 De prior en religieuzen van het klooster van 'Croix' in Lens-les-
Béguines, supplianten c. sr. Nicolaas Charles Mostin, griffier van 
Hannut; sr. Cartuijvels, inwoner van Lens-les-Béguines; gedaagden.
Wederingebruikname van de kloostergebouwen na de uitdrijving, 
restitutie van alle documenten. 1790-1791.

1 omslag

3485 Martinus Menten, inwoner van Herentals, suppliant c. de 
kanunnikessen van het Sint-Waudrukapittel te Bergen; de deken en
kanunniken van Hoogstraten; gedaagden. Tienden op land onder 
Herentals. 1790-1791.

1 omslag

3548 A.J. Fastré, pastoor van Hottomont, suppliant c. A. Naniot, baljuw 
van Perwez, gedaagde. Beheer van de kerkgoederen. 1790-1791.

1 pak

3633 Joannes Adrianus Hanegraef, pastoor van Hoevenen en 
Ettenhoven, suppliant c. de prins van Salm-Salm, hertog van 
Hoogstraten, gedaagde. Inkomen van de pastoor uit de dijkagie 
van Ettenhoven, in tegenspraak met de verkoop van de 
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curegoederen door de voorganger van de suppliant. 1790-1791.
1 omslag

3496 De priorin en religieuzen van het klooster van Terbank, impetranten
c. notaris Fisco, gewezen rentmeester van het klooster, gedaagde. 
Restitutie van de kloostergoederen. 1790-1792.

1 omslag

3537 Pierre Cartijvels, pachter in Lens-Saint-Remy, suppliant c. de 
religieuzen van het opgeheven klooster van Lens-Saint-Remy. 
Eigendom van het klooster dat opgekocht werd door de suppliant. 
1790-1792.

1 omslag

3539 De regeerders van Brecht, supplianten c. de abdis van de abdij van
Roosendael [te Sint-Katelijne-Waver], gedaagde. Restauratie van de
schrans of kerkhofmuur die beschadigd werd door de Oostenrijkse 
soldaten. 1790-1792.

1 pak

3547 De regeerders van Raren en Nieudorp, supplianten c. de deken en 
kanunniken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw in Aken; 
gedaagden. Vergroten van de kerk en verbouwen van de toren. 
1790-1792.

1 pak

3470 Juffrouw de Azevedo, religieuze van de priorij van Terbank, 
verblijvend te Brussel, suppliante c. A. de Hennin; C. de 
Locquenghien; Therese du Moulin; religieuzen van Terbank, in 
congregatie levend in een particulier huis te Leuven. Uitbetalen 
van een pensioen aan de suppliante die niet wenste terug te keren 
naar Terbank. 1791.

1 omslag

3474 Jacques Simon Jadot, handelaar van Charleville, suppliant c. de abt 
van de abdij van Villers [te Villers-la-Ville], gedaagde. Betalen van 
de levering van 750 paardenzadels aan de Staten van Brabant. 
1791.

1 omslag

3475 Sr. Joseph Beke, handelaar in Antwerpen c. de overste van de 
alexianen van Brussel. Schadevergoeding voor het onterecht in 
hechtenis houden van de suppliant die daar geplaatst was door de 
Patriotten. 1791.

1 omslag

3476 De miniemen van Brussel, supplianten c. de regeerders van 
Brussel, gedaagden. Ombouwen van het klooster en de kerk tot 
militair hospitaal door architect Montoyer. 1791.
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1 omslag

3479 Peter Van den Borre, handelaar in stoffen van Brussel, advertent c. 
de prelaat van de abdij van Park, geadverteerde. 
Schadevergoeding voor beroving door de Patriotten. 1791.

1 omslag

3480 Jan Baptist Mons, ontvanger van de impost in Diest, suppliant c. de 
prelaat van de abdij van Park, rescribent. Schadevergoeding voor 
de plunderingen door de Patriotten. 1791.

