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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING
Het archief is openbaar. De raadpleging en reproductie is vrij. Zoals
aangegeven in de inventaris, is de materiële toestand van enkele dossiers
echter te slecht om ter inzage of reproductie te geven.
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 de oude chronologische lijst in Ernestine Lejour, Raad
van Brabant. Algemeen overzicht en chronologische lijst van processen.
Conseil de Brabant. Aperçu général et Relevé chronologique des procès(
Toegangen in beperkte oplage,71), Brussel, 1989, pp 5-9. In bijlage vindt men
de concordantie met de oude nummers terug.
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
geappostileerd door de rekestmeesters, en doorgegeven aan griffiers, die dit
moesten expediëren aan andere partijen. In de literatuur wordt doorgaans
gesteld dat het rekest van ' venue en cour' niet, of niet altijd, deel uitmaakt van
het dossier. 1Voor de procesdossiers van de steden in de Raad van Brabant is
1

Er zijn (minstens) twee mogelijke verklaringen voor het ontbreken van het rekest van
'venue en cour'. Allereerst hielden de griffiers het rekest soms apart bij, als bewijsstuk van
de legitimiteit van hun expeditie. Soms werd alleen de appostille van het dossier geknipt,
en werd deze apart bewaard. Wanneer het proces in een latere fase aanleiding gaf tot de
vorming van een echt dossier, kon het rekest wel opnieuw bij het dossier worden gevoegd.
Voor een raadsheer of secretaris was het immers een bijzonder belangrijk stuk. Een tweede
verklaring is dat sommige rekesten van venue en cour in de 19de eeuw als 'interessante
stukken' uit de dossiers zijn gehaald. Zo trof Michel Oosterbosch in de Grote Raad van
Mechelen zeven portefeuilles aan met rekesten die wellicht uit de dossiers waren gehaald,
aangezien ze vaak wél vermeld worden in de dossierinventarissen, OOSTERBOSCH M.,
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dit niet het geval, want meestal bevindt het rekest van ' venue en cour' zich
wel in het dossier. 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 wordt 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
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. Soms moeten we het doen
zonder het rekest van ' venue en cour'. Het strekt dan tot aanbeveling om het
oudste stuk uit het dossier te zoeken. Indien het rekest van ' venue en cour'
ontbreekt, is dat doorgaans 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.
Of zoals een tijdgenoot het formuleerde: " dat den voorderen inhout bestaende
respective in fabelen ende historien tot de cas voor handen geenssints en can
te pas comen". 2
2

Archief of niet, p. 73, n. 37.
Nr 552 Carel Van de Werve, rentmeester-generaal van de Staten van Brabant c. Jan Carel
Van Hove, oud burgemeester van Antwerpen en met hem gevoegd de wethouders van
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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. De
bijlagen worden in de inventaris niet apart beschreven, met twee
uitzonderingen. Retroakten worden aangeduid door in de datering van het
dossier de datum van de retroakten tussen haakjes te plaatsen. Een bijzondere
vermelding krijgen ook de kaarten en tekeningen, die soms bij het dossier
werden gevoegd. De kaarten werden uit de dossiers gehaald en worden apart
bewaard (zie bijlage).
Sommige dossiers bevatten ook oudere processtukken, van een lagere
instantie. Het kan om een beroepszaak gaan, waarbij dus dezelfde partijen
optraden. Voor zaken waarin steden zelf betrokken waren, kwam dit echter
minder voor. In deze 'reeks' processen van de steden behalve Brussel zien we
wel vaak dat het proces voor de Raad van Brabant werd gevoerd naar
aanleiding van een proces tussen andere partijen, voor een lagere instantie.
Procesdossiers bevatten ook stukken die voor de meeste lezers eerder een
beperkte waarde zullen hebben. Met de procuratiestelde een partij zijn
'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. Soms 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 appostilles op de stukken zijn dan weer ondertekend door de secretaris of
de griffier.
Analyse van meerdere procesdossiers

ANALYSE VAN MEERDERE PROCESDOSSIERS
Deze inventaris maakt het mogelijk om meerdere processen te bestuderen
rond hetzelfde, of vergelijkbare thema's. Een waarschuwing is hierbij echter
Antwerpen, 1717-1718, citaat uit Naerdere nieuwe feyten ende circumstantieringe, artikel
3.
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aan de orde. Want hoewel deze reeks een groot aantal dossiers bevat van
processen van de steden, is ze niet volledig. Ze kan evenmin worden
beschouwd als een betrouwbare steekproef. Integendeel, de reeks geeft per
definitie een onvolledig en partieel beeld van de procesvoering van de steden.
In de loop van de 16de, 17de en 18de eeuw voerden steden een groot aantal
processen waarbij de procureur-generaal van het Officie-Fiscaal betrokken was,
bijv. als tegenpartij, of als gevoegde partij. Deze zijn op enkele uitzonderingen
na niet te vinden in deze reeks. Ze worden bewaard in het archiefbestand van
het Officie-Fiscaal. Vergeten we ook niet dat de procederende partijen na de
afloop van het proces hun stukken konden lichten, om ze zelf te bewaren.
De procesdossiers die vandaag nog in de reeks 'processen van de steden
behalve Brussel' van de Raad van Brabant 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. 3Het 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 reeksen 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 d). Onder e) worden enkele andere reeksen vermeld die
eerder beperkte of zeer technisch-juridische informatie bieden.
a) De vonnissen

A) DE VONNISSEN
In het archief van de Raad van Brabant bevinden zich verschillende reeksen
vonnisboeken. Aan de hand van de 'inventarissen van de gewezen processen'
van de beneden- en de bovengriffie is het mogelijk om relatief snel referenties
3

PUT E., Archief van de griffies en Archief van de Secretariaten.
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naar vonnissen terug te vinden (vanaf 1715 werden ze per maand
gegroepeerd). 4Deze 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. 5Niet alle vonnissen bevinden zich
echter in het archief van de griffies. Er zijn ook liassen van vonnissen in het
archief van de secretariaten. 6Deze 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. 7Een zaak kon op de ene procedure beginnen, en op een andere
eindigen. Belangrijk is ook om te beseffen dat niet alle processen tot een
vonnis leidden. Vele zaken werden in de minne geregeld, 8of werden niet verder
gezet door de partijen. Bovendien, niet alle vonnissen werden geregistreerd en
vele vonnissen bieden magere informatie of zijn niet gemotiveerd.
b) De getuigenissen (thoonen)

B) 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. 9De reeks bevat een aantal getuigenissen uit processen
betreffende steden. De 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
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
4
5
6
7

8
9

Zie PUT E., Archief van de griffies, p. 132.
Zie PUT E., Archief van de griffies, p. 73-94.
PUT E., Archief van de Secretariaten, p. 253-267.
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, 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).
NAUWELAERS J., Histoire des avocats, I, p. 135-136; DECEULAER H., Guilds and Litigation,
p. 179-182.
PUT E., Archief van de griffies, p. 367-515.
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dat dit gebeurde in de Raad van Brabant.
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Er zijn geen aanwijzingen

c) De opinies, resoluta en ingekomen adviezen

C) DE OPINIES, RESOLUTA EN INGEKOMEN ADVIEZEN
De reeksen opinies, resoluta en ingekomen adviezen komen zowel voor in het
archief van de griffies als in dat van de secretarissen. Ze vormen de neerslag
van de beraadslaging binnen de Raad van Brabant. De verschillende
raadsheren schreven hun mening neer, en deze 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. 11
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. Omdat
adviezen van stadsbesturen regelmatig voorkomen in deze reeksen, zijn deze
van belang voor wie de relatie wil onderzoeken tussen de Raad en de steden.
Hiervoor moet ook de briefwisseling van de Raad worden vermeld.
d) De briefwisseling van de Raad van Brabant

D) DE BRIEFWISSELING VAN DE RAAD VAN BRABANT
Deze reeks bevat originele ingekomen brieven en minuten van uitgaande
brieven en consulten. Ze heeft zowel betrekking op de politieke als op de
juridische aspecten van de werking van de Raad van Brabant. De briefwisseling
met de centrale overheid neemt een belangrijke plaats in. Net als in de hoger
vermelde reeks opinies bevat de briefwisseling vaak uitgebreide adviezen bijv.
door de advocaat-fiscaal van het Officie-Fiscaal, of door stadsbesturen. 12
e) De andere reeksen

E) 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. 13
10 OOSTERBOSCH M., Archief of niet, p. 73.
11 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.
12 PUT E., Archief van de griffies, p. 157-176
13 De inventaris van de gewezen processen van de bovengriffie 2096, voor de periode 1736-

12
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Rollen: verslagen van de zittingen, in chronologische volgorde.
Verbalen: verslagen van de zittingen, gegroepeerd per zaak.
Consignatieboeken: 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).

1749, vermeldt bijvoorbeeld dat het dossier van het proces van de weduwe Cuypers,
suppliante, c. wethouders van Antwerpen, geïnsinueerde, gelicht is door de stad
Antwerpen in mei 1743. Dit verklaart waarom er in het dossier dat vandaag bewaard wordt
onder nr. 718 geen stukken zitten van de stad Antwerpen, alleen van de weduwe Cuypers.
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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, 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 er in om zich op te
werpen als de hoogste rechtsmacht waaraan schepenbanken juridische
problemen konden voorleggen (het ter hoofde gaan, of het in hoofdleringgaan).
Wanneer een lokale rechtbank geen raad wist met een gerechtelijke casus, kon
men 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 pyramides. Het ter hoofde gaan
14
15
16
17
18

VAN UYTVEN R., De hertog, p. 45; VAN RIE A., De hertogelijke raad, p. 86.
UYTTEBROUCK A., Les origines, p. 1154-1155.
GODDING P., Le Conseil, p. 19-78.
UYTTEBROUCK A., Les origines, p. 1156-1157.
VAN UYTVEN R., Imperialisme, p. 35-37 en passim.
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evolueerde tot het uitspreken van vonnissen in beroep. Dit proces voltrok zich
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.
Deze inventaris bevat bijvoorbeeld nog talrijke rechtszaken uit de 17de en
18de eeuw, waarin de wethouders van Leuven of de draperij van Leuven haar
jurisdictie opeisten in meerdere dorpen in het hertogdom.
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 hun 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. De huidige stand
van het onderzoek staat niet toe om het juridisch belang van de Geheime Raad
precies in te schatten, maar waarschijnlijk moet die voor Brabant niet worden
overschat (zie voor meer details infraonder 'Documenten met een verwante
inhoud').
Tijdens de Nederlandse Opstand waren er kortstondig drie concurrerende
instellingen actief, die als Raad van Brabant recht spraken. 24Toen 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 er een nieuwe op in Leuven, dat Spaans gebleven was. De Brusselse
Raad van Brabant stoorde zich echter niet aan zijn afschaffing. Zij bleef recht
19
20
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22

MONBALLYU J., 1993, p. 237-275.
GODDING P., Le Conseil, p. 254-260.
Uitgegeven in VAN DEN AUWEELE D. en OOSTERBOSCH M., De ordonnantie.
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 Receuil des Ordonnances des PaysBas, 2de reeks, 3, p. 89-148 en in 7, p. 279-335.
24 PUT E., Een rompraad, p. 139-150.
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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
ze recht in naam van Frans van Anjou, die door de Staten-Generaal als nieuwe
soeverein was aangeduid. Tussen 1581 en 1583 verhuisde de Raad van
Brabant om veiligheidsredenen van Brussel naar 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 15821585.
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. 25In 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. 26
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. 27De 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. 28
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
hoofdvoorzitters van de Geheime Raad die een sterk centraal gezag
voorstonden. In 1760 klaagde de voorzitter van de Geheime Raad PatriceFrançois 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 ' prétentions...qui souvent ne s'accordent ni avec les droits de
S[a].M[ajesté]., ni avec le systeme général du gouvernement'. 29De 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
25
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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
gestuurd. Deze kon haar bezwaren kenbaar maken en de publicatie
tegenhouden. 30Ondanks 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. 31De 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 strafrechterlijk
wetboek voor de hele Nederlanden. De keizer ging echter een stuk verder dan
de voorzichtige kanselier. 32De 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 raadsleden 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. 33
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Bevoegdheden en activiteiten

BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN
1. Het rechtsgebied

1. HET RECHTSGEBIED
De Raad van Brabant was gevestigd te Brussel en bevoegd voor het hertogdom
Brabant, de Landen van Overmaas en het hertogdom Limburg. Door de
Nederlandse Opstand en de verdeling van de Landen van Overmaas (1661)
kromp het ressort van de Raad in. De Raad van Brabant trad niet op als
hoogste beroepsrechtbank voor het hertogdom Limburg tussen 1703 en 1717
en tussen 30 juli 1789 en 18 mei 1793. In beide periode's fungeerde het
hooggerechtshof van het hertogdom als een soevereine rechtbank.
2. De Raad van Brabant als rechtbank

2. 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
in het geval van 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 officie verleend door de hertog of door een stad
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(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. 34Conflicten 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 ook rechtstreeks tot de Raad van Brabant, voor
zaken die ook voor een plaatselijke schepenbank hadden berecht 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. 35
3.2.4. De beroepszaken voor Brabant, Limburg en de Landen van Overmaas.
Beroep was alleen mogelijk in burgerlijke zaken. In Brabant was beroep tegen
strafrechterlijke zaken niet mogelijk in het ancien régime. Tegen vonnissen van
kerkelijke en militaire rechtbanken kon evenmin een beroepsprocedure worden
ingesteld.
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. 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

36

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
34 GAILLARD A., Le Conseil, II, p. 34-35.
35 MARTYN G., Tussenkomsten van de Geheime Raad, p. 177.
36 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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3.2.5. De zaken in revisie
In een aantal gevallen was het ook mogelijk om in beroep te gaan tegen
beslissingen van de Raad van Brabant zelf. Hierbij werd een onderscheid
gemaakt tussen 'kleine' en 'grote' revisie. Kleine revisie kon worden
aangetekend tegen beslissingen van rekestmeesters, de rolvoorzitters, de
eerste commissaris in commissariale zaken of tegen vonnissen die buiten de
raadkamer door één of twee raadsheren geveld waren. Grote revisie kon
worden aangetekend tegen vonnissen in burgerlijke zaken die in één van de
twee raadkamers waren geveld.
3.2.6. Bevoegdheden betreffende processen van de steden
Specifiek met betrekking tot de processen van de steden, kan worden
opgemerkt dat de hertogelijke raad vanouds bevoegd was voor processen over
stedelijke privileges. 37Vóór de 15de eeuw bemiddelde de hertog zelf
regelmatig in conflicten tussen edellieden, clerici en steden. In de 15de eeuw
speelde de Raad van Brabant een belangrijke rol in de arbitrage van conflicten
betreffende stedelijke en kerkelijke instellingen. 38De ordonnantie van 1522 gaf
de Raad het privilege van Reformatie voor de definitieve vonnissen van de vier
hoofdsteden. 39De ordonnantie van 3 februari 1558 bevestigde definitief de
aanspraken van de Raad ten nadele van de jurisdictie van de steden. De Staten
van Brabant protesteerden herhaaldelijk tevergeefs tegen deze ordonnantie. 40
3. De Raad van Brabant als bestuursorgaan

3. 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 controlleerde ex officioof de stedelijke ordonnanties, reglementen en
statuten in overeenstemming waren met de principes van het recht. Ze
bevestigden of interpreteerden de stedelijke privileges en konden de stedelijke
magistraten vermanen of zelfs bestraffen. 41
37
38
39
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GODDING P., De l'assistance, p. 53-54; VAN RIE A., De hertogelijke raad, p. 86.
ROUSSEAUX X., De l'assistance, p. 136.
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Ibidem, I, 87-92, 101-111.
Ibidem, II, p. 79-80.
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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. 42In 1764 moest de Raad van Brabant het recht om brieven
van gratie en octrooien te verlenen grotendeels afstaan aan de Geheime Raad.
4. De bevoegdheden van het Officie-Fiscaal

4. DE BEVOEGDHEDEN VAN HET OFFICIE-FISCAAL
Het Officie-Fiscaal was belast met de verdediging van de vorstelijke belangen
en de handhaving van de openbare orde. Zij 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. Zo werd ze geconsulteerd bij alle aanvragen om octrooien
en brieven van gratie. Ook werd ze verantwoordelijk voor het toezicht op de
lagere gerechtsofficieren.
De procureur-generaal van het Officie-Fiscaal trad op in vele processen van
steden betreffende fiscale zaken, bijvoorbeeld als gevoegde partij. De dossiers
waarin dit het geval was, worden echter - op enkele uitzonderingen na - niet
bewaard in de reeks die beschreven wordt in deze inventaris. Ze zijn te vinden
in het archiefbestand van het Officie-Fiscaal (zie voor meer details onder IV, G.
Documenten met een verwante inhoud).
Organisatie

ORGANISATIE
1. Kanselier

1. KANSELIER
De kanselier van Brabant bewaarde het zegel van Brabant en was de voorzitter
42 PUT E., Archief van de Secretariaten, p. 268.
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van de Raad van Brabant. Hij werd benoemd door de vorst. 43Hij 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. 44
2. Raadsheren

2. RAADSHEREN
De raadsheren leidden de onderzoeken ( enkwestenof enquêtes), traden op als
rekestmeester of 'commissaris' en spraken vonnissen uit. Recht spreken deden
ze niet alleen, maar collegiaal. Aanvankelijk werden alle processen behandeld
in een plenaire vergadering. In 1585 werden de raadsheren verdeeld over twee
kamers, die dezelfde bevoegdheden hadden. Pogingen om een derde kamer op
te richten in 1673 en 1788 hielden niet lang stand. De verdeling van de
raadsheren over de kamers gebeurde door de kanselier.
De raadsheren werden benoemd door de landvoogd. 45Ze moesten van
Brabantse afkomst zijn, maar twee plaatsen waren gereserveerd voor nietBrabanders. 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.
46
Deze 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.
3. Griffiers en secretarissen

3. GRIFFIERS EN SECRETARISSEN
De griffiers en de secretarissen stonden samen met de door hen betaalde
43 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.
44 PUT E., Kanselier, p. 137-146.
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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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 en af te handelen. 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.
4. Officie-Fiscaal

4. OFFICIE-FISCAAL
De belangrijkste ambtenaren in het Officie-Fiscaal waren de advocaat-fiscaal,
de procureur-generaal en de substituut-procureur-generaal. In 1765 werd een
adjunct-advocaat-fiscaal aangesteld. Tussen 1748 en 1763 was er een tweede
substituut-procureur-generaal actief, die opereerde in het hertogdom Limburg.
In 1783 werd er opnieuw een tweede substituut-procureur-generaal aangesteld
en op het einde van het ancien régime waren er zelfs drie. Deze groei in
personeel reflecteert de grotere activiteiten van het Officie-Fiscaal in de loop
van de 18de eeuw.
5. Advocaten, procureurs en deurwaarders

5. ADVOCATEN, PROCUREURS EN DEURWAARDERS
Advocaten en procureurs werden door de kanselier en de Raad van Brabant
geadmitteerd en beëdigd, maar maakten geen deel uit van de administratieve
kern van de justitieraad. Het is niet altijd eenvoudig om een preciese
afbakening te maken van hun respectievelijke taken.
Advocaten werden door de partijen in dienst genomen om stukken op te stellen
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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.
Met name de steden mochten beroep doen op hun pensionaris of
stadssecretaris. Particulieren uit Antwerpen moesten evenmin een 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
6. Procedure

6. 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 apostileerden en het aan de secretaris terug bezorgden.
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 ' commitimus'op het rekest schreven, werd de zaak
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. 7413.
48 GAILLARD A., Le Conseil, III, p. 168-204.
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op de rol gevoerd. De rol was een deputatie uit de Raad die bestond uit twee
raadsheren en een griffier. Na de dagvaarding wisselden de partijen stukken uit
(rekest, repliek, dupliek, tripliek, quadrupliek,...). 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. Ze werd in
1683 uitdrukkelijk aanbevolen voor processen waarin steden betrokken waren.
Geconfronteerd met de grote financiële problemen waarmee de steden
worstelden in de late 17de eeuw, formuleerde landvoogd Otto Hendrik, markies
van Correto en Grana, het voorstel dat de steden in hun processen zouden
zoeken naar minnelijke schikkingen voor commissarissen. 49In 1691 werd een
ordonnantie uitgevaardigd waarin werd gesteld dat fiscale zaken van de steden
aan commissarissen moesten worden toevertrouwd. 50In de 18de eeuw waren
er vaste commissarissen voor de instructie en de rapportering van zaken
waarin de kleine steden van Brabant betrokken waren. De oudste raadsheer en
de oudste secretaris waren verantwoordelijk voor de zaken van Halen, Hannuit,
Landen, Tienen en Zoutleeuw. De tweede secretaris en de tweede oudste
raadsheer waren verantwoordelijk voor Lier en Herentals, de derde voor Nijvel
en de vierde voor Vilvoorde. 51
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. Zoals blijkt uit de beschrijvingen van de partijen in
deze inventaris, geldt dit ook voor de processen van de steden.
Een buitenbeentje was de judicature per manus. Dit was een eerder informeel
besluitvormingsproces waarbij dossiers circuleerden tussen de raadsheren, die
thuis hun oordeel hierover uitschreven. Deze procedure 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
Tijdens het ancien régime waren de procesdossiers in de Raad van Brabant
voor een groot deel geordend per griffie of secretariaat. In sommige dossiers
zitten kleine stukjes papier, aangemaakt in de 18de eeuw, met de naam van de
49 NAUWELAERTS J., Histoire des avocats, I, p. 142.
50 PUT E., Archief van de griffies, p. 29.
51 PUT E., Archief van de Secretariaten, p. 249.
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partijen, en korte nota's over het verloop van de zaak. Occasioneel zijn ook
kleine stukjes perkament aanwezig die met een touwtje zijn vastgebonden aan
het dossier. Hierop werden de namen van de partijen en hun procureurs
geschreven én een nummer. Dit wijst op een eigentijds archiveringssysteem.
Verwonderlijk is dit alleszins niet, want de griffiers en secretarissen moesten in
staat zijn om op vraag van de partijen de dossiers terug te vinden. 52Een oude
inventaris waarnaar deze nummering verwijst, werd niet teruggevonden.
Wellicht zijn de stukjes perkament de oude etiketten die op de proceszakken
werden genaaid. Toen de proceszakken in de 19de eeuw werden verwijderd,
zijn de meeste etiketten vernietigd. Toch heeft men een aantal etiketten in het
dossier gestopt, of er aan gebonden. 53
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. 54
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
categorieën procesdossiers konden worden vernietigd, en welke moesten
worden bewaard. 55In 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
de
de
de
de
de
de
de

Staten van Brabant
steden en gemeenten
ambachten
gilden
clerus
adel en de militairen
particulieren
heraldische processen.