1 omslag

3484 Hendrik Stroobants, koster van Kwerps, suppliant c. sr. Delvaux, 
pastoor van Kwerps; Reine Charlotte de Villegas, douairière van 
Charles Henri Goubau, raadsheer in Mechelen; gedaagden. Loon 
van de koster. 1791.

1 omslag

3486 C.J. Malcorps, pastoor van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw in Nijvel, 
suppliant c. het kapittel van Sint-Gertrude in Nijvel, gedaagde. 
Looneisen. 1791.

1 omslag

3493 Burggraaf Du Toict, secretaris van de Raad van Brabant, impetrant 
c. sr. Millé, aartspriester en plebaan van de Sint-Michiel en Sint-
Goedelekerk; advocaat Drugman; advocaat Van der Noot; griffier 
J.B. Claessen; Joseph Van Assche, brouwer; inwoners van Brussel; 
gedaagden. Vergoeding voor een koets, toegeëigend door het 
Comité Civil. 1791.

1 omslag

3527 Hieronymus Matthijs, geboortig van Vilvoorde, suppliant c. de 
paters augustijnen van Brussel, rescribenten. Restitutie van het 
bedrag dat de suppliant aan het convent gegeven had bij zijn 
intrede als lekenbroeder, gezien hij het convent wenst te verlaten. 
1791.

1 omslag

3516 Notaris Fisco, rentmeester van de kerk van Sint-Michiel in Leuven, 
impetrant c. de pastoor en kerkmeesters van de parochie Sint-
Michiel in Leuven, gedaagden. Rekeningen van beheer. 1791.

2 katernen

3517 Sr. Isselstijn, gehuwd met juffrouw Joanna Vanderperren, impetrant 
c. sr. Dux, oudschepen van Brussel, gedaagde. Testament van 
Maria Van Arckel. 1791.

1 katern

3505 Petrus Nicolaas Janssen, meester-brieder van Leuven, reformant c. 
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Joannes Hallet, kuiper van Leuven, gedaagde. Aankoop van 85 
tonnen. 1791.

1 katern

3532 Joannes Henricus Thielemans, inwoner van Merchtem, suppliant c. 
de prelaat van de abdij van Dielegem namens Cornelis Meskens, 
inwoner van Rossem, gedaagde. Vrij gebruik van een perceel land, 
door de suppliant van de abdij gehouden op jaarschaar. 1791.

1 omslag

3538 De alexianen van Brussel, suppliant c. advocaat Thielens, 
gedaagde. Kosten van ziekteverzorging. 1791.

1 omslag

3542 Sr. De Vos, pastoor van Ekeren; Franciscus Nuijts, kerkmeester van 
Ekeren; supplianten c. de priorin en religieuzen van de priorij van 
Hertoginnedal te Oudergem, gedaagden. Betalen van de 
herstelkosten van de kerktoren van Ekeren. 1791.

1 omslag

3543 Jean Swars, kleermaker in Nil-L'Abbaye, suppliant c. de schepenen 
van Nil-L'Abbaye, gedaagden. Beslag op een huis. 1791.

1 omslag

3591 Joannes Antonius Vloeberg, man van Catharina Coorens, inwoner 
van Diegem, suppliant c. sr. Fourneville, pastoor van Diegem, 
gedaagde. Publiek eerherstel voor beledigingen (weigeren van de 
biecht). 1791.

1 omslag

3592 C.M. Spanoghe, boekdrukker van Antwerpen, verblijvend in Brussel,
impetrant c. de alexianen van Tienen, gedaagden. Verblijfskosten. 
1791.

1 omslag

3593 Sr. Wirix, notaris van Leuven, suppliant c. de prelaat van de abdij 
van Vlierbeek, gedaagde. Ontheffen uit het stadhouderschap van 
het leenhof van de abdij. 1791.

1 omslag

3495 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Pieter te Leuven,
supplianten c. J.D.J. Philippi, inwoner van Leuven, gedaagde. 
Inkomsten van de twee eerste jaren van een nieuwe proost. 1791-
1792.

1 omslag

3481 Het kapittel van Sint-Gertrudis in Nijvel, impetrant c. sr. Fossoul, 
pastoor van 'Montrée', medetiendenheffer van de parochie Lathuy, 
gedaagde. Herstellen en verbouwen van de kerk van Lathuy. 1791-
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1792.
1 omslag

3478 F.E. Buijsen, kanunnik van de Sint-Gommaruskerk, impetrant c. de 
cellebroeders van Lier, gedaagden. Schadevergoeding voor 
opsluiting. 1791-1792.

1 omslag

3526 Het convent van de grijze zusters in Jodoigne, decretanten c. allen 
die enig recht pretenderen. Publieke verkoop van goederen onder 
Gobertange en Mélin. 1791-1792.

1 omslag

3531 De abt van de abdij van Sint-Gertrude in Leuven; de deken en 
kanunniken van het kapittel van Sint-Pieters in Leuven; supplianten
c. de abt van de abdij van Heylissem, gedaagde. Bijdragen in de 
kosten van de restauratie van de Sint-Medarduskerk in Jodoigne. 
1791-1792.

1 omslag

3535 Dominicus Van Rinsvelt, broeder van de alexianen in Brussel, 
suppliant c. de overste en andere broeders van dit klooster, 
gedaagden. Betalen van alimentatie om te leven buiten het 
klooster. 1791-1792.

1 omslag

3541 Carolus Bogaerts, religieus in de abdij van Park, suppliant c. de 
prelaat van de abdij van Park, gedaagde. Uitbetalen van 
alimentatie. 1791-1792.

1 omslag

3544 Rumoldus J.M. Torfs, burgemeester van Antwerpen, suppliant c. de 
alexianen van Brussel, gedaagden. Kosten van de vrijwillige 
opname van de suppliant. 1791-1792.

1 omslag

3563 Catharina Matté, inwoner van Brussel, suppliante c. de kanunniken 
van het kapittel van Sint-Pieter in Anderlecht, gedaagden. 
Nalatenschap van kanunnik Josephus Matté. 1791-1792.

1 omslag

3492 J.J.J. Vennekens, inwoner van Brussel, suppliant c; de 
minderbroeders van Brussel, gedaagden. Restitutie van een bedrag
dat door de suppliant tweemaal betaald werd in de hoedanigheid 
van proost van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-ten-
Vogelenzang. 1791-1793.

1 omslag

3528 Hubert Langlois, man van Jeanne Polus, inwoner van Brussel, 
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suppliant c. François Gauthy, kapelaan van Sint-Goedele, 
gedaagde. Betalen van verblijfskosten en verlaten van het huis van
de supplianten waarin de gedaagde verblijft met een weduwe. 
1791-1794.

1 omslag

3557 De inwoners van Zuurbemde, impetranten c. de prelaat van de 
abdij van Heylissem [te Hélécine], gedaagde. Bouw van een 
pastorie ten einde een pastoor te laten resideren. 1791-1794.

1 pak

3564 De priorin van het klooster van Cabbeek in Tienen, suppliante c. 
Matthias Vijssens, beenhouwer in Tienen. Achterstallige landpacht. 
1791-1794.

1 omslag

3494 F.M. Tallon, chirurgijn in Leuven, suppliant c. de prior en religieuzen 
van de karmelieten te Nethen, rescribenten. Salariskosten. 1792.

1 omslag

3518 Baron de Hayme de Hautfalize, suppliant c. advocaat d'Outrepont, 
als curator over de persoon en goederen van de douairière de 
Corswarem Looz, gedaagde. Rekening van beheer. 1792.

1 katern

3519 De gebroeders François, supplianten c. G.J. Du Mont, inwoner van 
Dampremy, gedaagde. Geldigheid van een vonnis in een zaak 
tegen priester Jean Nicolaas Jacquet. 1792.