In de daaropvolgende jaren werden de procesdossiers in deze (en andere)
kunstmatige reeksen geklasseerd. De totstandkoming van deze 'reeksen' moet
dus beschouwd worden als een operatie om een selectie uit te voeren. Met de
19de-eeuwse archivistische criteria van Gachard in het achterhoofd 56liep
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
52 GAILLARD A., Le Conseil, III, p. 14-15.
53 Zie de vergelijkbare toestand in de Grote Raad van de Nederlanden te Mechelen in
OOSTERBOSCH M., Appelprocedure, p. 20.
54 LIBERT M., L'inventoriage, p. 220-221.
55 OOSTERBOSCH M., Inventaris, p. 9; LIBERT M., L'inventoriage, p. 221-223.
56 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
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de Raad van Brabant kunnen een aantal afwijkingen worden geconstateerd.
Vandaag bestaan er niet acht, maar 14 categorieën. De bijkomende
categorieën zijn: de processen van de procureurs-generaal, die van de
universiteit Leuven, van de Stichtingen en betreffende Limburg. De reeks
'steden en gemeenten' bestaat tegenwoordig niet uit één, maar uit drie
reeksen, namelijk de procesdossiers van:
de gemeenten
Brussel
de steden behalve Brussel
De opdeling tussen steden en gemeenten bestond zeker al bij de redactie van
de inventaris van Ernestine Lejour 57, maar wellicht al vroeger. Het is niet
duidelijk wanneer men een onderscheid is gaan maken tussen 'de processen
van Brussel' en de 'processen van de steden behalve Brussel'. 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.
Dit zou alleszins een verklaring kunnen vormen voor een aantal anomalieën die
vandaag kunnen worden vastgesteld. Bij het bestuderen van de reeks blijkt
immers dat vermengingen en interne inconsistenties schering en inslag zijn,
vooral tussen de reeks 'processen van Brussel' en de reeks 'processen van de
steden behalve Brussel'. Vermengingen tussen reeksen werden eerder al
vastgesteld door Marc Libert voor de Raad van Brabant, en door Michel
Oosterbosch voor de Grote Raad van de Nederlanden te Mechelen.
Tot 2007 bestond de reeks 'processen van de steden behalve Brussel' uit 343
portefeuilles, genummerd van 1 tot 251, met talloze subnummers. De stukken
waren min of meer chronologisch geordend, maar er waren vele slordigheden.
Binnen een portefeuille was geen onderscheid aangebracht tussen de
verschillende dossiers. Stukken uit éénzelfde dossier waren daarenboven zeer
regelmatig verspreid geraakt over talloze portefeuilles. De enige toegang was
een lijst met de nummers van de portefeuilles, en de corresponderende jaren,
opgesteld door Ernestine Lejour. 58Tijdens de inventarisering in 2007 werden de
dossiers die thuishoren in andere reeksen (processen van Brussel,
particulieren, adel, clerus of universiteit) verwijderd.
Verwerving

VERWERVING
In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 15 oktober 1832 verwierf het
Algemeen Rijksarchief de 'administratieve' bescheiden van de Raad van
Brabant (briefwisseling, ordonnanties, administratie inzake octrooien). De rest
van het archief, waaronder de procesdossiers, werd pas in 1859 overgebracht
naar het Rijksarchief. 59
57 Gedactylografeerde inventaris zonder datum, uitgegeven als LEJOUR E., Raad. Ernestine
Lejour kwam in dienst van het Rijksarchief in 1930.
58 LEJOUR E., Raad.
59 PUT E., Archief van de griffies, p. 46.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD
Door de inventarisatie van deze reeks kon de datering worden verbeterd. De
oude chronologische ordening en beschrijving 60bevatte enkele
onnauwkeurigheden. Volgens deze oude toegang dateerde het oudste proces
bijvoorbeeld uit 1630, terwijl er 12 procesdossiers werden aangetroffen uit de
periode 1596-1629. De procesdossiers in deze inventaris hebben betrekking op
de periode 1596-1794, maar toch voornamelijk op de periode tussen 1630 en
1794.
De processen in deze reeks betreffen processen van 30 steden in het
hertogdom Brabant, het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaas:
Aarschot, Antwerpen, Breda, Diest, Eupen, Geel, Geldenaken, Gembloers,
Genappe, Gosselies, Halen, Hannuit, Helmond, Herentals, Herve, Hoogstraten,
Landen, Leuven, Lier, Limburg (vandaag Limbourg, provincie Luik), Nijvel,
Scherpenheuvel, 's-Hertogenrade (vandaag Kerkrade, Nederland, provincie
Limburg en Herzogenrath, Duitsland, Noord-Rijnland-Westfalen), Tienen,
Turnhout, Valkenburg, Vilvoorde, Waver, Zichem en Zoutleeuw. Zoals eerder
aangegeven zitten de procesdossiers van Brussel in een aparte reeks, die nog
niet is geïnventariseerd. De inkrimping van het ressort van de Raad van
Brabant door de scheiding van de Nederlanden, en het klein aantal dossiers
van vóór 1630, verklaren het zeer beperkt aantal dossiers over Breda, Helmond
en Maastricht, en het ontbreken van procesdossiers betreffende 'sHertogenbosch. Het is niet onmogelijk dat procesdossiers van Brabantse
steden zullen opduiken in de reeks 'gemeenten', of in de reeks 'varia' die tot
dusver nog op hun inventarisatie wachten.
Steden of gemeenten die buiten het ressort van de Raad vielen komen ook
voor. Daarbij gaat het om processen tussen een niet-Brabantse stad en een
Brabantse tegenpartij. Zo bevat deze reeks nogal wat processen waarin de stad
Mechelen betrokken was. Normaal was de Grote Raad van de Nederlanden te
Mechelen bevoegd voor dergelijke betwistingen. Indien de stad Mechelen
procedeerde tegen een Brabantse tegenpartij, moest het proces echter voor de
Raad van Brabant worden gevoerd, in uitvoering van het privilege de non
evocando, waardoor Brabanders niet buiten het hertogdom konden
terechtstaan. 61Dit verklaart ook de aanwezigheid van enkele procesdossiers
betreffende steden als Aalst, Aken, Edingen, Keulen, Luik, Namen en SintTruiden.
Er dient te worden benadrukt dat bij de processen in de huidige inventaris de
procureur-generaal van het Officie-Fiscaal in principe nietbetrokken was. Er
bevinden zich nog talrijke procesdossiers van steden waarbij de procureurgeneraal wél betrokken partij was in het archiefbestand van het Officie-Fiscaal,
en (in mindere mate) in de reeks processen van de procureur-generaal in de
Raad van Brabant (zie voor gedetailleerde verwijzingen infraonder
'documenten met een verwante inhoud'). Zowel in het Officie-Fiscaal als in de
60 LEJOUR E., Raad.
61 OOSTERBOSCH M., Grote Raad, p. 10-11.
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voorliggende reeks betreft het processen met gelijkaardige onderwerpen
(belastingen, tollen...), die volgens een gelijkaardige procedure werden
behandeld. Het enige verschil is de betrokkenheid van de procureur-generaal.
Het is niet duidelijk waarom de procureur-generaal in het ene geval wél, en in
het andere geval niet optrad. Wellicht hing zijn vervolgingsijver af van (zijn
perceptie van) de ernst van de bedreigingen van de vorstelijk belangen, en van
specifieke politiek-juridische krachtsverhoudingen. In deze inventaris bevinden
er zich vijf procesdossiers waarbij de procureur-generaal wél betrokken partij
was. Het is niet duidelijk of dit moet worden verklaard door een vergissing in de
klassering van de dossiers, of door andere redenen. Aangezien de reeks een
kunstmatige constructie is uit de 19de eeuw, moeten hier wellicht niet teveel
inhoudelijke redenen worden gezocht.
De procesdossiers hebben uiteraard betrekking op de taken, functies en
activiteiten die steden op zich namen tijdens het ancien régime. Aangezien
steden een belangrijke rol speelden in de inning en de omslag van de
belastingen, wekt het geen verwondering dat we hierover meerdere dossiers
aantreffen. Diverse dossiers werpen licht op de relaties van de steden met
vertegenwoordigers van het centrale of provinciale gezag, bijvoorbeeld de
rentmeesters van de Domeinen van de vorst of de Staten van Brabant. De
omslag van de belastingen, de oorlogslasten (inkwartieringen, leveringen aan
troepen) of lokale tollen of rechten gaf aanleiding tot conflicten, bijv. met
individuen en groepen die zich beriepen op privileges, of met dorpen en
adellijke heren in het hinterland. Interessant is ook de relatie tussen het
verzwaren van de fiscaliteit en het stellen van eisen naar politieke
vertegenwoordiging, bijv. door lagere sociale groepen of door
vertegenwoordigers van buitenwijken of het platteland rond de stad.
Steden besteedden veelal de inning van sommige belastingen of accijnzen uit
aan pachters van stedelijke accijnzen en diensten. Deze privé-personen
betaalden aan de stad een bepaalde som, en in ruil inden zij de betreffende
belasting of accijns gedurende een bepaalde periode. Een groot aantal
procesdossiers in deze reeks staat toe om de relaties tussen steden en deze
pachters te reconstrueren. Steden leenden ook regelmatig geld van privépersonen. Zij beloofden daarop hen een jaarlijkse rente te betalen. De reeks
bevat vele processen met ontevreden schuldeisers.
Steden hadden ambtenaren in dienst, of ze speelden een rol in de benoeming
van sommige ambtenaren. Meerdere processen werpen licht op de aanwerving,
de verloning en het ontslag van een legertje stedelijke schoolmeesters, kosters,
organisten, klokkenluiders...Vele processen werden ook gevoerd met
plaatselijke ambachtslieden of handelaars naar aanleiding van de levering of
de gebrekkige betaling van goederen of diensten aan de steden, bijv. schoenen
voor de kinderen in het weeshuis, hout voor het dak van het stadhuis, ijzerwerk
voor een stedelijke fontein, het herstellen van de klok op het stadhuis... Voor al
deze processen namen steden advocaten of deurwaarders in dienst, en ook
met hen werden soms processen gevoerd over de honoraria.
Steden speelden een rol in de zorg voor armen, zieken of zwakzinnigen.
Diverse processen handelen over de kosten van deze zorg. Steden
procedeerden ook regelmatig tegen andere steden of gemeenten, over
jurisdictiegeschillen, tollen, stapelrechten, de aanleg en het onderhoud van
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wegen. Algemeen werpt deze reeks nieuw licht op belangrijke episoden uit de
Brabantse stadsgeschiedenis, zoals de verzwaring van de fiscale druk en de
conflicten n.a.v. de oorlogen, de aanleg van steenwegen in de 18de eeuw, het
bouwen of verbouwen van kerken en kloosters.
De meeste processen zijn uiteraard burgerlijke processen. De dossiers
bevestigen echter de eerdere vaststelling voor Vlaanderen in de 16de eeuw dat
kleinere misdrijven vaak werden berecht volgens een burgerlijke procedure.
62
Zo treffen we in deze reeks dossiers aan betreffende overtredingen op maten
en gewichten, ontduiken van accijnzen, en zelfs geweldpleging en
beledigingen.
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 bescheiden van de Raad van
Brabant illegaal verbrand of verkocht door de concierge van het Hof van
Beroep van Brussel. De archiefstukken werden onder andere opgekocht door
boekbinders, die vooral geïnteresseerd waren in stukken op perkament. 63Dit
doet veronderstellen dat vooral de oudste stukken gevaar liepen. Mogelijk kan
dit verklaren waarom er zo weinig dossiers bewaard bleven van vóór 1630.
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 ( infraonder
'aanwijzingen voor het gebruik').
Een dergelijke operatie kan echter niet meer systematisch worden uitgevoerd.
Voor zover de proceszakjes met de oude etiketten nog bewaard waren bij de
verhuizing naar het Rijksarchief in 1860, werden ze daarna verwijderd. In
theorie zouden de namen van de griffiers of secretarissen vermeld moeten
worden op de rug van de procesdossiers. In de praktijk ontbreekt dit bij de
procesdossiers van de steden echter zeer regelmatig. Wanneer processen niet
gefurnierd werden en geen inventaris werd opgemaakt, werd de naam van de
griffier niet vermeld. Het is bekend dat de processen van de steden zeer lang
konden aanslepen, zonder dat ze tot een vonnis leidden. Hierdoor wordt het
62 MONBAILLYU J., Het onderscheid, p. 124.
63 LIBERT M., L'inventoriage, p. 217.
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onmogelijk om ze aan een bepaalde griffier toe te kennen. Bovendien moet er
ook rekening mee worden gehouden dat processen van een griffier konden
overgaan op een secretaris. Indien dossiers onvolledig zijn, kan dit dus tot een
foutieve klassering leiden.
De ingrepen uit de 19de eeuw zijn onherroepelijk, en kunnen onmogelijk
systematisch worden teruggedraaid. 64Omdat 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 chronologischevolgorde.
Hoe wordt een individueel procesdossier het best beschreven? Tussen 1964 en
1974 publiceerde een team Nederlandse rechtshistorici in tien boekdelen een
zeer gedetaileerde beschrijving, tot op stukniveau, van 972 procesdossiers in
de Grote Raad van de Nederlanden te Mechelen. Deze werkwijze is niet in
overeenstemming met de regels van de archivistiek, en werd terecht
bekritiseerd in de archiefwereld. 65
De gehanteerde beschrijvingsdiepte in deze inventaris is één beschrijving per
dossier. De beschrijvingen in de inventaris worden uniform opgebouwd volgens
het onderstaand schema, dat werd geïnspireerd op de methodologie die eerder
binnen het Rijksarchief werd toegepast: 66
[Inventarisnummer] [Partij 1] c. [Partij 2] [Voorwerp van geschil]
[datering] [materiële vorm]
De eisende partij staat voorop. De partijen worden geïdentificeerd met
voornaam, naam, functie of beroep. In diverse dossiers worden namen in
meerdere varianten aangetroffen. Daarom werd de meest voorkomende naam
vermeld in de beschrijving, en werden de varianten toegevoegd tussen
haakjes. Het beroep of de hoedanigheid van de personen werd niet alleen
gebaseerd op de eigentijdse beschrijving van de partijen die op de stukken
werd geschreven. Indien nuttige aanvullende informatie in de stukken zelf werd
gevonden, werd deze ook opgenomen in de beschrijving. Voor zover van
toepassing wordt ook hun hoedanigheid vermeld (bijv. weduwe van). De
kwaliteit in het dossier ( suppliant, rescribentenz.) wordt systematisch vermeld.
De hoedanigheid van de partijen wordt vermeld zoals ze in het dossier staan.
Deze worden niet gestandaardiseerd om nuanceverschillen aan te geven. Bij
een aantal (dunne of onvolledige) dossiers ontbreekt soms informatie, bijv.
over de hoedanigheid van de partijen, de voornaam, de vorige instantie...
Indien deze niet worden vermeld in de inventaris, betekent dit dat de gegevens
ontbreken, en dat ze niet via andere gegevens konden worden opgespoord. Bij
78 personen of partijen werd wel een nadere identificatie toegevoegd tussen
vierkante haken, op basis van gegevens die niet in het procesdossier te vinden
waren. Dikwijls gaat het om de volledige naam van adellijke personen,
ontbrekende voornamen enz. De identificatie gebeurde op basis van de
64 PUT E., Procesdossiers, p. 1, PUT E., Archief van de griffies, p. 46 en PUT E., Institutioneel
onderzoek, p. 131.
65 Zie o.a. WYFFELS C., Ontsluiting, p. 28, OOSTERBOSCH M., Inventaris, p. 11-12.
66 Zie o.a. OOSTERBOSCH M., Grote Raad en Inventaris.
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literatuur, of andere procesdossiers.
Het voorwerp van geschil wordt gebaseerd op het rekest van ' venue en cour'
en/of de rescriptie, of op de andere stukken uit het dossier indien deze
ontbreken. Het voorwerp van geschil kon niet in alle gevallen worden
achterhaald. Indien dit het geval is werd 'onbekend' vermeld bij de
onderwerpsbeschrijving.
De datum geeft het jaar of de jaren weer van de stukken in het dossier en
reflecteert dus niet noodzakelijk de reële datering van de procesgang.
Indien op basis van het procesdossier de procesvoering voor een vorige
instantie kan worden aangetoond, wordt dit vermeld. Dit is echter eerder
uitzonderlijk voor de reeks processen van de steden. Een proces waarin een
stad betrokken partij was, kon immers bezwaarlijk voor de eigen schepenbank
worden gevoerd. 67
In een beperkt aantal gevallen werden bijzondere stukken gesignaleerd, die als
bijlagen werden opgenomen. Het betreft hier uiteraard de kaarten en
tekeningen, maar ook kohieren van de 20ste penning, kwartierlijsten van
soldaten of naamlijsten. Wanneer blijkt dat er in het dossier een kaart heeft
gezeten, die vandaag ontbreekt, wordt dit eveneens vermeld. Dit gegeven kan
immers belangrijk zijn om het logisch verband te herstellen tussen de
procesdossiers en kaarten die bewaard worden in de kaartenverzamelingen
van het Algemeen Rijksarchief. In de 19de eeuw werden immers vele kaarten
uit allerlei bestanden gehaald, o.a. uit de procesdossiers van de Raad van
Brabant, waarbij de archivistische context verloren is gegaan. 68Deze kaarten,
waaronder deze uit de Raad van Brabant, worden nog in de
kaartenverzamelingen bewaard en niet in het Rijksarchief te Brussel
(Anderlecht).

67 Zie over het beginsel van de onpartijdigheid van de rechter o.a. MARTYN G.,
Tussenkomsten van de Geheime Raad, p. 175
68 JANSSENS L., Bestemmingsbeginsel, p. 209.
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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 steden (behalve Brussel)

1

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE RAAD VAN BRABANT
PROCESSEN VAN DE STEDEN (BEHALVE BRUSSEL)
Ingezetenen van de vrijheid van Geel, Mol en Dessel, supplianten,
c. burgemeesters, schepenen en raad van Herentals, rescribenten;
inkwartiering van militairen. 1596
1 pak

2

Schepenen van Mechelen (Wittem), supplianten, c. Jan-Willem Van
Bellerschijn, commandeur van Mechelen-Overmaas, impetrant;
inkwartiering van militairen. 1596-1601
1 pak

3

Ambacht van de oudkleerkopers van Nijvel, supplianten, c. de drie
leden van Nijvel, rescribenten ; verbod aan de oudkleerkopers om
nieuw textiel of nieuwe kleding te verkopen. 1597-1611
1 pak

4

Charles de Quarre, impetrant, c. wethouders en thesauriers van
Antwerpen, gedaagden; dispensatie voor het overschrijden van
bepaalde termijnen (relievement) van rente op de stad Antwerpen,
verkocht door de vader van de impetrant aan Cornelis Gramaye in
1593. 1609-1613
1 pak

5

Burgemeesters, schepenen en ingezetenen van Helmond (provincie
Noord-Brabant), impetranten, c. Arnould Jacops De Witte, schout
van Tongelre (bij Helmond), en Cornelis Aertsen, gedaagden;
inbeslagname door de impetranten in Tongelre. 1610
1 pak

6

Marie Van Tilborch, weduwe van Peter Philipus, impetrant, c. Jan
Playoul, gedaagde, en de burgemeesters en schepenen van
Maastricht, gevoegden; erfeniskwestie en de handhaving van de
privileges van de stad. 1611-1613
1 omslag

7

Communiemeesters, schepenen en raad van Mechelen,
supplianten, c. burgemeesters, schepenen en raad van Diest,
rescribenten; poging van de magistraat van Diest om
paardenkooplui te beletten in Mechelen paarden te verkopen,
dwang van de stapelmarkt in Diest. 1612-1613
1 pak

8

Jan Sonnius, advocaat, impetrant, c. de wethouders van
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Antwerpen, gedaagden; betaling van een rente. 1613
1 pak
9

Schout, burgemeesters, schepenen, raad en tafelmeesters van
Lier, impetranten, c. Maria Van Elen, gedaagde en opponente;
rente op het huis 'de pelicaan' aan de Paardenmarkt in Antwerpen,
'in decreet gelegd' (overheidsbevel ter uitvoering van een vonnis
tot uitwinning van een goed) door de impetranten. 1619
1 pak

10

Hans Mertens, met hem gevoegd Hans Thijs, supplianten, c.
burgemeesters, schepenen, raad en tafelmeesters van Lier,
impetranten; betaling van een rente. 1620
1 pak

11

Jan en Maarten Cousmans, Jan Baptist de Vleeshouwer, Carel
Cobbelgiers, brouwers, en Guillaume Van de Putte, schipper,
supplianten, c. burgemeesters en schepenen van Leuven, met hen
gevoegd het schippersambacht van Leuven, rescribenten;
cassatieverzoek van de supplianten m.b.t. de stedelijke
ordonnantie over de scheepvaart op de Dijle. 1627
1 pak

12

François van Aken, pachter van de wijnaccijns in Antwerpen,
impetrant, c. thesauriers en rentmeesters van Antwerpen,
gedaagde; toekenning van de wijnaccijns aan François Lauwers.
1627-1628
1 pak

13

Martin Marechal, herbergier in Waver, suppliant, c. baljuw van de
stad en vrijheid van Waver, rescribent; betwisting van een
inbeslagname van de meubels van de herberg van de suppliant.
1629-1630
1 pak

14

Schout en regeerders van de heerlijkheid van Etten-Leur (provincie
Noord-Brabant), supplianten, c. burgemeesters, schepenen en de
lakennering van Breda (provincie Noord-Brabant), rescribenten;
privilege van Breda op de lakennijverheid. 1630
1 pak

15

Burgemeesters, schepenen en raad van Tienen, impetranten, c. de
gedeputeerden van het kwartier van Tienen, gedaagden; verdeling
van de levering van paarden en wagens voor het garnizoen van
Tienen. 1631- 1637
1 pak

16

Communiemeesters, schepenen en raad van Mechelen,
supplianten, c. burgemeesters en schepenen van Diest; vrijstelling
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van de wijnaccijns in Diest voor Mechelse kooplieden . 1633
1 pak
17

Joris Verschaeren, koopman uit Antwerpen, impetrant c. Artus Van
Engen, inwoner van Breda, met hem gevoegd de burgemeesters en
schepenen van Antwerpen, gedaagden en excipienten; weigering
van de gedaagde om op de rol te verschijnen in een zaak over
schulden. 1633-1635
1 omslag

18

Advocaat (Jacob) Preudhomme, impetrant, c. de baljuw,
burgemeesters en schepenen van Geldenaken, gedaagden;
betaling van honorarium. 1636
1 omslag

19

Anthoine le Blancq, François Leonart en consoorten, impetranten,
c. de wethouders van Leuven interveniërende voor het
kramersambacht van Leuven, gedaagden; heffing van een
belasting op koopwaren van niet- Leuvenaars op de jaarmarkt.
1637
1 omslag

20

Burgemeesters en schepenen van Antwerpen, supplianten, c.
Alexander Van Hamme, drossaard van Deurne, rescribent;
weigering van de rescribent om de benoeming te erkennen van
Philibertus Schoyte tot drossaard van Deurne. 1637-1638
1 omslag

21

Laurentius Biel, raadsheer in de Raad van Brabant, suppliant, c.
burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen, rescribenten;
privilege van vrijstelling van de wijnaccijns voor raadsheren . 16371640
1 pak

22

Jacques Janssenbroers, inwoner van Antwerpen, suppliant, c. de
thesauriers, rentmeesters en wethouders van Antwerpen,
rescribenten; verpachting van het ambt van functionaris belast met
het verwijderen van slijk en mest (mosemeyerschap). 1638
1 omslag

23

Hendrik Impens, inwoner van Antwerpen, suppliant, c.
aalmoezeniers van Antwerpen, rescribenten; naleving van de
clausule in het akkoord van de suppliant met Jan Van den Brouck
dat de betaling voorschreef van 300 gulden aan de armen van de
stad bij de niet-naleving van het akkoord. 1638-1639
1 pak

24

Wethouders van Leuven, supplianten, c. wethouders van Tienen,
rescribenten,; jurisdictie over Landen. 1638-1648
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1 pak
25

Peter Goleys, koopman uit Leuven van hout uit het Zoniënwoud,
met hem gevoegd de woudmeester van Brabant, supplianten, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten; jurisdictiegeschil over
burgers van Leuven. 1639
1 pak

26

François De Backer, ontvanger van de beden in Zevenbergen, met
hem gevoegd het Officie-Fiscaal, supplianten, c. de wethouders van
de stad Antwerpen, rescribenten; privilege van vrijstelling van de
bieraccijns voor ontvangers. 1639-1640
1 pak

27

Jan-Baptist Van Tempel, student in de medicijnen in Leuven,
suppliant, c. de wachtmeester en met hem gevoegd de wethouders
van Leuven, rescribenten; privilege van vrijstelling van
burgerwacht. 1640
1 pak

28

Jean Le Roy, baljuw van het bos van het kapittel van Nijvel,
suppliant, c. de meier en schepenen van Nijvel, rescribenten;
weigering om de suppliant toe te laten tot de eedaflegging voor
het brouwersambacht in Nijvel. 1640-1647
1 pak

29

Meier, schepenen en inwoners van Ransart, supplianten, c. de
meier, schepenen en meesters van Gosselies, rescribenten;
verdeling van de beden tussen Ransart en Gosselies. 1641
1 pak

30

Officieren en ingezetenen van Ekeren, Ettenhoven en Kapellen,
supplianten en aanleggers, c. de burgemeesters, schepenen en
raad van Antwerpen, impetranten en verweerders; betaling van de
kasseiaccijns voor het onderhoud van de wegen buiten de
stadspoorten van Antwerpen. 1641
1 pak

31

De magistraat van Nijvel, supplianten, c. Paul Roels, meier van
Nijvel, rescribent; privilege van vrijstelling van inkwartiering van
militairen . 1641
1 omslag

32

Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen, impetranten,
c. Antoine de Liege, burger van Luik,; schuld van Antwerps burger
aan de Liege. 1641
1 omslag

33

Burgers van Gembloers, supplianten, c. burgemeester van
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Gembloers Claude de la Tour, met hem gevoegd Jacques Sterck,
prelaat van Gembloers, rescribenten; invoer van een belasting op
de huizen ter financiering van de beden. 1641-1642
1 pak
34

Jan Le Clercq, suppliant, c. schepenen van Nijvel, rescribenten;
liquidatie van de schulden van de suppliant. 1642
1 omslag

35

Henri de Troyes, heer van Saint-Simon, officier in de compagnie
van prins Thomas (de Savoie-Carignan, bevelhebber van de
Spaanse troepen in de Nederlanden), suppliant, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Vilvoorde, rescribenten;
onderhoudskosten van de logies van de suppliant. 1642
1 omslag

36

Wethouders van Antwerpen, supplianten, c. Jan Stockmans,
advocaat uit Antwerpen, gedaagde; functie van hoofdman van de
poorterij. 1642
1 omslag

37

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Jaspar Theunis, pachter
van de grote Brabantse landtol, rescribent; modaliteiten van de
inning van de Brabantse landtol op het transport van bier uit
Leuven naar Brussel. 1642- 1643
1 omslag

38

Hendrik Loyens, deurwaarder van de Raad van Brabant, suppliant,
c. Floris van Mechelen, superintendant van de burgerlijke wacht in
Lier, met hem gevoegd de burgemeesters, schepenen en raad van
Lier en de kapitein van de burgelijke wacht, rescribenten; privilege
van vrijstelling van burgerwacht. 1642-1648
1 pak

39

Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen, supplianten, c.
de ingezetenen van Wijnegem, rescribenten; belasting voor
onderhoud van de wegen buiten Antwerpen (weggeld). 1643
1 omslag

40

Burgemeesters, schepenen en raad van Tienen, supplianten, c.
Cornelis Van der Avoort, inwoner van Tienen, rescribent; naleving
van de clausule in het koopcontract om het onbebouwd stuk grond
naast herberg 'De witte duif' te bebouwen . 1643
1 omslag

41

Erfgenamen van Guillaume Kint, supplianten c. de burgemeesters,
schepenen en raad van Antwerpen, rescribenten; schulden van de
stad over betalingen aan Spaanse militairen (in 1589 en 1619).
1643
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1 pak
42

Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen, supplianten, c.
Hendrik Van Berchem, heer van Berchem, rescribent; jurisdictie
over Berchem. 1643
1 pak

43

Jacob Lamberts, koster van de kerk van Meerssen, suppliant, c. de
drossaard van Valkenburg, met hem gevoegd de schepenen van
Valkenburg, rescribenten; kerkdiefstal . 1643
1 pak

44

Henri Piette, vice-officiaal van Waals-Brabant en vicaris van
Gembloers suppliant, c. de meier, burgemeesters en magistraat
van Gembloers, rescribenten; privilege van vrijstelling van
inkwartiering van militairen . 1643
1 omslag

45

Anthoni Gestels, pachter van het ambt van functionaris belast met
het verwijderen van slijk en mest (mosemeyerschap), suppliant, c.
de thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, rescribenten;
gebrekkig optreden van de rescribenten tegen boeren en arbeiders
die mest wegvoeren. 1643
1 pak

46

Wethouders van Herentals, supplianten, c. Jan Van Ermen,
licentiaat in de rechten, meier en rentmeester van het kapittel van
Bergen (Henegouwen); aanvechting van een vonnis in een zaak
over schade door vee en verpachtingen door het kapittel. 1643
1 omslag

47

Communiemeesters, schepenen en raad van Mechelen en de
schout en schepenen van het land en de vrijheid van Heist-op-denBerg, aanleggers, c. de Staten van Brabant, interveniërende voor
Maximiliaan Van den Driessche, drossaard van het Land van
Mechelen, gedaagden; jurisdictiegeschil over het Land van
Mechelen, (1638, 1639). 1644-1654
1 pak

48

Jaspar Van den Berghe, pachter van de brandewijnaccijns in
Antwerpen, opponent c. de thesauriers en rentmeesters van
Antwerpen, gedaagden; beschuldiging dat de opponent een
stroman zou zijn van brandewijnstoker Adam Walsschaert, terwijl
brandewijnstokers niet mogen optreden als pachter van de
brandewijnaccijns. 1645
1 pak

49

Mathieu Francet en Robert Chapelle, appelanten, c. de schepenen
van Gembloers, gedaagden; appel voor proces tussen Francet en
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Chappelle c. Guilllaume Gilbert, burgemeester van Gembloers;
vorige instantie: schepenbank van Gembloers. 1645
1 omslag
50

Johan Baers, meier van Aarschot, suppliant, c. de wethouders van
Leuven, rescribenten; vraag om kleine revisie van een eerder
proces; vorige instantie: Raad van Brabant. 1645
1 lias (2 stukken)

51

Burgemeesters, schepenen en raad van Aarschot, supplianten, c.
Clara Serroels, weduwe van Wilhelm de Angelis, drossaard van
Aarschot, gedaagde; schulden. 1645
1 omslag

52

Louis Van der Meeren, oud-burgemeester van Leuven, suppliant, c.
de wethouders van Leuven, interveniërende voor meester Adriaan
Van den Zande, rescribenten; bevel tot arrestatie van Aert
Hendricks, landbouwer en pachter van de suppliant in Bertem, door
de rescribenten. 1645
1 pak

53

De surintendent-generaal van de Bergen van Barmhartigheid in de
Nederlanden, suppliant, c. de burgemeesters, schepenen,
thesauriers en raad van Antwerpen, rescribenten; privilege van
vrijstelling van accijnzen. 1645
1 omslag

54

Thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, arrestanten en
aanleggers, c. Leonora Comminetto, weduwe van Prospero Brimas,
opponente en verweerder; aanvechting van een beslaglegging
(arrest) op haar huis n.a.v. niet betaalde rechten geheven op
erfenissen in de stad die aan personen daarbuiten toevallen
(issuerechten). 1645-1647
1 omslag

55

Joachim Marchant, raadsheer van Brabant, suppliant, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen, rescribenten;
privilege van vrijstelling van inkwartiering van militairen en
burgerwacht. 1645-1648
1 pak

56

Cornelis Dayaerts (Daeyaerts, Deyaerts), pachter van het ambt van
functionaris belast met het verwijderen van slijk en mest
(mosemeyerschap), impetrant, c. thesauriers en rentmeesters van
Antwerpen, gedaagden; pachtsom van het 'mosemeyerschap'.
1646
1 pak

57

Jan-Baptist Conincx, functionaris die kennis nam van alle zaken
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betreffende de draperij van Diest (maender), suppliant, c. de
wethouders van Diest, rescribenten; privilege van vrijstelling van
inkwartiering van militairen en burgerwacht. 1646
1 omslag
58

Bestuurders en ingezetenen van Kaggevinne, supplianten, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Diest, rescribenten;
omslag van de beden. 1646
1 omslag

59

Peter Meeuws, en de andere ingezetenen van Orsmaal,
supplianten, c. burgemeesters, schepenen en raad van Zoutleeuw,
rescribenten; weigering om belastingen te betalen op grond en vee
aan Zoutleeuw. 1646-1648
1 pak

60

Adolf De Prets, inwoner van Leuven, suppliant, c. wethouders van
Leuven, interveniërende voor Jan Hoppenbrauwers, rescribenten;
verkiezing van de rentmeester van Leuven. 1646-1648
1 pak

61

Maximilien de Ghistelles, heer van Thy, suppliant, c.
gedeputeerden van de magistraat van Nijvel, rescribenten;
afrekening van aankoop van munitiebrood ter bevoorrading van
twee compagnieën Spaanse militairen die hebben gediend in
Nijvel. 1647
1 pak

62

Burgemeesters, schepenen, thesauriers, rentmeesters en raad van
Antwerpen, supplianten, c. Louis Clarisse en zijn erfgenaam Jonker
Louis-Anthony Clarisse, amman van Antwerpen, rescribenten;
vraag om verhoging van de rechten van de amman . 1647-1673
1 pak

63

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Jan Misseau, rescribent;
betaling van de twintigste penning voor het pondgeld (belasting
van 5 % op transacties in onroerend goed). 1648
1 omslag

64

Adam Michiels, suppliant, c. de wethouders van Vilvoorde,
rescribenten; betaling van de interest die de suppliant heeft
voorgeschoten, op een rente die de stad had genomen op Marcus
De Greve, meier van Kappelle- op-den-Bos ter betaling van militaire
lasten. 1648
1 omslag

65

Jan Colff, Adriaan Theunissen uit Brakel, Frans Aerts uit Drongen en
Albert Janssens, paardenkooplieden, met hen gevoegd de
burgemeesters, schepenen en raden van Antwerpen en Mechelen,
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supplianten, c. burgemeesters, schepenen en raad van Diest,
rescribenten; inbeslagname van tien paarden in Duffel in opdracht
van de rescribenten, dwang van stapelmarkt in Diest, (1622-1623).
1648
1 pak
66

Joos Loos inwoner van Eppegem en de meier en de schepenen van
Eppegem, supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en raad
van Vilvoorde, interveniërende voor Jan Goossens, rescribenten;
jurisdictiegeschil tussen Vilvoorde en Grimbergen n.a.v de omslag
van de beden. 1648-1652
1 pak

67

Marie de Malcot, weduwe van Don Blaise de Allagon, inwoner van
Nijvel, suppliante, c. de magistraat van Nijvel, rescribent; privilege
van vrijstelling van inkwartiering van militairen. 1649
1 pak

68

Arnould de Longueville, meier van stad en land van Halen en de
burgemeesters en schepenen van Halen, supplianten, c. de
ingezetenen van Halen, rescribenten; modaliteiten m.b.t. de
uitvoering van een vonnis van de Raad van Brabant van 25 januari
1647 over de controle van de stadsrekeningen en de verdeling van
de lasten van de bevoorrading en de inkwartiering van militairen.
1649
1 pak

69

Fabius Mutsen, François De Vroye en François Typots, gewezen
secretarissen van Leuven, impetranten van grote revisie, c. de
wethouders van Leuven, met hen gevoegd de dienende
secretarissen Hoste, La Haut en Cremers, gedaagden; revisie van
het vonnis van 20 februari 1649 betreffende de benoeming van
secretarissen; vorige instantie: Raad van Brabant. 1649-1653
1 omslag

70

Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen, supplianten, c.
Bento (Benedito) Rodrigues de Lisboa en G. Lopez Pinto, consuls
van de Portugese natie te Antwerpen, rescribenten; bestemming
van het huis 'Portugael' en privilege van vrijstelling van accijnzen
en andere stadslasten van de Portugese natie. 1649-1655
1 pak

71

Ingezetenen van (de meierij) het land van (Sint-Agatha-)Rode,
supplianten, c. de wethouders van Leuven, rescribenten; betaling
van de lasten van het onderhoud van de ingekwartierde militairen
van Don Louis de Benavides in 1647 . 1650
1 omslag

72

Burgemeesters en schepenen van Halen, supplianten, c. Willem
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(Guillaume) Vleminckx, inner van de grote Brabantse landtol in
Halen, met hem gevoegd Thomas Heydens, algemeen pachter van
de grote Brabantse landtol en het Officie- Fiscaal, rescribenten;
privilege van vrijstelling van inkwartiering van militairen. 1650
1 pak
73

Pauwels Van Vuythun, gewezen rentmeester van Vilvoorde,
suppliant, c. burgemeesters, schepenen en raad van Vilvoorde,
rescribenten; compensatie van door de suppliant voorgeschoten
bedrag van 3980 gulden. 1650
1 pak

74

Burgemeesters, schepenen en raad van Tienen, in de naam van de
ingezetenen en van de tafel van de Heilige Geest, supplianten, c.
Jan-Melchior Pasteels, heer van Oplinter, rescribent; jurisdictie over
het broek van Oplinter, in het kader van de omslag van de beden.
1651

75

Burgemeester, schepenen en raad van Antwerpen, supplianten, c.
Matthijs Denijs, boomsluiter van de Koolvliet, rescribent; ontslag
van de rescribent uit zijn functie. 1652
1 omslag

76

Pastoors, onderpastoors en kapelanen van de parochiekerk en het
begijnhof van Herentals, supplianten, c. de burgemeesters,
schepenen en raad van Herentals, rescribenten; privilege van
vrijstelling van inkwartiering van militairen. 1652
1 omslag

77

Burgemeesters en schepenen van Antwerpen, voor Floris Van den
Avijn, supplianten, c. de gezworen boden van Antwerpen,
impetranten; reorganisatie van het postverkeer in Antwerpen n.a.v.
de instelling van Van den Avijn als meester van de boden. 1653
1 pak

78

Wethouders van Leuven, supplianten, c. de bedenzetters van het
land en de baronnie van Rotselaar, rescribenten; belasting op de
graanmolen in Wijgmaal, verhuurd door de supplianten aan Gerard
Maes. 1653
1 pak

79

De erfgenamen van Jonker Octaviaan Van der Thommen,
supplianten, c. de wethouders van Leuven, rescribenten; huurgeld
en onderhoud van een huis van Van der Thommen voor de
pestlijders, voor de periode 1630-1641. 1653-1671
1 pak

80

Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen, supplianten, c.
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de regeerders en ingezetenen van Berchem, rescribenten; inning
van de beden. 1654-1656
1 pak
81

Vertegenwoordigers van de stad Lier, supplianten, c. Nicolaas
Maes, oud-beheerder van de 'veetafel' (instelling ter inning van een
belasting op de verkoop van vee) rescribent; wanbeheer. 1655
1 pak