1 katern

3520 Enige geringe gemeentenaren van Neerlanden, supplianten c. de 
schepenen van Neerlanden, gedaagden. Verdelen onder de 
gedaagden van het inkomen uit goederen in gemeenschap 
toebehorende aan de gemeente. 1792.

1 katern

3523 Guillielmus Schueremans, inwoner van Leuven, impetrant c. 
Guilliam Van Houdt, inwoner van Webbekom. Restitutie zonder 
vergoeding van een gestolen paard dat verkocht werd aan de 
impetrant. 1792.

1 katern

3525 Emmanuel De Tollenaere, proost van de oratorianen, impetrant c. 
Franciscus Willems, representerende de congregatie van de 
oratorianen, gedaagde. Keuze van een nieuwe proost en 
assistenten. 1792.

1 omslag

3529 Henricus Melin, priester, suppliant c. sr. Steenen, deken van het 
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kapittel van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel, gedaagde. 
Toekennen van een prebende van de eerste fondatie. 1792.

1 omslag

3533 De prelaat van de abdij van Sint-Laurentius in Luik; de abdis van de
abdij van La Ramée; de commandeur van de Ordevan Malta in 
Chantrain; supplianten c. de inwoners van Weser, gedaagden. 
Sommatie om binnen de twaalf dagen te beginnen met de bouw 
van een pastorie. 1792.

1 omslag

3534 Zuster Constantia De Pouille, moeder der zwartzusters van Brussel,
suppliante c. Maria Anna De Illens, eertijds religieuze van het 
afgeschafte klooster van de karmelietessen van Willebroek, 
gedaagde. Verblijfskosten. 1792.

1 omslag

3536 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Bartholomeus in 
Luik, suppliant c. sr. Van Muysen, rector van het beneficie van Sint-
Ermelinde in de kerk van Meldert, gedaagde. Aanstellen van een 
onderpastoor. 1792.

1 omslag

3545 Sr. Peeters, dokter van Brussel, impetrant c. de alexianen van 
Brussel, gedaagden. Onbekend. 1792.

1 stuk

3540 De proviseurs van het Aartsbisschoppelijk Seminarie van Mechelen,
supplianten c. de weduwe van Antonius Jacobus Van Doorslaer, 
gehuwd met Vincent De Meijer, gedaagde. Openbare verkoop van 
de brouwerij 'De Tennen Pot' in Puurs. 1792.

1 omslag

3551 De inwoners van Orbais, supplianten c. Jean Charles Joris, 
opperbaljuw van Orbais, gedaagde. Residentieplicht van de baljuw. 
1792.

1 omslag

3553 Louis Hollerer, bode van de Geheime Raad, man van Charlotte 
Angelique Therese De Naier, suppliant c. de prior en religieuzen 
van de dominicanen van Brussel, gedaagden. Beslag op een huis 
omwille van een rente die er op gesteld werd ondanks het feit dat 
het huis onderworpen was aan fidei commis. 1792.

1 omslag

3565 De inwoners van Merchtem, supplianten c. de proost en 
conventualen van de abdij van Affligem, gedaagden. Tienden. 
1792.

1 omslag
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3530 Dionysius Hesbeen, religieus van de abdij van Averbode c. de 
prelaat en religieuzen van de abdij van Averbode, gedaagden. 
Verblijfskosten in een klooster naar keuze te Brussel van de 
suppliant, die de abdij verlaten heeft wegens pesterijen. 1792-
1793.

1 omslag

3549 Anna Maria Coeckelberghs, weduwe van Jan Van Veeckhoven, 
ingezetene van Zuurbemde, suppliante c. de priorin en andere 
discreten van het klooster op de Halfstraat in Leuven, gedaagden. 
Gebruik van een stuk land en een beemd. Vorige instantie: 
schepenbank van Zuurbemde. 1792-1794.