82

Hendrik Haus, burger van Aken, met hem gevoegd de schepenen
van Aken, supplianten en aanleggers, c. Jonker Johan-Reynier Van
Breyl, heer van Eys (bij Gulpen-Wittem), rescribent en verweerder;
inbeslagname (arrest) op huis in Aken van de rescribent n.a.v.
schulden. 1655
1 pak

83

Vertegenwoordigers van de Staten van Brabant, supplianten, c. de
wethouders van Vilvoorde, interveniërende voor de stadssecretaris
Marcus t'Serstevens, rescribenten; uitvoering van het vonnis van
de Raad van Brabant van 11 november 1654 over de inning van
achterstallige beden. 1655
1 omslag

84

Christiaan van Brustem, pachter van de grote Brabantse landtol,
suppliant, c. de magistraat van Nijvel, interveniërende voor Adrien
de la Chambre, sergeant-majoor van Nijvel, rescribenten; kwestie
of het verbod van de magistraat om de stad te verlaten, om de
bevoorrading van dichtbijgelegen militairen uit Frankrijk te
voorkomen, ook van toepassing was op de ondergeschikten van de
suppliant. 1655
1 pak

85

Burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, met hen gevoegd
de vertegenwoordigers van de Staten van Brabant, supplianten, c.
de burgemeesters en raad van Tienen, en met hen gevoegd Otto
Van der Haeghen en de andere ingezetenen van Sint-MargrieteHoutem, rescribenten; jurisdictiegeschil over zaken betreffende de
beden. 1655-1657
1 pak

86

Michiel Van den Beeckant, suppliant, c. schepenen en regeerders
van de stad en de vrijheid Turnhout, rescribenten; belastingen door
de rescribenten op een leenroerige hoeve van de suppliant. 16551663
1 pak

87

De voornaamste grondeigenaars in de stad en de vrijheid van
Leuven, supplianten, c. de wethouders van Leuven, rescribenten;
verzet tegen de invoer van een belasting van vier stuivers per
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bunder. 1656

1 pak
88

Peter Van Erpecum, goudsmid en gezworen wisselaar van de Munt
in Diest, suppliant, c. de burgemeesters, schepenen en raad van
Diest, rescribenten,; privilege van vrijstelling van accijnzen. 1656
1 pak

89

Meiers en vertegenwoordigers van de dorpen in de baljuwschap
Nijvel, impetranten, c. de magistraat van Nijvel gedaagden;
verdeling van de inkwartiering van militairen. 1656
1 omslag

90

Jonker Paulo-Melchior de Villegas, inwoner van Antwerpen,
suppliant, c. de thesauriers en rentmeesters van Antwerpen,
gedaagden; betaling van de belasting op paarden van wagens en
karossen. 1656

91

Gerard Elsevier, rentmeester van Vilvoorde, suppliant, c. de
wethouders van Vilvoorde, rescribenten; weigering van de
suppliant om de betaling van haver voor paarden van militairen
voor te schieten. 1656
1 pak

92

Hendrik Mathieu, Jan Suyers, Balthasar Berenberchts, Cornelis Van
Eynde, de weduwe Jan Verhaegen en de weduwe Berenberchts,
pachters van de bieraccijns in Lier, impetranten c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Lier, impetranten;
onbekend. 1656
1 stuk

93

Burgemeesters, schepenen en raad van Diest, supplianten, c.
Christiaan van Brustem, pachter van de (Brabantse) landtol,
gedaagde; privilege van tolvrijheid van de burgers van Diest. 16561657
1 pak

94

Dokter Charles Romain, Paul de Cuzaine, Jean Le Roy, sergeantmajoor, Henry de Perry, Adrien de Castille, Adrien de la Chambre
en consoorten, burgers van Nijvel, supplianten, c. magistraat van
Nijvel, rescribenten; instelling van een belasting om het garnizoen
te betalen, zonder toestemming van de gemeente. 1656-1675
1 pak

95

Burgemeesters, gezworenen of eedlieden van de bijvang van
Herentals, supplianten, c. burgemeesters en schepenen van
Herentals, rescribenten; jurisdictiegeschil over de bijvang van
Herentals n.a.v. de omslag van de beden. 1657
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1 omslag

96

Regeerders en ingezetenen van het land en kwartier van Tienen en
met hen gevoegd de wethouders van Leuven, supplianten, c. de
procureur-generaal van Brabant van het Officie-Fiscaal en de
rentmeester van de Domeinen van de vorst in het kwartier Tienen,
rescribenten; inning van het lepelrecht (belasting op graan). 1657
1 omslag

97

Burgemeesters, schepenen en raad van Diest, supplianten, c.
vertegenwoordigers van de Staten van Brabant, rescribenten;
vraag om nieuwe haardtelling en herziening van de beden. 16571667
1 pak

98

Burgers en ingezetenen van Herentals, eigenaars van gronden in
de bijvang, supplianten, c. burgemeesters en gezworenen of
eedlieden van de bijvang van Herentals, rescribenten; omslag van
de beden. 1657-1658
1 pak

99

Burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, impetranten, c.
Barbara Van den Broeck, weduwe van pensionaris Jan Silvius,
geïntimeerde; registratierechten van de akten opgesteld door de
overleden echtgenoot van de impetrante, als secretaris van Leuven
in de periode 1611-1635. 1657-1661
1 omslag

100

Burgemeesters, schepenen en raad van Halen, supplianten, c.
Remigius a Turri, priester en rector van het altaar van Onze-LieveVrouw en van de eerste fundatie in de parochiekerk van Halen,
rescribent; legitimiteit van de eigendomsakte van twee renten van
de rescribent ten laste van de supplianten. 1658
1 pak

101

Staten van Brabant, supplianten, c. de magistraat van Mechelen,
rescribenten; jurisdictiegeschil tussen de stad Antwerpen en
Mechelen over het Land van Mechelen, in het kader van de inning
van de beden. 1658
1 pak

102

Eduard Zandelin, meier van Leuven, suppliant, c. wethouders van
Leuven, rescribenten; verdeling van de levering van wagens aan
militairen. 1658-1659
1 omslag

103

Nicolas Le Waytte, baljuw van het woud in het kwartier Nijvel en
ontvanger van de abdij van Cambron en van het hospitaal van het
Heilig Graf, suppliant, c. de magistraat van Nijvel, rescribenten;
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privilege van vrijstelling van inkwartiering van militairen. 16581662
1 pak
104

Schepenen en secretarissen van Tienen, supplianten c. Willem
Lenaerts, secretaris van Overhespen, rescribent; werkverdeling van
het opstellen en registreren van akten. 1659
1 omslag

105

Wethouders van Vilvoorde, supplianten, c. procureur Gerardi,
rescribent; betaling van een rente. 1659
1 omslag

106

Burgemeesters, schepenen en raad van Diest, supplianten, c.
Gerard Wagemaekers, Willem Symons en Cornelis Smeyers,
rescribenten; inbeslagname van paarden n.a.v. overtreding van de
stapelmarkt voor paarden. 1660
1 omslag

107

Wethouders van Vilvoorde, supplianten, c. Jan Jacobs, Jan Mas,
Adriaan Van Tilt en Jan Segers, landbouwers in Houtem,
geïnsinueerden; verdeling van de lasten van de inkwartiering van
militairen. 1660
1 omslag

108

Jan Cools, meier van Kaggevinne, suppliant, c. burgemeesters en
schepenen van Diest, rescribenten; inbeslagname door de
rescribenten van tonnen bier in herberg 'de Lazerije'. 1660-1669

109

De Naties van Leuven, als vierde lid van de Buitenraad,
supplianten, c. Remigius Wouters, secretaris van de universiteit
cum suis, aannemers van de vaart van Leuven, rescribenten; vraag
om cassatie van het contract over de schipvaart door de
supplianten. 1661
1 pak

110

Weduwe de Winterbeke, arrestante en 'demanderesse', c. de
gedeputeerden van Halle, interveniërende voor advocaat
(Nicasius?) Lambert, opponenten; terugbetaling van logieskosten
voor advocaat Lambert, die bij de arrestante heeft gelogeerd op
het krediet van de stad. 1661
1 stuk

111

Aannemers van de werken voor het graven van de vaart van
Leuven naar Court-Saint-Etienne, supplianten, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Waver, rescribenten;
kosten aan de brug over de Dijle. 1661- 1663
1 omslag
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112

Burgemeesters, schepenen, thesauriers en rentmeesters van
Antwerpen, supplianten, c. Hendrik Bertrand, pachter van de grote
Brabantse landtol en het geleide- en het paardengeld, rescribent;
privilege van vrijstelling van accijnzen van de rescribent. 16611664
1 pak

113

Adolf De Prets, klerk van het register van de stad Leuven,
impetrant, c. de wethouders van Leuven, gedaagde; ontslag van de
impetrant. 1661-1665
1 pak

114

Jan Diericxsen, rentmeester van Antwerpen, en later zijn
erfgenamen, , impetranten, c. de thesauriers en rentmeesters van
Antwerpen, geïntimeerden; interest op een in 1655 geleend bedrag
. 1661-1669
1 pak

115

Cornelis Peetersen, koopman en inwoner van Bommelerwaard,
suppliant, c. burgemeesters, schepenen en raad van Diest,
rescribenten; inbeslagname en verkoop van het paard van de
suppliant. 1662
1 pak

116

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Carel Van Hoesbroeck,
student aan de universiteit en Daniel Donck, curator (beheerder
van goederen van jongeren van 16 tot 25 jaar) van Carel
Hoesbroeck, rescribenten; privilege van vrijstelling van accijnzen.
1662
1 pak

117

Burgemeester en schepenen van Genappe, supplianten, c. de
Vrouwe van Court-Saint-Etienne, rescribente; betaling van een
hypothecaire rente op gronden van de rescribente. 1662
1 omslag

118

Burgemeesters en schepenen van Halen, supplianten, c. Balthazar
van Bouchaut, rescribent; achterstallige betaling voor hout en
kaarsen van de wacht. 1662
1 omslag

119

Pauwel Rousseau, ontvanger en concierge van de commanderij van
Chantraine (van de orde van Sint-Jan van Jeruzalem (Orde van
Malta)), impetrant, c. de wethouders en de hoofdmeier van Tienen,
geïntimeerden; onbekend. 1662
1 omslag

120

Georges Bosschaert, raad en generaal van de Munt in Antwerpen,
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suppliant, c. wethouders van Antwerpen, rescribenten; privilege
van vrijstelling van accijnzen. 1662-1663
1 pak
121

Provoosten en regeerders van de Munt in Antwerpen, supplianten,
c. burgemeesters, schepenen, thesauriers, rentmeesters en raad
van Antwerpen, rescribenten; privilege van vrijstelling van
wijnaccijns n.a.v. beschuldiging van handel in wijn. 1662-1663

122

Guillaume Huymans, controleur van de grote Brabantse watertol in
Antwerpen, suppliant, c. de burgemeesters, schepenen en raad van
Antwerpen, rescribenten; privilege van vrijstelling van accijnzen.
1662-1668
1 pak

123

Jacques Schenaerts, tweede thesaurier van Antwerpen, suppliant,
c. de burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen,
rescribenten; uitvoering van het vonnis van 12 februari 1663
tussen dezelfde partijen. 1663
1 omslag

124

Margueritte Maes, weduwe van Peter Janssens, pachter van de
bieraccijns, suppliante, c. de thesauriers en rentmeesters van
Antwerpen, rescribenten; vraag om kwijtschelding van een deel
van de pachtsom. 1663
1 omslag

125

Martin Pyolet, suppliant, c. magistraat van Nijvel, geïnsinueerde;
betaling van een rente . 1663
1 lias

126

Louis Van Caukeren, Adriaen Vermeulen, Peter de Hondt, Franciscus
Van Hildernissen, Gerard de la Valle, Ignatius Vermeulen, JanBaptista Verheyden, Peter Jasperssen, Jacques Wouters, Jacques de
Haze, Isabella Remond, Frans Van Brakel, Laurentius Wellens,
Laureis Batens, Joan Des Marez, Hans Heyde, Bernard van Brousel
en Jan Geulinck, wijnkooplieden in Antwerpen, impetranten, c.
burgemeesters, schepenen, thesauriers en de raad van Antwerpen,
gedaagden; verbod om het beroep van wijnkoopman uit te oefenen
buiten het toegelaten gebied (de cirkel). 1663-1667
1 pak

127

Jean-Charles Vriesen, meier van Linsmeel, suppliant en LouisConrad Argenteau, graaf van Esseneux, gevoegde, c. de
burgemeesters van Landen, interveniërende voor de heer De
Munter, meier van Landen, geïnsinueerden; jurisdictieconflict
tussen Landen, Linsmeel en de graaf inzake de inbeslagname van
paarden bij Paul Wouters uit Landen en van vee bij de suppliant .
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1663-1669
1 pak
128

De kanunniken van het kapittel van Sint-Germanus in Tienen,
impetranten, c. de wethouders van Tienen, gedaagden; privilege
van inkwartiering van militairen. 1664
1 pak

129

Martinus Pauwels, inwoner van Antwerpen, suppliant, c. de
burgemeesters, schepenen en thesauriers van de stad Antwerpen,
geïnsinueerden en excipiënten; toelating tot de eedaflegging van
brouwer . 1664
1 omslag

130

Jan Meeremans, deurwaarder van de Raad van Brabant, suppliant,
c. de wethouders van Vilvoorde, rescribenten en excipiënten;
betaling voor het uitvoeren van verkopen n.a.v. niet betaalde
beden in 1657. 1664- 1667
1 pak

131

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Elias De Bie, eerste griffier
van financiën, geïnsinueerde; verzet van de supplianten tegen het
verzoek van de geïnsinueerde aan de Raad van Brabant om
inbeslagname ten nadele van het sterfhuis van advocaat Mutsen.
1665
1 omslag

132

Wethouders van Antwerpen, supplianten, c. Martinus Pauwels,
inwoner van Antwerpen, geïnsinueerde; poging van de
geïnsinueerde om brouwer te worden buiten het gebied waar
brouwen toegelaten was (de cirkel). 1665
1 omslag

133

Geestelijke ridderschap en ingezetenen van de hoofdbank van
Walhorn, supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en raad van
Aken, rescribenten; verdeling van de beden. 1665
1 pak

134

Pedro Rochas, kapitein en adjudant-generaal, suppliant, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Lier, rescribenten; betaling
van de kosten van zijn inkwartiering. 1665
1 omslag

135

Dominicus-Fredericus Janssenboey, agent van de hertog van
Holstein, suppliant, c. de burgemeesters, schepenen, thesauriers
en rentmeesters van Antwerpen, geïnsinueerden; schuld van de
stad aan de hertog. 1665
1 pak
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136

(Philippe Taye), baron van Wemmel, suppliant, c. de inwoners van
Nijvel, geïnsinueerden; erfdienstbaarheid op grond van de
suppliant. 1665
1 omslag

137

Wethouders van Vilvoorde, supplianten, c. David Van Velde,
rentmeester-generaal van de Staten van Brabant, rescribent;
afrekening van de beden. 1665
1 omslag

138

Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen, impetranten,
c. de erfgenamen van Orto Wijnluck uit Hessen, gedaagden;
akkoord uit 1661 i.v.m. schuld van de stad Antwerpen, aangegaan
in 1566. 1665
1 omslag

139

Henry Van Gestel, ontvanger van de Domeinen van de vorst in het
kwartier Tienen, eiser, c. de burgemeester van Geldenaken,
veroordeelde; betaling van proceskosten. 1665
1 omslag

140

Peter Crabbe, gewezen rentmeester van Brussel, suppliant, c. de
burgemeesters, schepenen, raad en tafelmeesters van Lier,
rescribenten; betwisting over een rekening van de veetafel van
Lier, voor gekocht vee. 1665
1 pak

141

Gerard Mommaerts, gewezen rentmeester van Vilvoorde, suppliant,
c. de wethouders van Vilvoorde, rescribenten; afrekening tussen de
partijen. 1665
1 pak

142

Schout, schepenen, raad, rentmeester en regeerders van de stad
en vrijheid Turnhout, supplianten, c. Jan Van Hoorebeke,
rentmeester van de Domeinen van de vorst in het kwartier
Antwerpen, rescribent; modaliteiten van de inning van belasting op
wegen, straten, rivieren en waterlopen. 1665-1666
1 pak

143

François Hilleweve, kanunnik van de kathedraal van Antwerpen,
voogd van Clara-Maria De Herse, suppliant, c. wethouders van
Antwerpen, rescribenten; productieverbod uitgevaardigd door de
rescribenten voor brouwerij 'de sonne', deel van de erfenis van
Clara-Maria De Herse . 1665-1666
1 pak

144

Magistraat van Nijvel, supplianten, c. de gedeputeerden van de
Staten van Brabant, geïnsinueerden; vraag om vrijstelling van de
beden, zolang de stad militairen moet inkwartieren. 1666
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1 omslag

145

Susanna de Molenaer, Vrouwe van Boortmeerbeek, suppliante, c.
de wethouders van Leuven, en Hendrick Huwens, gezworen bode,
rescribenten; betwisting van de openbare verkoop van het huis 'de
keizer' in Boortmeerbeek door de bode van Leuven, n.a.v.
onbetaalde renten aan het pauselijk college van de universiteit.
1666
1 pak

146

François Van Bril, pachter van de nieuwe middelen in Antwerpen,
suppliant, c. de thesauriers en rentmeesters van Antwerpen,
rescribenten; vraag om vermindering van de pachtsom. 1666
1 pak

147

Joseph-Arnould de Vernoz, suppliant, c. burgemeesters en
schepenen van Gembloers, rescribenten; achterstallige betaling
van een rente die de stad moest betalen aan Daniel Jonart,
commissaris van de artillerie en eerste echtgenoot van Marguerite
De Pinchart, overleden echtgenote van de suppliant. 1666
1 pak

148

Hendrik Bertrand, superintendent van de licenten op de Maas in
het kwartier Gelderland en pachter van de Riddertol in Antwerpen,
suppliant, c. de wethouders van Antwerpen, rescribenten; poging
van de rescribenten om de pacht van de Riddertol aan een derde
persoon te verlenen. 1666-1668
1 pak

149

François Huybrechts, inner van de bieraccijns in Antwerpen,
impetrant, c. de burgemeesters, schepenen, thesauriers en
rentmeesters van Antwerpen, gedaagden; ontslag van de
impetrant door de gedaagden. 1667
1 pak

150

Alexander Roelants, postmeester in Antwerpen, suppliant, c. de
wethouders van Antwerpen, rescribenten; privilege van vrijstelling
van accijnzen. 1667
1 omslag

151

Burgemeesters en burgers van Limburg, supplianten, c. Closet
Laoureux, Ernot Jean Ernot en consoorten, inwoners van Villers bij
Baelen-sur-Vesdre, rescribenten; kwestie of het heffen van renten
door de supplianten in Villers al dan niet vrij van belastingen kan
gebeuren. 1667
1 omslag

152

Burgemeester en schepenen van Keulen (deelstaat Noord-RijnlandWestfalen), supplianten, c. de heer van Mombeek, burggraaf van
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Hannuit, gedaagde; schuld van de gedaagde aan Joan-Adam
Hansen, linnenhandelaar in Keulen. 1668
1 pak
153

Anna-Johanna Van Cauwenhoven, weduwe van Charles-Fortunatus
Van der Straeten, heer van Korbeek-Dijle en luitenant-opperjager
van de vorst in het kwartier van Leuven, suppliante, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten en excipiënten; privilege van
vrijstelling van accijnzen en stadslasten, (1603. 1640). 1668
1 pak

154

Hendrik Casens, gewezen achterpachter van de landtol, suppliant,
c. de burgemeester, schepenen en raad van Aalst, rescribenten,
interveniërende voor Catharina Boon, weduwe van Charles
Cardinael, inwoner van Aalst; betaling van proceskosten. 1668
1 omslag

155

Rudolphus-Zegerus Langenberg, licentiaat in de rechten en oudschepen van Antwerpen, suppliant c. Jan-Baptista Della Faille,
secretaris, met hem gevoegd de wethouders van de stad
Antwerpen, rescribenten; weigering van Della Faille om de titel
'Jonker' te vermelden bij de naam van de suppliant, op de lijst van
de schepenen van de stad die werd verzonden naar de Raad van
State. 1668-1669
1 pak

156

Licentiaat Guillaume Van Diependael en Gisleyn Barre,
rentmeesters van Leuven in 1665-1666, supplianten, c. wethouders
van Leuven, rescribenten; weigering van de rescribenten om de
supplianten te beschermen tegen financiële eisen van de
schuldeisers van de stad Leuven. 1668-1670
1 omslag

157

Peter Van der Straeten, luitenant-meier van Leuven, met hem
gevoegd het Officie-Fiscaal, supplianten, c. de wethouders van
Leuven, met hen gevoegd de rector van de universiteit,
rescribenten; bevoegdheden van de luitenant-meier. 1668-1672
1 pak

158

Deurwaarder Bouber, suppliant, c. de wethouders van Vilvoorde,
rescribenten; betaling van honorarium. 1669
1 omslag

159

Mathijs Van der Pitte, suppliant, c. de schout, thesaurier en
rentmeesters van Antwerpen, gedaagden,; incidenten met de
opzichters op de inning van de wijnaccijns. 1669
1 pak

160

Nicolas le Waytte, ontvanger van het hospitaal van het Heilig Graf,
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suppliant, c. de magistraat van Nijvel, rescribenten; inning van niet
betaalde renten ten laste van de rescribenten. 1669-1670
1 omslag
161

Jacobus De Clerck, gewezen pachter van de Riddertol en de nieuwe
middelen in Antwerpen, suppliant, c. thesauriers en rentmeesters
van Antwerpen, rescribenten; vraag van de suppliant om ontlast te
worden van de pacht van de Riddertol, n.a.v. de invoering van de
licenten, . 1669-1671
1 pak

162

Dierick De Pauw, inwoner van Heverlee, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten, ; kosten van inkwartiering
van soldaten in 1667-1668. 1669-1681
1 pak

163

Nicolas Le Waytte (Le Waitte), baljuw van het woud in het kwartier
Nijvel en ontvanger van het hospitaal van het Heilig Graf, en later
zijn erfgenamen, suppliant(en), c. de magistraat van Nijvel,
geïnsinueerden; betaling van een rente. 1669-1687
1 pak

164

Wethouders van de stad Aarschot, supplianten, c. deurwaarder
Rondelet uit Aarschot, geïnsinueerde; aanvechting van het vonnis
van de Raad van Brabant van 8 juni 1664 over privilege van
vrijstelling van de bieraccijns . 1670
1 omslag

165

Burgemeester en schepenen van Zoutleeuw, appellanten, c. de
tolkamer van Tienen, geappelleerde en de Vrouwe douairière van
Budingen, geïntimeerde; uitblijven van reparatie van de dijk aan de
Gete, doorgestoken in 1668 op bevel van de heer van Budingen;
vorige instantie: Raad van Brabant. 1670
1 omslag

166

Weduwe van Jan Janssens, thesaurier van Antwerpen, impetrante,
c. de thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, gedaagden;
aanvechting van de dispensatie voor het overschrijden van
bepaalde termijnen (relievement) voor de gedaagden. 1670
1 pak

167

Barbara Batkin, weduwe van Hendrik Lenaerts, contre-wardein van
de Munt, suppliante, c. wethouders van Antwerpen, rescribenten;
privilege van vrijstelling van belasting n.a.v. de heffing van de
belasting op paarden van wagens en karossen. 1670
1 omslag

168

Govaert Van der Straeten, oud-burgemeester van Diest, en later
zijn erfgenamen, supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en

54

Raad van Brabant. Processen van steden

raad van Diest, rescribenten; betaling van prestaties van de
suppliant in 1645-1647. 1670-1671
169

De bijzitters, gezworenen en inwoners van Baelen-sur-Vesdre,
supplianten, c. de burgers van Limburg die gevestigd zijn in
Baelen-sur-Vesdre, rescribenten; uitvoering van het vonnis van de
Raad van Brabant van 10 juli 1662, en het vonnis in grote revisie
van 6 maart 1668 over de verdeling van de oorlogslasten. 16701672
1 pak

170

Hoogbaljuw en hoofdschepenen van het land van Waas,
supplianten, c. de wethouders van Antwerpen, rescribenten;
modaliteiten van de betaling van de Antwerpse riddertol. 16701697
1 pak

171

Burgemeesters, schepenen en raad van Halen, supplianten, c.
procureur Van Broeck, voor Govaert Durant, inwoner van Halen,
rescribent; sommatie aan de supplianten, ten voordele van de
rescribent, wegens een schuld van de supplianten aan Dominicus
Durant, vader van de rescribent. 1671
1 omslag

172

Walraef en Carel Stevens, pachters van de schattersacijns te
Leuven, supplianten, c. de rentmeesters van de stad Leuven uit het
jaar 1671, rescribenten; betaling van de pachtsom van de
schattersacijns. 1671
1 stuk

173

Wethouders van Leuven, supplianten, c. luitenant-kolonel Geys,
voor zijn broer Lancelot Geys, overste-wachtmeester van het
cavalerieregiment van prins (Herman) von Baden, rescribent;
schuld van de supplianten aan de rescribent. 1671
1 omslag

174

Nicolas Colas en de erfgenamen van Theodore Colas, supplianten,
c. de magistraat van Nijvel, rescribenten; Sommering van de
supplianten door de rescribenten voor niet-betaalde belastingen,.
1671
1 lias

175

Wardein, provoost en gezworen rechters van de Munt in
Antwerpen, supplianten, c. de wethouders van Antwerpen,
rescribenten; jurisdictiegeschil over rechtspraak van de supplianten
over hun ondergeschikten in zaken waarin ze 'lijf of lid' zouden
kunnen verliezen (moord, diefstal, schaking en andere zware
delicten). 1671-1673
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1 pak

176

Gregorius Cremers, pensionaris van Leuven, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten; betaling van honorarium.
1671-1673
1 pak

177

Hertog (Filips-Frans) van Arenberg en Aarschot, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten ; verzanden van de vijver en
de slotgracht rond het kasteel in Heverlee door het oprichten van
een watermolen op de Voer (zijrivier van de Dijle). 1671-1684
1 pak

178

Wethouders van Leuven, supplianten, c. de wethouders van
Aarschot, rescribenten; kosten van inkwartiering in Leuven van
militairen die normaal in Aarschot gelegerd waren. 1672
1 omslag

179

Wethouders van Leuven, supplianten, c. de wethouders van Tienen,
rescribenten; kosten van inkwartiering in Leuven van militairen die
normaal in Tienen gelegerd waren. 1672
1 omslag

180

Elisabeth Van der Tangen, gezworen vroedvrouw uit Leuven,
suppliante, c. de wethouders van Leuven, rescribenten; uitblijven
van de jaarlijkse gift van een lading hout, toegekend voor haar
inspanningen tijdens de pest in 1667-1668. 1672
1 omslag

181

Meier van de stad en het land van Zichem, met hem gevoegd de
schepenen van Molenbeek en de wethouders van Leuven,
supplianten, c. Peter Van der Straeten, luitenant-opperjager in het
kwartier van Leuven, rescribent; jurisdictiegeschil met het
Consistorie van de Hoorn (jachtrechtbank) over de berechting van
stedelingen op het platteland, n.a.v. een gevecht in een herberg
tussen de knecht van de rescribent en enkele inwoners van
Molenbeek. 1672
1 pak

182

Notaris Abraham Spirincx, brouwer, suppliant, c. de schout,
schepenen en regeerders van de stad en de vrijheid Turnhout,
rescribenten; vraag om vermindering van belasting door de
suppliant. 1672
1 pak

183

Jean-Jacques Gilbert en Martin Simon, gezworenen van Nijvel,
impetranten, c. de meesters van het ambacht van Sint-Elooi van
Nijvel, gedaagden; uitsluiting van de impetranten van de
vergaderingen van het ambacht, besluitvormingsproces in het
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ambacht. 1672

1 omslag
184

Regeerders van Testelt, impetranten, c. de meier en regeerders van
Zichem; grenzen tussen de gemeenten n.a.v. het grazen van
schapen op de heide van Zichem . 1672-1673
1 omslag

185

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Jan De Ridder, oudburgemeester en schepen van Leuven, rescribent; rekening voor
het verblijf van officier Rogge bij Joos Buggenhout. 1672-1673
1 pak

186

Anthoni Anselmo, thesaurier van Antwerpen, impetrant, c. de
wethouders van Antwerpen, gedaagden; bevoegdheid over het
toekennen van het zegelaarschap van de bieren . 1673
1 omslag

187

Deurwaarder Coppens cum suis, suppliant, c. de wethouders van
Leuven, geïnsinueerden; betaling van honorarium. 1673
1 omslag

188

Antoon Van der Heyden, echtgenoot en voogd van Martina Meys,
erfgenaam van wijlen Jan Meys, rentmeester van Leuven,
executant, c. de burgemeesters, schepenen en raad van Leuven,
geëxecuteerden; schulden van de stad aan de executant. 16731674
1 omslag

189

Joos Van der Haert, oud-raadslid van Leuven, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten; schade door inkwartiering
van militairen in 1667-1668. 1673-1675
1 omslag

190

Jan Wimmers, wijnkoopman uit Leuven en gewezen pachter van de
wijnaccijns, suppliant, c. de wethouders van Leuven, rescribenten;
voorschot van 1000 gulden. 1673-1675
1 pak

191

Martinus Basseliers, wijntavernier en provoost van de Munt in
Antwerpen, impetrant, c. de wethouders van Antwerpen
gedaagden en de schout van Antwerpen geïntimeerde;
aanvechting van de jurisdictie van de geïntimeerde n.a.v. het
verzuimen van de impetrant om een lijst te geven van de personen
die in zijn herberg logeerden . 1674
1 pak

192

Jan Carlier, bakker uit Brussel, suppliant, c. de wethouders van
Vilvoorde, rescribenten; onbetaalde rekening. 1674
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1 lias

193

Godefridus Balbani, heer van Kestergat, suppliant, c. de
wethouders van Antwerpen, rescribenten; inbeslagname (arrest) op
een rente door de rentmeester van Antwerpen, n.a.v. het plakkaat
van 26 oktober 1673 betreffende de inbeslagname van goederen
van onderdanen van Frankrijk. 1674
1 omslag

194

François Van Diependael, advocaat en griffier van de Munt,
suppliant, c. de wethouders van Antwerpen, rescribenten;
beperking van het honorarium van de suppliant door de
rescribenten, in een zaak tussen particulieren. 1674
1 pak

195

Wethouders van Antwerpen, supplianten, c. Hendrik Bertrand,
pachter van de Brabantse landtol en het geleide- en het paardgeld,
rescribent; inbeslagname en verkoop van tabak door de rescribent.
1674
1 pak

196

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Joos Daems, gezworen
pestmeester van Leuven, voor Jan-Baptist Daeye, deurwaarder van
de Raad van Brabant, rescribent; poging van de rescribent om zijn
achterstallig honorarium te innen, ten laste van de supplianten.
1674
1 omslag

197

Guillaume De Brier, voor de ingezetenen van Kessel-Lo, suppliant,
c. de wethouders van Leuven, rescribenten; afrekening van de
kosten voor inkwartiering van militairen. 1674
1 omslag

198

Erfgenamen van wijlen procureur Charles Van der Beken,
impetranten en executanten, c. de burgemeesters, wethouders en
regeerders van Herentals, gedaagden; schulden van de stad aan
Van der Beken. 1674
1 stuk

199

Burgemeesters, schepenen en raad van Halen, supplianten, c.
Jonker Jan-François Colmar (Colmor, Colmaer, Colmaert),
rentmeester van (Willem III), prins van Oranje in het kwartier van
Diest, geïntimeerde; inbeslagname (arrest) door de geïntimeerde
van een paard en kar van Peter De Kinderen, molenaar in Halen .
1674
1 pak

200

Jean Nollet, edelman uit Grange, impetrant, c. de meier,
ondermeier en schepenen van Luik, gedaagden; arrestatie van de
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suppliant in Luik. 1674

1 omslag
201

Communiemeesters, schepenen en raad van Mechelen,
supplianten, c. Hendrik Bertrand, pachter van de grote Brabantse
landtol, rescribent; tolgeld geheven door de recribent op wagens
van Mechelen naar Antwerpen, Brussel en Leuven. 1674-1675
1 pak

202

Burgemeesters, schepenen en raad van Diest, met hen gevoegd
het brouwersambacht van Diest, supplianten, c. Hendrik Bertrand,
pachter van de Brabantse landtol, rescribent, met hem gevoegd de
procureur- generaal van Brabant van het Officie-Fiscaal; vrijstelling
van de landtol voor burgers van Diest. 1674-1675
1 omslag

203

Marie Van Molle, gezworen vroedvrouw van Aarschot, impetrante,
c. de wethouders van Aarschot en Marie Claes, inwoner van
Aarschot, gedaagden; benoeming van gezworen vroedvrouw. 16741675
1 omslag

204

Sebastien Godart, ontvanger van Affligem en concierge van het
refugehuis van het klooster van Affligem in Nijvel, suppliant, c.
Jean-Jacques Gilbert, met hem gevoegd de magistraat van Nijvel,
rescribenten; privilege van vrijstelling van stadslasten. 1674-1675
1 omslag

205

Mathijs Voye, suppliant, c. de wethouders van Landen, rescribent;
rente op een stuk grond gekocht en afgelost door de suppliant.
1674-1675
1 omslag

206

Abdis en kloosterlingen van de clarissen in Leuven, supplianten, c.
de wethouders van Leuven, rescribenten; privilege van vrijstelling
van stadslasten, n.a.v. de kosten van werken aan de stadsmuren.
1674-1676
1 pak

207

Thomas Santels, klerk van het register in Leuven, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten; verenigbaarheid van prins
van rederijkerskamer 'De Roose' met het ambt van klerk. 1675
1 omslag

208

Magistraat van Nijvel, suppliant, c. Jacques de Reusmes, griffier van
het leenhof van Lotharingen (Genappe), geïnsinueerde; privilege
van vrijstelling van inkwartiering van militairen. 1675
1 omslag
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209

Jean de la Motte, inwoner van Nijvel, suppliant, c. de schepenen
van Nijvel, rescribenten; betwisting van een vonnis door de
rescribenten op basis van procedurefouten. 1675
1 omslag

210

Regeerders en ingezetenen van Heverlee, Oud-Heverlee en
Egenhoven, supplianten, c. de wethouders van Leuven,
rescribenten; privilege van vrijstelling van accijnzen voor de drie
dorpen. 1675
1 pak

211

Joos Van der Haert, oud-rentmeester van Leuven, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, interveniërende voor Hendrik Everaerts,
pachter van de grote bieraccijns in Leuven, rescribenten; arrest op
de opbrengst van de bieraccijns wegens het niet naleven van een
akkoord uit 1674 ter vergoeding van de suppliant. 1675
1 pak

212

Jan Meys en Anthoni Herthals, rentmeesters van Leuven,
supplianten, c. Gregorius Cremers, pensionaris en secretaris van
het adellijk college van de Peetermannen van Leuven, rescribent;
vraag om opschorting van betaling (surceantie) van de supplianten
n.a.v. de schulden van de stad aan de rescribent. 1675
1 pak

213

Johanna Van Berckel, suppliante, c. de wethouders van Leuven,
geïnsinueerden; uitvoering van een vonnis van de Raad van
Brabant van 9 mei 1673 dat de geïnsinueerden veroordeelde tot de
betaling van twee renten aan de suppliante. 1675
1 pak

214

Daniel Cools, rentmeester van (Willem III), prins van Oranje in het
kwartier van Diest en Zichem, suppliant, c. de burgemeesters en
voogden van Scherpenheuvel, rescribenten; kwestie of het de prins
van Oranje als heer, dan wel de stad toekomt om buiten de stad
Scherpenheuvel gronden uit 'de vroente' (grond die de heer ter
beschikking stelt aan de gemeenschap) uit te geven tegen erfcijns.
1675
1 pak

215

Jan Wimmers, Jan Van Erps, de weduwe Richard, François Cuypers,
herbergiers in Leuven, supplianten, c. de wethouders van Leuven,
geïnsinueerden en rescribenten; inkwartiering van militairen. 1675
1 omslag

216

Hendrik Happart, keurmeester in Antwerpen, suppliant, c. de
wethouders van Antwerpen, rescribenten; poging om de suppliant
uit zijn ambt te ontzetten. 1675
1 lias
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217

Petrus Masius, kanunnik van het kapittel van Sint-Germanus in
Tienen, suppliant, c. de wethouders van Tienen, rescribenten;
privilege van vrijstelling van belasting van het kapittel. 1675-1676
1 pak

218

Burgers van Gembloers, supplianten, c. schepenen van Gembloers,
rescribenten; inning van belastingen door de rescribenten zonder
toestemming van de gemeente, en zonder aan hen rekenschap te
doen; verwijdering van de papieren van de griffie door de meier
van Gembloers. 1675-1676
1 pak

219

François de Huberlant (de Huberland), eerste gezworene van Nijvel,
suppliant c. de heer Blondeau, pensionaris, en de magistraat van
Nijvel, rescribenten; weigering van de rescribenten om de suppliant
toe te laten tot de eedaflegging van gezworene, na klachten van
de ambachten van de stad, omdat hij al ontvanger was, (1667).
1675-1680
1 omslag

220

Procureur Van Schrick, voor de magistraat van Gembloers,
suppliant, c. Jacques Sterck, griffier van Gembloers, rescribent;
onbekend. 1676
1 omslag

221

Adriaan (Jeronimus) Valsolio, uitbater van een 'tafel van lening' te
Leuven, suppliant, c. de wethouders van Leuven, rescribenten;
privilege van vrijstelling van belasting van uitbaters van tafels van
lening. 1676
1 pak

222

Guillaume Charlier, procureur van de Raad van Brabant, impetrant,
c. de wethouders van Leuven, gedaagden; betaling van
honorarium. 1676
1 pak

223

Weduwe van Hieronimus Van der Borcht, cantor en vicaris van de
Sint-Jacobskerk in Leuven, suppliante, c. Hendrik Sneyers, foerier,
met hem gevoegd de wethouders van Leuven, rescribenten;
privilege van vrijstelling van stadslasten. 1676-1677
1 pak

224

Adriaan Rogge, suppliant, c. thesaurier Van der Veken en de
burgemeester van Leuven, gecommitteerde voor de inning van de
belasting op transacties van onroerend goed (pondpenningen),
geïnsinueerden; betaling van pondpenningen voor een
geannuleerde koop van een huis. 1676-1678
1 pak
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61

Jonker Philips-Godefroy (Godefroid) Van de Wauwere (Van de
Wouwere), heer van Haren, schepen van Brussel, pachter van de
watermolen in Leuven, suppliant, c. de wethouders van Leuven,
rescribenten; transformatie van de molen bij een hoogoven in een
mout- en smoutmolen, in weerwil van een octrooi uit 1657. 16761680
1 pak

226 - 227 Bewoners van de buitenwijken van Nijvel, supplianten, c. de magistraat van Nijvel, rescribent,; vertegenwoordiging van de supplianten bij de goedkeuring van de inning van de belastingen in Nijvel. 1676-1684

226

227

226 - 227 BEWONERS VAN DE BUITENWIJKEN VAN NIJVEL,
SUPPLIANTEN, C. DE MAGISTRAAT VAN NIJVEL, RESCRIBENT,;
VERTEGENWOORDIGING VAN DE SUPPLIANTEN BIJ DE
GOEDKEURING VAN DE INNING VAN DE BELASTINGEN IN NIJVEL.
1676-1684
Deel 1; met een kopie van een kohier van de twintigste penning
van Nijvel uit 1671 in nr. 227.
1 pak
Deel 2.
1 pak

228

Burgemeesters, wethouders en raad van Aarschot, met Jan
Stroobants, inwoner van Staaiberg bij Betekom, supplianten, c. de
wethouders van Leuven en de dorpsmeesters van Betekom,
rescribenten; jurisdictiegeschil n.a.v. een arrest ten laste van
Stroobants door de dorpsmeester van Betekom. 1677
1 pak

229

De officieren en regeerders van het kwartier van Turnhout en Geel,
supplianten, c. de wethouders van Leuven, rescribenten;
jurisdictiegeschil over rechtszaken van ingezetenen van Turnhout
en Geel over burgerlijke zaken in eerste instantie. 1677
1 omslag

230

Marguerite Genevois, handelaarster uit Nijvel en pachter van de
graanaccijns, suppliante, c. de magistraat van Nijvel, rescribenten;
vraag om vermindering van de pachtsom omwille van troebelen
met militairen. 1677
1 omslag

231

De wethouders van Diest, supplianten c. Godefroid Fierenschatz
(Firenschatz), procureur van de Raad van Brabant, geïnsinueerde ;
teruggave van processtukken van de supplianten, na het ontslag
van de geïnsinueerde, die de stad 25 jaar had gediend als
procureur. 1677
1 omslag
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232

François Faby, deurwaarder van de Raad van Brabant, suppliant, c.
burgers en inwoners van Gembloers, geïnsinueerden; betaling van
honorarium . 1677
1 omslag

233

Provoost, gezworenen en werklieden van de Munt in Antwerpen,
supplianten, c. de wethouders van Antwerpen, rescribenten;
privilege van vrijstelling van belasting . 1677
1 omslag

234

Emmanuel van Spangen, heer van Mellet, suppliant, c. de
magistraat van Nijvel, rescribenten; privilege van vrijstelling van
belasting. 1677
1 omslag

235

Otto de Gruytere, kolonel, suppliant, c. de wethouders van
Antwerpen, rescribenten; betaling van kosten van de suppliant.
1677
1 omslag