1 omslag

3550 Jonker Jan Du Bois de Voijlande, inwoner van Antwerpen, suppliant 
c. de deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Jacob in 
Antwerpen, gedaagden. Begeven van een prebende aan Nicolaas 
Beeckmans. 1792- 1794.

1 omslag

3552 Dieudonné Joseph De Marneffe; Jean Fallas; Jean Henri Dardenne; 
inwoners van Cras-Avernas, supplianten c. de abdis en religieuzen 
van het klooster van Sint-Victor bij Huy, gedaagden. Betalen van de
pachtsom van de tienden van Cras-Avernas. 1792-1794.

1 pak

3562 Sr. Stevens, pastoor van Dongelberg, suppliant c. sr. Bailli de 
Crussol, commandeur van de Orde van Malta in Chantraine, 
gedaagde. Herroepen van een overeenkomst van 1718 waarbij het 
curegoed werd overgedragen in ruil voor een vast loon. 1792-1794.

1 omslag

3566 De prelaat van de abdij van Tongerlo, suppliant c. de inwoners van 
Broechem, gedaagden. Aardappeltienden. 1792-1794.

1 omslag

3567 Maria Clara Plas, begijn, suppliante c. de vier hofmeesteressen van 
het Groot begijnhof, rescribenten. Uitbetalen van opgeheven 
fondaties. 1792-1794.

1 omslag

3569 N. Thomas, gewezen pastoor van Jodoigne, suppliant c. Pierre 
Lowet, pastoor van Neerheylissem, gedaagde. Beneficie in de kapel
van Onze-Lieve-Vrouw in de kerk van Jodoigne. 1792-1794.

1 omslag

3500 Juffrouw Maria Theresia de Locquenghien, weduwe van Josephus 
Coenen, eertijds inwoner van Budingen en nu ingezetene van Sint-
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Joris-Winge, impetrante c. Franciscus Gesellen, inwoner van 
Budingen. Appel tegen een vonnis van de schepenbank van 
Budingen. 1794.

1 katern

3511 Joannes Ludovicus Van Ophem, impetrant c. Josephus Antonius 
Devis, gedaagde. Aandeel in de nalatenschap van Clara Peeters en 
haar eerste man Joannes Van Ophem 1794.

1 katern

3558 Bonaventure de Libotton; Joseph de Libotton; supplianten c. de 
regeerders van Jumet, gedaagden. Vrijstelling van wacht en 
diensten voor de ondernemers en arbeiders van de fabriek in 
glaswerk (' verrerie') van Jumet. 1794.

1 omslag

3559 De inwoners van Anderlecht, Itterbeek en Dilbeek, supplianten c. 
de dekens en kanunniken van het kapittel van Anderlecht, 
gedaagden. Aardappeltienden. 1794.

1 pak

3560 De inwoners van het gehucht La Minerie onder Thimister, 
impetranten c. de deken en kanunniken van het kapittel van Sint-
Dionysius te Luik, gedaagden. Betalen van een geldsom die moest 
dienen voor het onderhoud van de priester en de kapel. 1794.

1 pak

3561 De dalscholieren van Zoutleeuw, supplianten c. de overste van de 
dalscholieren, gedaagde. Heropbouw en behoud van het klooster 
binnen de stad. 1794.

1 omslag

3554 Anthelmus Hody, kartuizer, suppliant c. de prior van het convent 
van de kartuizers in Zelem; Land van Luik, gedaagde. Hechtenis 
van de suppliant die al tweemaal het klooster ontvluchtte en 
overdracht van Leuven naar Sint-Truiden. 1794.

1 omslag

3555 Baron de Stier, erfgenaam van J.E. Peeters uit Antwerpen, suppliant
c. markies de la Valette, inwoner van Brussel, gedaagde. 
Onbekend. Vorige instantie: schepenbank van Leuven. 1794.