236

De ingezetenen van Orsmaal, (Gussenhoven), Melkwezer, HelenBos en Terweiden, supplianten, c. de wethouders van Zoutleeuw,
rescribenten; vertegenwoordiging van de genoemde gehuchten in
het bepalen van de omslag van de beden. 1677-1679
1 pak

237

Burgemeesters, schepenen en meesters van de ambachten van
Geldenaken, supplianten, c. Godefroid Thijs, Denis Thesin (Thezin),
Jean Dubois en Jean Postulart, geïnsinueerden; bijdrage van de
geïnsinueerden in de stadslasten. 1677-1686
1 omslag

238

Officieren en regeerders van het kwartier van Turnhout en Geel,
supplianten, c. de meier en de guldedeken van de draperij van
Leuven, met hen gevoegd de wethouders van Leuven,
rescribenten; kwestie of de rescribenten jurisdictie mogen
uitoefenen in de dorpen van de supplianten. 1677- 1705
1 pak

239

Honoré Lenglez, burger van Nijvel, suppliant, c. de magistraat van
Nijvel, rescribent; inbeslagname van graan door de
belastingontvangers in de stad, waarvoor de suppliant borg stond.
1678
1 omslag

240

Paul Le Roy, cum suis, impetranten, c. de magistraat van Nijvel,
interveniërende voor Nicolas Colas, inwoner van Nijvel, gedaagden;
kosten van het proces tussen François de Huberlant, ontvanger van
Nijvel, tegen de ambachten van Nijvel. 1678
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1 omslag

241

Burgemeesters van Zoutleeuw, als oppervoogd van Cecilia De
Heze, supplianten, c. Robrecht Strauven, gedaagde; erfeniskwestie
m.b.t. Cecilia De Heze, ingetreden in het Bethaniënklooster. 1678
1 pak

242

Philips van Cortvemde, burgemeester van Lier, en Jacques Van den
Driessche, schepen van Lier, supplianten, c. Jan Sneyers en
Hendrik Huygen, foeriers van Lier, rescribenten; vrijstelling van
inkwartiering van militairen . 1678
1 omslag

243

Guillaume Charlier, procureur van de Raad van Brabant, cessionaris
(verkrijger van een vordering) voor de heer van Herzelles,
suppliant, c. de magistraat van Nijvel, rescribent; vergoeding voor
graan gevorderd door de rescribent voor de troepen van (Willem
III), prins van Oranje. 1678
1 omslag

244

De eigenaars van gronden en huizen uit Zichem, die er niet wonen,
supplianten, c. de regeerders van Zichem, geïnsinueerden; aandeel
in de betalingen aan militairen. 1678-1679
1 omslag

245

Magistraat van Nijvel uit de jaren 1655-1658, supplianten, c. de
magistraat van Nijvel uit 1670, rescribenten; weigering van de
rescribenten om de kosten van drie processen te betalen die waren
ingesteld door de supplianten. 1678-1680
1 pak

246

Andre Du Monceau, baljuw van het bos van het kapittel van SintGertrude van Nijvel, suppliant, c. de magistraat van Nijvel,
geïnsinueerden; betaling van hout geleverd voor het dak van het
stadhuis van Nijvel. 1679
1 omslag

247

Wethouders van Antwerpen, supplianten, c. Jonker Jan Van
Hoorebeke, rentmeester-generaal van de Domeinen van de vorst in
het kwartier van Antwerpen; afrekening van het in leen nemen
door de stad van een belasting op graan (lepelrecht). 1679
1 omslag

248

De wezen van Noel Cordier (Cordeel) en Agnes La Hou, gewezen
pestmeester en pestmeesteres van Leuven, supplianten, c. de
wethouders van Leuven, geïnsinueerden; betaling van achterstallig
honorarium aan de ouders van de supplianten. 1679. 1688
1 omslag
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249

Wethouders van Antwerpen, revidenten, c. Hendrik Van
Langenberg, rentmeester van Antwerpen, geïntimeerde; kleine
revisie van proces tussen de partijen over de afrekening van de
geïntimeerde; vroegere instantie: Raad van Brabant. 1679-1680
1 pak

250

Burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, supplianten, c. de
vrije 'aloyers' van Mont-Saint-Guibert, geïnsinueerden; betaling van
een belasting op transacties van onroerend goed (pondpenningen)
op een rente. 1680
1 omslag

251

Priester en dorpsbewoners van Huppaye en Molenbaix,
supplianten, c. baljuw, burgemeesters en schepenen van
Geldenaken, geïnsinueerden; uitvoering van het vonnis van 3
september 1675 dat stipuleerde dat de genoemde gehuchten
vertegenwoordigd moesten worden in het bepalen van de omslag
van de beden. 1680
1 pak

252

Adrien Campion, Gregoire Fumier, Remy Servais, Andre Lambotte,
Martin Nicolas, Etienne-Charles Femal, Pierre Herman en François
Van den Hove, bierverkopers in Nijvel, supplianten c. de magistraat
van Nijvel, rescribenten; hoeveelheid bier dat vrij van rechten kan
worden gebrouwen. 1680
1 omslag

253

Nicolas Quisthoudt, oud-burgemeester en rentmeester van
Vilvoorde, suppliant, c. de wethouders en de dekens uit de naties
van Vilvoorde, rescribenten; betaling van een rente. 1680-1681
1 pak

254

Jonker Jean-Jacques Schotti, heer van Bauwel, meier van Tienen,
suppliant, c. de wethouders van Tienen, rescribenten; onderhoud
van sluizen, bruggen en afsluitpalen voor de veiligheid van de
stedelingen. 1680- 1684
1 pak

255

Gillis Janssens, Peter Segers, Jan Staes, François Wiggers, Hendrik
Van den Hove, en consoorten, brouwers in Diest, supplianten, c.
wethouders van Diest, en de dekens van het
vleeshouwersambacht, als pachters van de accijns op het vee,
rescribenten; betaling van accijns op het vetmesten van vee. 1681
1 omslag

256

Margarita Diericx, weduwe van dokter Van Ophem, suppliante, c.
wethouders van Leuven, geinsinueerden; betaling van twee gulden
per bunder voor de beden, op gronden in Heverlee, Oud-Heverlee
en Regenhoven. 1682
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1 omslag

257

Johan-François Van der Berghe, heer van Neerlinter, suppliant, c.
burgemeesters en raad van Tienen, rescribenten; jurisdictiegeschil
n.a.v. de inbeslagname van drie bijlen van ingezetenen van Tienen
die op de heerlijkheid van de suppliant bomen velden . 1682
1 pak

258

Jenne De Bruyne, weduwe van Godefroi Van Gelre, goudsmid uit
Brussel, suppliante, c. de magistraat van Nijvel, rescribenten; vraag
om de rente voor gravin de la Motterie, ten laste van de stad Nijvel,
uit te betalen aan de suppliante, wegens schulden van de gravin
aan haar overleden echtgenoot . 1682
1 omslag

259

Ignatius Van Gottignies, suppliant, heer van Gottignies, suppliant,
c. de wethouders van Leuven, rescribenten; betaling van drie
jaarlijkse renten ten laste van de stad Leuven. 1682
1 stuk

260

Adriaan Philippi, secretaris van de guldekens van de draperij en
gewezen rentmeester van Leuven, suppliant, c. de wethouders van
Leuven, rescribenten; afrekening van de suppliant. 1682
1 omslag

261

Bauduin Motquin, echtgenoot van Margueritte Genevois, suppliant,
c. de magistraat van Nijvel, geïnsinueerde; sommatie door de
geïnsinueerde voor onbetaalde bijdrage in de beden van de
schoonvader van de suppliant in 1666. 1682-1683
1 lias

262

Paul-Alexandre de Wijnsone, heer van Traulée, suppliant, c. de
magistraat van Nijvel, geïnsinueerden; betaling van een rente .
1682-1684
1 omslag

263

Magistraat van Nijvel, supplianten, c. advocaat (Claudius) Marsille,
rescribent; schuldvordering door de rescribent, na veroordeling van
de supplianten. 1683
1 omslag

264

Michel Bernardin, schoenmaker uit Gembloers, suppliant, c. de
burgemeesters en schepenen van Gembloers, met hen gevoegd
Jean-Baptiste de la Croix, meier en schepen van Gembloers,
rescribenten; gevangenneming van de suppliant, en inbeslagname
van zijn schoenen en schoenmakersgereedschap, n.a.v. niet
betaalde belastingen door zijn broer. 1683
1 omslag
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265

Guillaume Lefebvre, gewezen rentmeester van Leuven, suppliant,
c. de wethouders van Leuven, rescribenten; modaliteiten van een
betaling van de rescribenten aan de suppliant. 1683
1 lias

266

Ferdinand Beeckman, heer van Steen en Orsmaal, suppliant, c.
magistraat van Zoutleeuw, rescribenten; jurisdictiegeschil n.a.v. de
inbeslagname van het gereedschap van arbeiders die op de
heerlijkheid werkten in opdracht van de rescribenten . 1683
1 omslag

267

Magistraat van Nijvel, interveniërende voor Nicolas Colas, inwoner
van Nijvel, suppliant, c. het kapittel van Nijvel, rescribent; privilege
van vrijstelling van belastingen van de rescribent. 1683
1 omslag

268

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Anna-Catherina de Cerf,
rescribente; jurisdictiegeschil n.a.v. een rekest van de rescribente
om zuivering in burgerlijke zaken (purge civiel) bij de Raad van
Brabant n.a.v. een proces over een rente tegen Maximiliaan
Bonhomme . 1683
1 omslag

269

Advocaat (Guillaume) Boseau en de erfgenamen van Jan Cienaerts
(Chienarts, Chienars), supplianten, c. de wethouders van Tienen,
rescribenten; onbekend. 1683
1 omslag

270

Rentmeesters van het godshuis van Sint-Barbara in Leuven,
supplianten, c. de wethouders van Leuven, rescribenten; betaling
van een rente . 1683
1 omslag

271

Wethouders van Leuven, supplianten, c. de drossaard en meier van
de heerlijkheid van Schriek, rescribent; beslaglegging op goederen
van Guillaume Hofmans, inwoner van Leuven. 1683
1 omslag

272

Hendrik De Haeze (De Haes), bode van de Staten van Brabant in
het kwartier van Leuven, impetrant, c. de wethouders van Tienen,
gedaagden; betaling van honorarium . 1683
1 lias

273

Ambrosius Ferdinandus De Grutere (De Gruetere), transport
hebbende van de advocaat Egidius Lamberts, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten; betaling van honorarium.
1683-1684
1 pak
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274

Magistraat van Nijvel, supplianten, c. deurwaarder Renier
Borremans, geïnsinueerde; kleine revisie van een proces over een
inbeslagname door de geïnsinueerde; vroegere instantie: Raad van
Brabant. 1683-1690
1 pak

275

Wethouders van Leuven, supplianten, c. deurwaarder Charles
Borremans uit Brussel, rescribent; exploot van de rescribent ten
nadele van de burgemeester van de naties, niettegenstaande het
verbod aan Brusselse deurwaarders om in Leuven op te treden.
1684
1 pak

276

Burgemeesters, schepenen en raad van Diest, supplianten, c. de
abdis (van de cisterciënzerinnen) van het klooster van SintBernardsdal in Diest, rescribenten; privilege van vrijstelling van
inkwartiering van militairen. 1684
1 omslag

277

Wethouders van Leuven, supplianten, c. de wethouders van Tienen,
rescribenten; jurisdictie over Landen, Boutersem, Neervelp,
Opvelp, Kerkom, Neerlinter, Meldert en Kiesekom. 1684
1 pak

278

Wethouders van Leuven, supplianten, c. de wethouders van Tienen,
rescribenten; jurisdictie over geschillen betreffende de beden,
subsidies en andere belastingen in het kwartier van Leuven, n.a.v.
de teruggave van een in beslag genomen paard van Jan Persoons
door de wethouders van Tienen. 1684
1 pak

279

Burgemeesters, schepenen en raad van Diest, supplianten, c. de
mater van (de cel- of grauwzusters in) het klooster van SintAnnendaal in Diest, rescribenten; privilege van vrijstelling van
inkwartiering van militairen. 1684
1 omslag

280

Jonker Petrus Gasparini, heer van Vertrijk, suppliant, c. de
schepenen van Tienen, rescribenten; jurisdictiegeschil n.a.v. een
inbeslagname door Amand Lambrechts ten nadele van Balthasar
Mertens, inwoner van Vertrijk. 1684
1 omslag

281

De voogd van de wezen van Jan Walschaert, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten; proceskosten. 1684-1687
1 pak

282

Regeerders van Herentals, supplianten, c. de regeerders en
ingezetenen van Poederlee, rescribenten; Jurisdictiegeschil over
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grond op de grens tussen Herentals en Poederlee. 1684-1690
1 pak
283

Philips-Hendrik Cats, heer van Stokkem, suppliant, c. de thesauriers
en rentmeesters van Antwerpen, rescribenten; lichting van geld
van in beslag genomen renten ten laste van de advocaat-fiscaal
van militaire justitie De Decker, als vertegenwoordiger van het
sterfhuis van Maria Anna Franco. 1685
1 omslag

284

Hendrik Van Hove, koopman uit Diest, suppliant, c. de wethouders
van Diest, geïnsinueerden; betaling van rente. 1685
1 lias

285

Marie Van Berchem, douairière van Veltem, suppliante, c. de
wethouders van Leuven, interveniërende voor hun rentmeester,
geïnsinueerden; betaling van een rente ten laste van de stad. 1685
1 lias

286

Drossaard en schout van Diest, supplianten, c. Gillis Janssens,
voorzitter en de andere leden van de Raad van Diest, rescribenten;
kwestie of de supplianten al dan niet aanwezig mogen of moeten
zijn bij het opstellen van stedelijke ordonnanties. 1685
1 pak

287

Jonker Norbert De Busschere, suppliant, c. de wethouders van
Tienen, geïnsinueerden; betaling van een rente . 1685-1686
1 omslag

288

Andries de la Bonne Maison (Goedenhuizen), bode van Leuven,
suppliant, c. de wethouders van Leuven, rescribenten; betaling van
honorarium. 1685-1686
1 omslag

289

Wethouders van Aarschot, supplianten, c. Michel Vloerbergh,
inwoner van Aarschot, rescribent; beledigingen bij de inning van de
belastingen. 1686
1 omslag

290

Wethouders van Diest, supplianten, c. Jan Van Schaybroeck, voogd
van het kind van zijn broer Peter Van Schaybroeck, interveniërende
voor notaris d'Assonleville, rescribent; sommatie door notaris
d'Assonleville van een schuld van de supplianten aan Peter Van
Schaybroeck. 1686
1 omslag

291

Kapitein Paul Le Roy, suppliant, c. de magistraat van Nijvel,
geïnsinueerde; betaling van een rente. 1686
1 omslag
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292

Boudewijn Fontijn, deurwaarder van de Raad van Brabant,
suppliant, c. de stadssecretaris van Tienen, geïnsinueerde; vraag
om een kopie van procedurestukken betreffende een betwiste
inbeslagneming door de suppliant ten laste van Jan Van Dalen.
1686
1 omslag

293

Jan-Baptist Martini, deurwaarder (van de Raad van Brabant),
impetrant, c. de wethouders van Tienen, gedaagden; betaling van
honorarium. 1686
1 omslag

294

Wethouders van Zoutleeuw, supplianten, c. Anna-Barbara Van Dale
(Van den Dael), rescribente; betaling van een rente. 1686
1 omslag

295

Jonker Jacques De Brier (de Bryer), suppliant, c. de schepenen van
Leuven, geïnsinueerden; betwisting van de suppliant met het
Engels klooster van Leuven over de opbrengst van de watermolen
in Jauche-le-Mâle. 1686
1 omslag

296

Margarita Hollen, weduwe van wijlen Dierick Wouters, inwoner van
Neerpelt, suppliante, c. de wethouders van Diest, rescribenten ;
betaling van een rente . 1686
1 omslag

297

Bauduin Bacchus, herbergier in Huppaye, suppliant, c. de
burgemeesters en schepenen van Geldenaken, rescribenten;
betaling van de bieraccijns . 1686
1 pak

298

Advocaat Guillelmus Cuypers, cijnsmeester van de tafel van de
Heilige Geest te Leuven, suppliant, c. de wethouders van Leuven,
geïnsinueerden; poging om de suppliant uit zijn ambt te ontzetten.
1686-1687
1 pak

299

Pastoor, schepenen en dorpsmeesters van de heerlijkheid
Nieuwrode, supplianten, c. de burgemeesters en schepenen van
Aarschot, geïnsinueerden; betaling van een rente. 1686-1688
1 omslag

300

Regeerders en ingezetenen van Sint-Agatha-Rode, supplianten c.
de burgemeesters en schepenen van Leuven, rescribenten;
reparatie en onderhoud van twee bruggen over de Dijle. 1686-1688
1 omslag
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301

Jean Du Chesne, baljuw van Geldenaken cum suis, supplianten, c.
de burgemeesters en schepenen van Geldenaken, geïnsinueerden;
inzage in stadsrekeningen en financieel beheer van de stad. 16861688
1 omslag

302

Enkele burgers uit Herve, supplianten, c. de magistraat van Herve,
rescribenten; opbrengst van renten, inspraak van de burgers bij het
aangaan van processen door de rescribenten. 1686-1688
1 pak

303

Jacques Roelofs, commies en directeur van de wijkboeken in
Leuven, suppliant, c. de burgemeesters, schepenen en raad van
Leuven, rescribenten; organisatie van de registratie van de
wijkboeken. 1687
1 stuk

304

Wethouders van Tienen, supplianten, c. ridder De Berlare,
rescribent; betaling van een rente. 1687
1 omslag

305

Librecht Luwel, kramer in Zoutleeuw, suppliant, c. de schepenen
van Zoutleeuw, rescribenten; gebruik van onjuiste gewichten .
1687
1 omslag

306

Schout van Antwerpen, en met hem gevoegd de thesauriers en
rentmeesters van Antwerpen, aanleggers, c. Peter Verheyden
(Verheyen), koopman in wijn in Antwerpen, verweerder; fraude van
de brandewijnaccijns; vorige instantie: schepenbank van
Antwerpen. 1687
1 pak

307

Wethouders van Tienen, impetranten, c. Cornelis Spaans,
erfgenaam van Genoveva Godon, weduwe van Carel Meuris,
rentmeester van Tienen, gedaagde; inbeslagneming van meubels
van de burgemeester voor de gedaagde, ter uitvoering van een
vonnis van de Raad van Brabant van 4 februari 1656, dat de stad
oplegde een som te betalen aan Genoveva Godon. 1687
1 pak

308

Hoofdmeesteres van het begijnhof van Diest, suppliante, c. de
wethouders van Diest, geïnsinueerden; betaling van een rente .
1687
1 omslag

309

Wethouders van Tienen, supplianten, c. Alida van den Roye,
weduwe van Servaes Wilmaerts (Wilmaers), rescribente; afrekening
van de betaling van een rente . 1687
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1 pak

310

Alyosius (Aliosius) Van der Beken, gewezen inner van de halve bieren wijnaccijns in Berchem en Wilrijk, impetrant, c. de thesauriers
en rentmeesters van Antwerpen, geïntimeerden; betaling van
honorarium. 1687
1 omslag

311

Schepenen van Leuven, supplianten, c. de schepenen van Nijvel,
geïnsinueerden; jurisdictiegeschil over Glabais. 1687-1689
1 pak

312

Jean-Jerome Cipolla, adjudant van de foerier van de cavalerie,
suppliant, c. de wethouders van Leuven, rescribenten; kosten voor
inkwartiering van militairen. 1687-1690
1 omslag

313

Carel Cantillon, zilversmid en wisselaar in Diest, suppliant, c. de
wethouders van Diest, geïnsinueerden; privilege van vrijstelling
van belastingen. 1688
1 pak

314

Schepenen van Zoutleeuw, supplianten, c. François Meeuws,
schepen van Zoutleeuw, rescribent; betwisting van de benoeming
van de rescribent, omdat hij niet in Zoutleeuw resideert. 1688-1689
1 pak

315

Matheus Emptsens, P. Cleymans junior, Jan Wils-Van Heuvel, P. Van
Meurs, Michiel Van den Eynde, Wouter Wils, Jan Aerts, Jan Van Dyck
en de andere brouwers van de stad en de vrijheid Turnhout,
supplianten, c. de regeerders van Turnhout, gedaagden; betaling
van de bieraccijns. 1688-1689
1 pak

316

Burgemeester, schepenen en raad van Vilvoorde, supplianten, c.
de wethouders van Leuven, interveniërende voor François Van
Meldert, burger uit Overijse, rescribenten; jurisdictiegeschil over de
aanvaarding door de rescribenten van een appel door Van Meldert
van een vonnis door de schepenen van Overijse, betreffende inning
van belastingen; vorige instanties: schepenbanken van Overijse en
Leuven; (1611-1612. 1631. 1633. 1637. 1641. 1658. 1684). 16881692
1 pak
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317 - 318 De magistraat van Nijvel, supplianten, c. Nicolas Colas, en later zijn kinderen en erfgenamen, gedaagde(n); afrekening van schulden. 1688-1711

317
318

317 - 318 DE MAGISTRAAT VAN NIJVEL, SUPPLIANTEN, C. NICOLAS
COLAS, EN LATER ZIJN KINDEREN EN ERFGENAMEN, GEDAAGDE(N);
AFREKENING VAN SCHULDEN. 1688-1711
Deel 1.
1 pak
Deel 2.
1 pak

319

Jonker Albert de Lindicq (de Lindick, van Lendick), impetrant en
aanlegger, c. de thesauriers en rentmeesters van de stad
Antwerpen, geïntimeerden en verweerders; rentevoet van een
rente op de stad Antwerpen; vorige instantie: schepenbank van
Antwerpen. 1689
1 pak

320

De erfgenamen van Jan Van der Stricht en Andries Michiels,
supplianten, c. de wethouders van Vilvoorde, rescribenten; betaling
van een schuld van de stad. 1689
1 omslag

321

Symon Crous, gerechtsbode van de bank van de heerlijkheid van
Ubach (Noord-Rijnland-Westfalen) in het land van 's-Hertogenrade,
suppliant, c. de drossaard en schepenen van 's-Hertogenrade
(Kerkrade, provincie Limburg - Herzogenrath, Noord-RijnlandWestfalen), rescribenten; jurisdictieconflict. 1689
1 pak

322

Theodoor-Andrea Van Kessel, burgemeester van Antwerpen en
uitvoerder van het testament van Johanna-Maria Van Santvoort,
suppliant, c. de thesauriers en rentmeesters van Antwerpen,
rescribenten ; betaling van rechten geheven op erfenissen in de
stad die aan personen daarbuiten toevallen (issuerechten); vorige
instantie: schepenbank van Antwerpen. 1689
1 omslag

323

Regeerders van Wilrijk, Berchem, Merksem en Borgerhout,
supplianten, c. de wethouders van Antwerpen, geïnsinueerden;
betaling van de halve bier- en wijnaccijns door de inwoners van de
genoemde dorpen aan Antwerpen. 1689-1690
1 pak

324

Burgemeesters en schepenen van Lier, met hen gevoegd de
meesters van de tafel van de Heilige Geest, supplianten, c. de
wethouders van Antwerpen, rescribenten; weigering van
armenzorg: wegzenden uit Antwerpen door de rescribenten van
Hendrik Warnier, afkomstig uit Lier. 1689-1690
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1 omslag

325

De meier, schepenen en enkele grondeigenaars in Heverlee, OudHeverlee en Egenhoven en de pater rector van de sociëteit van
Jezus in Leuven, supplianten, c. de wethouders van Leuven,
rescribenten; kwestie of de beden van de drie dorpen al dan niet
door de stad Leuven betaald worden, in ruil voor de heffing van
accijns- en ambachtsrechten, volgens het concordaat uit 1418.
1689-1690
1 pak

326

Burgemeesters, schepenen en raad van Aken (deelstaat NoordRijnland-Westfalen), obtinenten, c. de erfgenamen van de raad en
rekenmeester Beyers, veroordeelden; kosten van een proces
tussen de partijen, met vonnis van 24 oktober 1689. 1690
1 omslag

327

Andries Michiels, gewezen rentmeester van Vilvoorde, suppliant, c.
de wethouders van Vilvoorde, geïnsinueerden; schulden van de
stad aan de suppliant. 1690
1 omslag

328

Advocaat (Norbertus) Van Willebringhen, suppliant, schoonzoon
van Jan Van Diependael, en de erfgenamen van Gisleyn Barre,
rentmeesters van Leuven in 1665-1666, c. de wethouders van
Leuven, geïnsinueerden en rescribenten; vergoeding voor de
afsluiting van de rekening van Van Diependael en Barre. 1690
1 omslag

329

Wethouders van Antwerpen, supplianten, c. ridder Jan (Jan-Baptist,
Hendrik) Van Hoorebeke (Van Horenbeke, Van Horenbeeck), raad
en rentmeester-generaal van Brabant in het kwartier Antwerpen,
rescribent; teruggave van geld door de rescribent aan de
supplianten. 1690
1 pak

330

De weduwe van Jean Bourgeois, wolhandelaar uit Nijvel, suppliante,
c. de magistraat van Nijvel, rescribent; privilege van inkwartiering
van militairen, gekocht door Jean Bourgeois in 1670. 1690
1 omslag

331

Ingezetenen van het kwartier Tienen, supplianten, c. de
wethouders van Tienen, rescribenten; betaling van de accijns op
het uitgevoerde graan (zakgeld). 1690-1691
1 pak

332

De schepenen van Turnhout en met hen gevoegd (Willem III, prins
van Oranje), heer van Turnhout, supplianten, c. de ingezetenen van
Zeverdonk, Veedijk en Winkel, geïnsinueerden; oprichting van een
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kapel in Zeverdonk. 1690-1691
1 omslag
333

Bewoners van de buitenwijken van Nijvel, supplianten, c. de
magistraat van Nijvel, geïnsinueerden; financiële betwisting naar
aanleiding van de levering van koeien door de geïnsinueerden aan
militairen uit Frankrijk, die door de supplianten in 1689 in Nijvel
waren ondergebracht. 1690-1693
1 pak

334

Peter Matheus, pachter van de bieraccijns in Lier in 1688-1690,
impetrant, c. de burgemeesters, schepenen en raad van Lier,
gedaagden; vraag om vermindering van de pachtsom van de
impetrant vanwege schade door militairen uit Hannover. 16901693
1 pak

335

De gecommitteerden van het kwartier Tienen, supplianten, c. de
wethouders van Tienen, rescribenten; verdeling van de
inkwartiering van soldaten en de levering van wagens aan de
militairen. 1690-1714
1 pak

336

De vijf gehuchten ressorterende onder Zoutleeuw (Orsmaal,
Gussenhoven, Melkwezer, Helen-Bos en Terweiden), supplianten, c.
de wethouders van Zoutleeuw, gedaagden; betaling van
proceskosten. 1691
1 omslag

337

Robrecht Strauven (Struyven), oud-burgemeester van Zoutleeuw,
suppliant, c. de wethouders van Zoutleeuw, rescribenten;
onkostenvergoeding van de suppliant. 1691
1 pak

338

Regeerders van Zoutleeuw, supplianten, c. de heer Hollanders,
dokter in de medicijnen en inwoner van Zoutleeuw, rescribent;
betaling van een rente. 1691
1 omslag

339

Carel-Engelbert Van Raveschot, zoon van Engelbert Van Raveschot,
oud-schepen van Brussel, arrestant en aanlegger, c. Jan Pennincx,
burger van Mechelen, gearresteerde en gedaagde, met hem
gevoegd de magistraat van Mechelen; inbeslagname (arrest) voor
de betaling van een rente; vorige instantie: schepenbank van
Brussel. 1691
1 pak

340

Pierre de Inzaine (Ienzaine), Claude Pigeolet (Pijolet) en de weduwe
van Louis Midoz, supplianten, c. de magistraat van Nijvel,
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rescribenten; vraag om vergoeding voor het gebruik van paarden
en wagens van de supplianten door de militairen uit Frankrijk voor
het transport van graan. 1691
1 omslag
341

Justus-Philibertus van Spangen, heer van Herent en baron van
Spangen, suppliant, c. de wethouders van Leuven, rescribenten;
beschuldiging van excessen door de suppliant bij zijn leiding van
de wacht in het kwartier van Leuven. 1691-1693
1 pak

342

Wethouders van Vilvoorde, supplianten en geëxecuteerden, c.
advocaat Jan-Baptista Gaethovius, heer van Hakendover, executant
en gedaagde; inbeslagname voor de executant, n.a.v. niet betaalde
rente. 1691-1695
1 omslag

343

Magistraat van Mechelen, interveniërende voor Anna en Maria
Steylaerts tegen de proost van (de Onze-Lieve-Vrouw kerk van)
Leliëndaal, supplianten, c. de laten van het laathof Termost,
rescribenten; jurisdictiegeschil. 1692
1 omslag

344

Nicolas Van der Laenen, pachter van de maalaccijns, suppliant, c.
de thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, excipiënten; vonnis
van de Antwerpse schepenbank van 25 augustus 1692 met
betrekking tot de vrijstelling van de maalaccijns van het in
Antwerpen gemalen graan voor de troepen ; vorige instantie:
schepenbank van Antwerpen. 1692
1 omslag

345

Advocaat F(rançois-Godefroid?) Heymans cum suis, supplianten, c.
de wethouders van Vilvoorde, rescribenten; betaling van een rente.
1692
1 omslag

346

De la Viefville, proost van de collegiale kerk van Onze-Lieve-Vrouw
in Aarschot, impetrant, c. de burgemeesters, schepenen en raad
van Aarschot, gedaagden; omslag van de twintigste penning. 16921693

347

Gerardus Van der Eycken, priester en kanunnik van de SintSulpitiuskerk en rector van het weeshuis in Diest, suppliant, c. de
wethouders van Diest, geïnsinueerden; poging om de suppliant uit
zijn ambt van rector te zetten. 1692-1693
1 pak

348

François Van der Reest, lange roede van Antwerpen, impetrant, c.
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de wethouders van Antwerpen, gedaagden en de vier korte roeden
van Antwerpen, geïntimeerden; bevoegdheidsconflict tussen de
lange en de korte roeden, m.b.t. de exploten van de verschillende
rollen voor de Antwerpse schepenbank. 1692-1693
1 pak
349

Carel Meys, herbergier in 'den keyser' in Tienen, suppliant, c. de
wethouders van Tienen, rescribenten; betaling van de kosten van
de inkwartiering van kapitein Don Joachim Fuenmayor. 1692-1694
1 omslag

350

Wethouders en ingezetenen van Aarschot en de regeerders van de
gehuchten onder deze stad, supplianten, c. de raad en procureurgeneraal van het Officie-Fiscaal van de Raad van Brabant,
interveniërende voor Guillam Van Vossum, pachter van een
belasting op graan (lepeltol) in Leuven, geïnsinueerde; privilege
van vrijstelling van tollen. 1692-1694
1 pak

351

Jonker Jacobus De Lattre, inwoner van Antwerpen, suppliant, c. de
wethouders van Antwerpen, met hen gevoegd de aalmoezeniers
van Antwerpen, rescribenten; opeising van een plaats in een
godshuis, ingevolge de beschikking in het testament van Maria De
Lattre, zijn grootmoeder, die een fundatie voor zeven arme oude
mannen stichtte, waarbij voorrang was voorzien voor haar
nakomelingen . 1692-1695
1 pak

352

Bartolomeus Hollanders, licentiaat in de rechten en president van
de schepenen van Zoutleeuw, suppliant, c. de regeerders van
Zoutleeuw, geïnsinueerden; betaling van comparitierechten aan de
suppliant. 1692-1697
1 pak

353

Elisabeth en Maria Van der Gheten, geestelijke dochters in Leuven,
supplianten, c. de magistraat van Leuven, geïnsinueerden; gebruik
van de huizen en grond van de supplianten ten behoeve van de
inkwartiering van militairen. 1693
1 omslag

354

Procureur Gillis Desmaret (Desmares), suppliant, c. de magistraat
van Nijvel, geïnsinueerden; betaling van honorarium. 1693-1694
1 stuk

355

Johannes Rombout, inwoner van Leuven, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten; uitvoering van de collegiale
resolutie van 26 juli 1692 om aan de suppliant het eerste
vrijkomende ambt van secretaris of griffier toe te kennen. 1694
1 omslag
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356

Barbara Thyaerts (Tayaerts), weduwe van de heer Van Voornewijck
(Vornewijck), inwoonster van Lier, suppliante, c. de burgemeesters,
schepenen en raad van Lier, rescribenten; privilege van vrijstelling
van inkwartiering van militairen. 1694
1 pak

357

Jan-François De Clerck, inwoner van Antwerpen, impetrant, c. de
thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, geïnsinueerden;
verpachtig van de brandewijnaccijns van 1690; vorige instantie:
schepenbank van Antwerpen. 1694
1 pak

358

François Van Viven, chirurgijn in Vilvoorde en in het kasteel van
Vilvoorde, suppliant, c. de wethouders van Vilvoorde,
geïnsinueerden; verzoek van de suppliant om kopie van de
ordonnantie waarmee het chirurgijnsambacht van Vilvoorde zou
zijn opgericht, in het kader van een proces voor de schepenbank
van Vilvoorde met de deken van het chirurgijnsambacht, die hem
wil beletten zijn beroep uit te oefenen . 1694
1 omslag

359

Advocaat (Josse-Jean) Harckingh (Harcking, Harkingh), suppliant, c.
de burgemeesters van Limburg, rescribenten; vergoeding van de
suppliant voor schade van de plundering door militairen uit
Frankrijk; vorige instantie: Hof van Limburg. 1694
1 pak

360

Peter Selckaerts, inwoner van Diest, suppliant, c. de wethouders
van Diest, rescribenten; modaliteiten van de verpachting van het
'knaapschap' van de stad. 1694-1695
1 lias

361

Jan Leyssens, inwoner van Lubbeek, suppliant, c. de wethouders
van Leuven, geïnsinueerden; arrestatie van de suppliant in Leuven
n.a.v. een rechtszaak tegen Laurentius Pauli, hoofdmeier van
Lubbeek; vorige instanties: schepenbanken van Lubbeek en
Leuven. 1694-1695
1 pak

362

Jacobus Van Leeuw, meier van Zoutleeuw, suppliant, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Zoutleeuw, gedaagden;
conflict over de bevoegdheid van de suppliant om aanwezig te zijn
op de vergaderingen van de gedaagden, en inzage te krijgen in de
rekeningen. 1694-1709
1 pak

363

Pierre Potdor, baljuw en ontvanger van de belastingen in
Geldenaken, suppliant, c. de burgemeesters en schepenen van
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Geldenaken, geïnsinueerden; afrekening van de belastingen. 1695
1 omslag
364

Philips Behoudt (Behault), huidenvetter en schoenmaker uit
Borgerhout, suppliant, c. de wethouders van Antwerpen,
rescribenten; toepassing van de ordonnantie op de buitenneringen
van 1685. 1695
1 omslag

365

Joseph-François Du Monceau, gedeputeerde van de bewoners van
de buitenwijken van Nijvel, suppliant, c. de drie leden van Nijvel,
rescribenten; betaling van onkosten. 1695
1 omslag

366

Marie De Term, weduwe van Joos Brion, interveniërende voor
Liebrecht Sestraets en Andries Ladduyns, suppliante, c. de
wethouders van Zoutleeuw, interveniërende voor Godgaff Peeters,
(rentmeester van Zoutleeuw), en Jan Somers, rescribenten en
reconveniënten; kwestie of enkel schepen, of ook wagens mogen
worden belast met 'werfgeld' in Zoutleeuw. 1695
1 pak

367

Burgemeesters en schepenen van Geldenaken, supplianten c.;
Henry de l'Escaille, geïnsinueerde; modaliteiten van de uitvoering
van het vonnis voor de Raad van Brabant van 15 januari 1691, dat
de betaling beval van schulden voor proceskosten van de
supplianten aan de geïnsinueerde. 1695
1 pak

368

Louise Van Winden, weduwe van Laureis Bollen, meier van
Zoutleeuw, suppliant, c. de magistraat van Zoutleeuw en Godgaff
Peeters, rentmeester van Zoutleeuw, geïnsinueerden; afrekening
van onkostenvergoeding. 1695-1697
1 omslag

369

Kinderen en erfgenamen van Jacques de L'Escaille, supplianten, c.
de magistraat van Nijvel, geïnsinueerde; betaling van een rente.
1695-1702
1 omslag

370

De vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, supplianten, c. de
wethouders van Tienen, rescribenten; betaling van een belasting
op het graan en stro dat binnen de stad gebracht wordt. 1696
1 pak

371

Notaris Peyssens en de andere notarissen uit Tienen, supplianten,
c. de wethouders van Tienen, rescribenten; bevoegdheidsconflict
tussen de schepenbank en de notarissen over scheiding en deling
van sterfhuizen. 1696
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1 lias

372

Jean Expaludé, inwoner van Luik, suppliant, c. de magistraat van
Zoutleeuw, rescribent; betaling van een rente. 1696
1 omslag

373

Petronella Pluymers en Jacobus Van Leeuw, meier van Zoutleeuw,
supplianten, c. de wethouders van Zoutleeuw, rescribenten;
schending van de voorwaarden van een belening van goederen, in
1647 aangegaan tussen de grootmoeder van de supplianten en de
rescribenten. 1696-1697
1 pak

374

Antoine Del Falise en Jacques Coulez, oud-schepenen van
Geldenaken, supplianten, c. burgemeesters en schepenen van
Geldenaken, geïnsinueerden; betaling van kosten en vergoedingen
aan de supplianten. 1696-1697
1 pak

375

Florent Aubrebis (Auxbrebis), inwoner van Tienen, suppliant, c. de
wethouders van Tienen, rescribenten; problemen n.a.v. de
inkwartiering van militairen in het huis van de suppliant. 16961700

376

Wethouders van Leuven, met hen gevoegd de meier van Leuven,
supplianten, c. Hendrik Somers, professor in de medicijnen,
rescribent; kwestie of dokters al dan niet moeten worden betaald
voor het onderzoeken van verongelukte personen. 1697
1 omslag

377

Wethouders van Vilvoorde, supplianten, c. Jan Van Elserack (Jan
Elsrack), notaris uit Mechelen, rescribent; jurisdictieconflict:
aanvechting door de supplianten van het appel van de rescribent
bij de schepenbank van Ukkel van een vonnis van het laathof van
Vilvoorde-Houtem-Sint Geertruide-Machelen-Diegem-Peutie-Haren.
1697
1 pak

378

De kapelanen van de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw in
Vilvoorde, supplianten, c. de wethouders van Vilvoorde,
geïnsinueerden; achterstallige betalingen van de geïnsinueerden
voor het onderhoud van de armen. 1697
1 omslag

379

Wethouders van Diest, supplianten, c. de regeerders van
Kaggevinne, Kempens en Lovens, gedaagden; verdeling van de
inkwartiering van militairen. 1697
1 pak
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380

Alexander Segers, inwoner van Zichem, suppliant, c. de
wethouders van Zichem, rescribenten; vordering van het huis van
de suppliant door de rescribenten voor de inkwartiering van kolonel
Clippenberg. 1697
1 pak

381

Judocus Tsas, burger en meester brouwer te Brussel, suppliant, c.
de wethouders van Vilvoorde, geïnsinueerden; verzoek van de
suppliant om de rente van Ferdinand De Cellier op de stad
Vilvoorde aan hém uit te betalen, ter uitvoering van het vonnis van
12 november 1687 voor de auditeur van de cavalerie, waarin De
Cellier veroordeeld werd tot een betaling aan de suppliant. 1697
1 pak

382

Schepenen en eedlieden van Nijlen, supplianten, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Lier, rescribenten;
jurisdictie over de vroente (grond die de heer ter beschikking stelt
aan de gemeenschap) en de heide in de bijvang van Lier. 1697
1 pak

383

Petrus Van Ausseloos, schout van Kumtich, suppliant, c. de
wethouders van Tienen, inerveniërende voor de burgemeester van
Koutem, rescribenten; verzuim door de burgemeester van Koutem
om de inbeslagname te voorkomen van het paard van de suppliant
door militairen uit Frankrijk. 1697
1 pak

384

Arnoldus Prince en Peter Conincx, ontvangers van de beden in
Zoutleeuw, met hen gevoegd de gedeputeerden van de Staten van
Brabant, supplianten en gereconvenieerden, c. de regeerders van
Zoutleeuw, rescribenten en reconveniënten; betwisting over de
beden. 1697
1 omslag

385

Rentmeesters, regeerders en ingezetenen van de bijvang van Lier,
supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en raad van Lier,
geïnsinueerden; inning van bieraccijns door de geïnsinueerden in
de bijvang. 1697
1 omslag

386

De erfgenamen van Adriaan Beirendonck, rentmeester van
bisschop Ambrosius Cappello, impetranten, c. de aalmoezeniers
van Antwerpen, gedaagden; betwisting n.a.v. de erfenis van
Capello en Beirendonck. 1697- 1698
1 pak

387

Lambertus Velaerts, priester van de fundatie van Sint-Juliaan in de
Sint-Germanuskerk in Tienen, suppliant, c. de wethouders van
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Tienen als superintendanten van de tafel van de Heilige Geest,
rescribenten; uitvoering van een vonnis van 28 april 1696 van de
Raad van Brabant over het verhuur van enkele panden in Tienen.
1697-1698
1 pak
388