1 katern

3521 De deken en kanunniken van het kapittel van Sint-Pieter in Leuven,
supplianten c. de regeerders van Leuven, gedaagden. Belasten van
de goederen van het kapittel dat geincorporeerd was in de 
universiteit. 1794.

1 omslag



172 Raad van Brabant. Processen van de geestelijkheid.

3522 Advocaat Mercx, impetrant c. sr. Mathieu Hubert, gedaagde. 
Voorrang als schuldeiser van de douairière de Fusco. 1794.

1 katern

3524 Advocaat J.B. Smets, suppliant c. Carolus Van der Roost; Theodorus 
Van Hove; gedaagden. Restitutie van de koopprijs van een weide, 
verkocht door de weduwe Goffin. 1794.

1 omslag

3575 Guillielmus Muls, herbergier in De Wildeman te Leuven, suppliant c.
de prior en religieuzen van het klooster van Betlehem in Leuven, 
gedaagden. Tafelkosten van priester Van der Heyden. 1794.

1 omslag

3568 Joannes De Coninck, meier van Tildonk, suppliant c. sr. Van Elder, 
pastoor van Tildonk, gedaagde. Beledigen van de suppliant. 1794.

1 omslag

3570 Joannes Philippus Van Haelen, man van Catharina Desmedt, 
inwoners van Brussel, supplianten c. Josephus De Lande, pastoor 
van Sint-Jacob-op-de-Coudenberg te Brussel; Benedictus Cornet; 
Franciscus Balthasar De Pester; kerkmeesters; gedaagden. 
Bekrachtigen van een akte aangaande de terugbetaling van een 
rente. 1794.

1 omslag

3556 Lambert Joseph de Donceel, decretant c. allen die enig recht 
pretenderen. Openbare verkoop van goederen die toebehoorden 
aan het kapittel van Sint-Lambertus in Luik. 1794-1795.

1 omslag

3574 De religieuzen van de abdij van Park, supplianten c; de regeerders 
van Nijvel, gedaagden. Kappen van bomen en verkopen van het 
hout onder de prijs. 1794-1795.

1 omslag

3572 Guillielmus Jumini, onderpastoor van Grimbergen, suppliant c. de 
prior en religieuzen van de abdij van Grimbergen, gedaagden. 
Alimentatie. 1795.

1 omslag

3576 Franciscus Bernardus Van Hoey, broeder in het klooster van 
Betlehem in Leuven, suppliant c. de prior en religieuzen van het 
klooster van Betlehem in Leuven, gedaagden. Alimentatie. 1795.

1 omslag

3577 De prelaat van de abdij van Heylissem [te Hélécine], suppliant c. sr.
de Hemptinne, meier van Jauche, gedaagde. Aanvaarden van Pierre
Riffart als nieuwe pastoor van Jauche. 1795.
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1 omslag

2732 F.G.A. Brenart, kerkelijk raadsheer van de Grote Raad van 
Mechelen, suppliant c. de kanunniken van de Sint-Gummaruskerk 
van Lier, gedaagden. Residentieplicht. [ca. 1760.]

1 omslag

2918 Quirinus Faelen, inwoner van Bunsbeek, suppliant c. de prelaat en 
conventualen van de abdij van Heylissem [te Hélécine], 
gedaagden. Onbekend. [Ca. 1770.]

1 omslag

3249 De moeder en conventualen van het Gasthuis van Turnhout, 
supplianten c. de tiendenheffers van Tielen, gedaagden. Loon van 
de nieuwe onderpastoor. [Ca. 1780].

1 omslag

3252 De regeerders van Strucht, supplianten c. baron de Mettecoven, 
heer van Strucht, gedaagde. Onbekend. [ca. 1780].

3 stukken

3674 Verzoekschriften uit processen van kerkelijke personen of 
instellingen. 1750-1793.

1 pak

3675 Losse processtukken waarvan het verband met de bestaande 
dossiers niet kon worden gelegd. 1754-1771.

1 pak
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