Peter Anthonis, inwoner van Diest, suppliant, c. de wethouders van
Tienen, geïnsinueerden; inbeslagname (arrest) door de
geïnsinueerden ten nadele van de suppliant. 1697-1699
1 omslag

389

De weduwe Josse Gille en Pierre de Cossau, inwoners van SaintRemy-Geest, supplianten, c. de burgemeesters en schepenen van
Geldenaken, geïnsinueerden; inning van belasting op het graan van
de supplianten, in de periode dat zij tijdens de oorlog hun toevlucht
hadden genomen in Geldenaken . 1698
1 pak

390

Carel Eeremans, notaris en voogd van Marie-Françoise Goossens,
suppliant, c. de wethouders van Leuven, rescribenten; vergoeding
voor de kosten van het ruimen van de Dijle. 1698
1 omslag

391

Meier van Zoutleeuw, supplianten, c. de wethouders van
Zoutleeuw, gedaagden; onderhoud van weeskinderen. 1698
1 omslag

392

De eigenaars van de landerijen palende aan de weg van Antwerpen
naar Lier, supplianten, c. de wethouders van Antwerpen,
rescribenten; kosten van de reparatie van de weg. 1698
1 pak

393

Wethouders van Zoutleeuw, supplianten, c. de ingezetenen van de
vijf gehuchten rond de stad (Orsmaal, Gussenhoven, Melkwezer,
Helen-Bos en Terweiden), gedaagden; kwestie of schepenen ook
buiten de geslachten mogen worden gekozen. 1698
1 pak

394

Adrien Genevois en Jean Fardeau, slagers in Nijvel, supplianten, c.
de magistraat van Nijvel, rescribenten; verzet van de supplianten
tegen de stedelijke ordonnantie van 12 april 1696, die een einde
maakte aan de kort daarvoor ingestelde vrije vleesverkoop in
Nijvel. 1698-1699
1 omslag

395

Burgemeester, schepenen en raad van Brugge, supplianten, c.
Sebastiaan Bucqoy, koopman uit Brugge, rescribent; vraag om
uitlevering van de rescribent na zijn arrestatie in Brussel, wegens
frauduleus bankroet. 1698-1700
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1 pak
396

Anne-Marie en Arnould Le Mercier, supplianten, c. de magistraat
van Gembloers, rescribent; vergoeding voor Martin Le Mercier,
broer van de supplianten en schepen van Gembloers, voor de vier
jaar die hij in de gevangenis in Bergen heeft doorgebracht, omdat
de stad de belastingen niet had betaald. 1698-1701
1 pak

397

Cecilia-Catharina Walschaerts, weduwe van Laureis Vreven,
rentmeester van Zoutleeuw, suppliante, c. de wethouders van
Zoutleeuw, geïnsinueerden; vergoeding van door Vreven
voorgeschoten bedrag bij het afsluiten van de rekeningen van
1685-1687. 1699
1 omslag

398

Jan Somers, ontvanger van de beden in Zoutleeuw, suppliant, c. de
magistraat van Zoutleeuw, geïnsinueerden; kosten van een
rechtshandeling verricht door de suppliant in het kader van de
ontvangst van de beden. 1699
1 pak

399

Antoine en Adrien Garin, pachters van de graanaccijns in Nijvel,
supplianten, c. de magistraat van Nijvel, rescribent; vermindering
van de pachtsom voor 1697-1698, omwille van de verstoring van
de graanhandel door de militaire operaties. 1699
1 pak

400

Claude Pigeolet, Servais Longfils, cum suis, bewoners van de
buitenwijken in Nijvel, supplianten, c. de magistraat van de stad,
rescribent; betwisting over de bijdragen aan militairen uit Frankrijk,
geheven door de rescribent. 1699
1 omslag

401

Antoine Dielis, pachter van de halve bieraccijns op Sint-Willebrords
in Antwerpen, suppliant, c. de wethouders van Antwerpen,
geïnsinueerden en excipiënten; schade van de suppliant door de
fraude van de gouverneur van het kasteel, die o.a. kantines laat
uitbaten aan de stadspoorten. 1699
1 omslag

402

François Bracco, ouderman van de hoge lakenhal van Lier, en Jan
Gillis en Bernard Carels, dekens van het lakenmakersambacht in
Lier, supplianten, c. de schout van de stad en de bijvang Lier,
geïnsinueerde; vraag van de supplianten om het akkoord te
bevestigen dat zij zijn aangegaan met Jan Goossens, lakenkoopman
uit Morkhoven, en verzoek om de geïnsinueerde te dwingen de
criminele procedure te laten varen die hij heeft ingespannen tegen
de supplianten voor de schepenbank van Lier, n.a.v. de
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inbeslagname door de supplianten van een lading textiel van
Goossens. 1699
1 pak
403

Johannes-Egidius Pluymers, schepen van Zoutleeuw, suppliant, c.
de wethouders van Zoutleeuw, geïnsinueerden; inbeslagname
(arrest) door de rentmeester van de Staten van Brabant op de
persoonlijke bezittingen van de suppliant n.a.v. de achterstallige
beden van Zoutleeuw. 1699
1 pak

404

Johannes Paridaens, suppliant, c. de wethouders van Zoutleeuw,
rescribenten; uitvoering van het vonnis van 13 en 17 november
1698 dat de rescribenten veroordeelde tot een betaling aan de
suppliant. 1699
1omslag

405

Guillelmo Mols, suppliant, c. de wethouders van Antwerpen, met
hen gevoegd David Janssen-Gomez, geïnsinueerden; legitimiteit
van een dagvaarding in het kader van een erfeniskwestie. 1699
2 stukken

406

De staten en wethouders van 's-Hertogenrade (Kerkrade, provincie
Limburg - Herzogenrath, Noord-Rijnland-Westfalen), met hen
gevoegd de staten van Valkenburg en Dalhem, supplianten, c. de
heer Lindicq, rentmeester van de Domeinen van de vorst in de
Landen van Overmaas, en de erflaten van de tolkamer van
Limburg, rescribenten; modaliteiten van de inspectie van wegen en
waterlopen (beleiden) door de tolkamer van Limburg. 1699
1 omslag

407

Regeerders en ingezetenen van Zemst en Weert, supplianten, c. de
magistraat van Mechelen, geïnsinueerden; betaling van weggeld
voor de weg naar Mechelen. 1699-1700

408

François Van der Eycken (Van Eycken), schepen van Zoutleeuw,
suppliant, c. de burgemeesters en schepenen van Zoutleeuw,
geïnsinueerden; betwisting over de inbeslagname van de goederen
van de suppliant door de rentmeester van de Staten van Brabant,
n.a.v. niet betaalde beden door de stad. 1699-1700
1 omslag

409

Baron de la Viefville, heer van Steenvoorde, suppliant, c. de
wethouders van Tienen, rescribenten; betwisting over korenpacht .
1699-1701
1 pak

410

Jacques Winnen, bewoner van het kasteel 'Ten Steene' in Orsmaal,
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suppliant, c. de wethouders van Zoutleeuw, rescribenten; privilege
van vrijstelling van inkwartiering van militairen. 1699-1702
1 omslag
411

Hendrik Lindekens en Martinus van Lier, supplianten, c. de
wethouders van Lier, geïnsinueerden; betwisting van de verkoop
door de meesters van de tafel van de Heilige Geest van het huis
van Maria Lindekens, zuster en moeder van de supplianten. 1700
1 omslag

412

De ingezetenen van Orsmaal, supplianten, c. de wethouders van
Zoutleeuw, geïnsinueerden; modaliteiten van de inning van de
tienden in Orsmaal. 1700
1 omslag

413

Wethouders van Diest, supplianten, c. Joos Bergmans, herbergier in
'de posthoorn' in de vrijheid Walem, rescribenten;
schermutselingen in Walem bij een poging van de stad Diest om
het privilege van de stapelmarkt van paarden te doen naleven.
1700
1 pak

414

Mathijs Corputs, cum suis, schippers van Leuven, supplianten, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, met hen gevoegd
Michel Marcelis, schipper, cum suis, geïnsinueerden; betwisting
over de beurtrol binnen het schippersambacht. 1700
1 omslag

415

Burgemeester en schepenen van Edingen, interveniërende voor
Gillis de Rons, inwoner van Edingen, impetranten, c. kapitein Gillis
Cautier, inwoner van Antwerpen, geïntimeerde; betwisting tussen
de Rons en Cautier over een niet betaalde rente; vorige instantie:
schepenbank van Antwerpen. 1700
1 pak

416

Burgemeester, gezworenen en raad van Sint-Truiden, supplianten,
c. Franciscus De Lier, geïnsinueerde; in decreet legging
(overheidsbevel ter uitvoering van een vonnis tot uitwinning van
een goed) van eigendommen van burgers van Sint-Truiden gelegen
in het hertogdom Brabant. 1700
1 omslag

417

Jean-Charles Moitemont, pachter van de bieraccijns in Nijvel in
1698-1699, impetrant, c. de magistraat van Nijvel, gedaagden;
vraag om vermindering van de pachtsom n.a.v. de ordonnantie van
de vorst van 15 november 1698 die het brouwen van sterke of dure
bieren verbood. 1700-1701
1 pak
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418

Wethouders van Zoutleeuw, impetranten, c. Guillaume Boseau,
advocaat in de Raad van Brabant, gedaagde; betaling van een
rente. 1701
1 omslag

419

Robert Van Alken, ontvanger in Zoutleeuw, suppliant, c. de
wethouders van Zoutleeuw, geïnsinueerden; modaliteiten van de
uitbetaling van de stadsrenten. 1701
1 omslag

420

Theodorus Van Hamme, kanunnik van de kathedraal in Antwerpen,
uitvoerder van het testament van Johanna De Ruysscher,
geestelijke dochter, suppliant, c. de issuemeester van Antwerpen,
met hem gevoegd de thesauriers en rentmeesters van Antwerpen,
rescribenten; inbeslagname door de rescribenten van de opbrengst
van de verkoop van het sterfhuis, afrekening van de rechten
geheven op erfenissen in de stad die aan personen daarbuiten
toevallen (issuerechten). 1701-1702
1 pak

421

Magistraat van Tienen, suppliant, c. Henricus Standaerts, deken
van de draperij in Tienen, gedaagde; beledigingen door de
gedaagde aan de suppliant in herberg 'den anker'. 1702
1 omslag

422

Jacques Carnonkel, pachter van de bieraccijns in Leuven, suppliant,
c. de wethouders van Leuven, rescribenten; voorwaarden van de
verpachting; toegang tot de molens door de suppliant. 1702
1 omslag

423

Gezworenen en inwoners van Sauvenière en Lonzée, supplianten,
c. de magistraat van Gembloers, geïnsinueerden; inkwartiering van
militairen. 1702
1 omslag

424

Prins (Philippe-Antoine) van Rubempré en Everberg, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten; jurisdictieconflict: vraag om
het appel te vernietigen van Jan De Pauw bij de schepenbank van
Leuven tegen het vonnis van het laathof van Erps. 1702
1 pak

425

Burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, supplianten, c.
Henri Malcorps, ontvanger van de Domeinen in het kwartier van
Leuven, excipiënt; inning van een belasting op graan (lepeltol).
1702
1 pak

426

Advocaat (Norbertus Van) Willebringhen, suppliant, c. de
wethouders van Vilvoorde, geïnsinueerden; betaling van
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honorarium. 1702-1703

1 omslag
427

François Van Meldert en Niclaes Van Meldert, voogden van de
wezen van Jan Cloots en Anna Van Meldert, supplianten, c. de
regeerders van Zoutleeuw, geïnsinueerden; betaling van een rente.
1702-1703
1 omslag

428

Bartholomeus De Cock, Jan Dauwe, François Block, de weduwe
Janssens, de weduwe Jacques Staes, Michiel Marcelis, de weduwe
Cornelis De Winter, kolenhandelaars, supplianten, c. de wethouders
van Leuven, interveniërende voor hun pachter van de accijns op
kolen, hout en kalk, rescribenten; vraag om vrijgesteld te worden
van de accijns van een kwart stuiver (een oord) per zak kolen.
1702-1703
1 pak

429

De meier, burgemeesters, schepen en raad van Vilvoorde,
supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en raad van Leuven,
rescribenten; onbekend. 1702-1703
1 pak

430

De ingezetenen van Halen, supplianten, c. de wethouders en
regeerders van Halen, geïnsinueerden; betwisting rond de
modaliteiten van de belastingheffing. 1702-1703
1 omslag

431

David Van den Berge, koopman uit Antwerpen, impetrant, met hem
gevoegd de wethouders van Antwerpen, c. Bernard Ivens, koopman
uit Brussel, geïntimeerde; endossering van een obligatie, en het
recht van de impetrant om berecht te worden door de
schepenbank van Antwerpen; vorige instantie: schepenbank van
Brussel. 1702-1704
1 pak

432

De weduwe Jan Haerts (Herts, Hert), suppliante, c. de wethouders
van Lier, rescribenten; vergoeding voor het stallen van paarden,
het logeren van soldaten en het opslaan van haver bij de
suppliante. 1703
1 pak

433

Wethouders van Zoutleeuw, supplianten, c. Paulus-Fransiscus Van
Cauthem, en (Jean-Charles de Ryckel), heer van Oorbeek,
gedaagde; onbekend. 1703
1 stuk

434

François-Joseph Quirijnsen-Van der Dult, advocaat in de Raad van
Vlaanderen, suppliant, c. de thesauriers en rentmeesters van
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Antwerpen, gedaagden; betaling van rechten geheven op
erfenissen in de stad die aan personen daarbuiten toevallen
(issuerechten). 1703-1704
1 omslag
435

Carolus Comperis, kanunnik van de Sint-Gomaruskerk in Lier,
suppliant, c. de wethouders van Lier, rescribenten; betaling van
administratieve kosten voor het lichten van documenten. 1704
1 omslag

436

Theodore-Bernard Schotte, heer van Herbais, sergeant-majoor van
Leuven, appelant, c. de rentmeesters van Leuven, geïntimeerden;
onbetaald huurgeld voor een huis dat de stad Leuven huurt van de
appelant; vorige instantie: schepenbank van Leuven. 1704
1 pak

437

Wethouders van Antwerpen, supplianten, c. de hoofdschout en de
schepenen van Turnhout, rescribenten; inbeslagname door de
rescribenten van een partij wol van Dominicus Pendanen en
Matheus de la Motte, poorters van Antwerpen. 1704
1 omslag

438

Joos-Jacob Berwaerts, suppliant, c. de magistraat van Tienen,
rescribenten; betaling van geleverde kolen voor de troepen en de
wacht. 1704
1 omslag

439

François de Spa, majoor van Nijvel, suppliant, c. de magistraat van
Nijvel, rescribent; poging van om de suppliant uit zijn ambt te
ontzetten. 1704
1 omslag

440

Thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, supplianten, c.
Isabella Thibauti, weduwe van François Hannicart, met haar
gevoegd haar kinderen, rescribenten; eis van de rescribenten om
vergoeding voor de schade aan hun brouwerij in Deurne;
opgelopen door de ordonnantie op de buitenneringen van 1685.
1704-1705
1 pak

441

De vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, supplianten, c. de
wethouders van Tienen, rescribenten; betaling van een belasting
op het bier dat in de stad wordt gebracht vanuit de kwartieren.
1705
1 omslag

442

Wethouders van Diest, supplianten, c. Jan Witten en Johannes
Paesmans, erfelijke en koninklijke notarissen in Diest,
geïnsinueerden; aanstelling van publieke verkopers van
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sterfhuizen. 1705

1 pak
443

Lambertus Loyaerts, burger van Tienen, suppliant, c. de
wethouders van Tienen, geïnsinueerden; betaling van stro, hooi en
haver, door de suppliant aan militairen geleverd. 1705
1 lias

444

Jacobus Lokermans en Carolus Cremers, directeurs van het
sterfhuis van Carolus De Keersmaker, supplianten, c. de
wethouders van Turnhout, rescribenten; verkoop van de hoeve
'Staprijck', waarin gemene heide geïncorporeerd zou zijn. 1705
1 omslag

445

Gezworenen van Nijvel, supplianten, c. de meier van Nijvel,
rescribent; verzet van de rescribent tegen de aanleg van aftakking
van water voor de blekerij van Jacques Dumont. 1705
1 omslag

446

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Henri Maleux (Maleu), cum
suis, rescribent; verzet van de supplianten tegen de inbeslagname
(arrest) door de rescribent op de goederen van advocaat
(Guillelmus) Deens, in het kader van een betwisting over grond bij
Saint-Jean en Sainte-Catherine (Namen). 1705
1 omslag

447

Regeerders en ingezetenen van de bijvang van Lier, supplianten, c.
de burgemeesters, schepenen en raad van Lier, geïnsinueerden;
verdeling van de kosten van de financiering van wagens voor het
leger. 1705
1 lias

448

Thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, impetranten, c. de
pachter van de houtaccijns in Antwerpen, geïntimeerde; onbekend;
vorige instantie: schepenbank van Antwerpen. 1705-1706
1 omslag

449

Paulus Pieck, oud burgemeester van Zichem, suppliant, c. de meier
en schepenen van Zichem, geïnsinueerden; vergoeding van
voorschotten aan de stadskas in 1703-1704. 1705-1706
1 pak

450

Dekens, gezworenen, ouderlingen en suppoosten van het
brouwersambacht in Tienen, supplianten, c. de wethouders van
Tienen, geïnsinueerden; regels betreffende brouwen n.a.v.
graanschaarste. 1705-1707
1 omslag

451

Wethouders van Leuven en de dekens van het brouwersambacht
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van Leuven, supplianten, c. de wethouders van Antwerpen,
rescribenten; prijs van de Leuvense bieren in Antwerpen. 17051714
1 pak
452

Burgers en ingezetenen van Zoutleeuw, supplianten, c. de
burgemeesters en schepenen van Zoutleeuw, gedaagden;
modaliteiten van de verkiezing van de burgemeester en
schepenen. 1705-1714
1 omslag

453

Philips Van Heurck, brouwer te Antwerpen, (impetrant), c. de
thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, (geïnsinueerden);
inbeslagname van enkele tonnen 'cleyn bier' ; vorige instantie:
schepenbank van Antwerpen. 1706
1 pak

454

Guillaume Barthomville (Berthemville, Bertemville), pachter belast
met het verwijderen van slijk en mest in één wijk in Leuven,
suppliant, c. de wethouders van Leuven, rescribenten; betwisting
over de pachtsom. 1706
1 omslag

455

Thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, impetranten, c. de
wethouders van Antwerpen, gedaagden en Cornelis Schatten,
geïntimeerde; legitimiteit van de inbeslagname van een lading
graan van de geïntimeerde ; vorige instantie: schepenbank van
Antwerpen . 1706
1 pak

456

Antoine Dielis, pachter van de tabaksaccijns in Antwerpen,
suppliant, c. de thesauriers en rentmeesters van Antwerpen,
rescribenten; vergoeding van schade van de suppliant bij de inning
van de accijns door maatregelen van de rescribenten. 1707
1 pak

457

Weduwe Jan De Cock, echtgenote van Antoine Dielis, pachter van
de zoutvis en de haring te Antwerpen, suppliante, c. de
burgemeesters en schepenen van Antwerpen, excipiënten; vraag
om vermindering van de pachtsom wegens ongeregeldheden door
militairen. 1707
1 omslag

458

Arnoldus Rayer, burger van Leuven, suppliant, c. de wethouders,
meier, rentmeester en commissarissen van Leuven, rescribenten;
toekenning van de tabaksaccijns aan Ludovicus Rogge, schoonzoon
van burgemeester Suyers. 1707
1 pak
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459

Jacoba-Isabella-Clara Van Cleve, weduwe van Jean-Baptiste Van der
Borcht, suppliante, c. de magistraat van Nijvel, rescribenten;
betaling van renten. 1707
1 pak

460

Martinus Du Pont, meester timmerman en burger van Antwerpen,
suppliant, c. de wethouders van Antwerpen, geïntimeerden;
betaling van arbeidsloon. 1707
1 omslag

461

Adrien-Joseph Sotteau, gezworene van Nijvel, suppliant, c. de
gezworenen van Nijvel, geïnsinueerden en interveniërende voor
Ferdinand Gillobo, inwoner van Nijvel; verkiezing van een klerk
door de gezworenen. 1707
1 pak

462

Adamus-Ignatius Cleymans, Adriaan Cleymans, en Jacobus Van
Breugel, supplianten, c. de regeerders en bedenzetters van de stad
en de vrijheid Turnhout; betaling van belastingschuld. 1707
1 pak

463

Michiel Rymenant, suppliant, c. de wethouders van Leuven,
geïnsinueerden; tiendenheffing op grond die de suppliant heeft
gekocht van de geïnsinueerden. 1707
1 omslag

464

De ingezetenen van de Markgravelei en de Haringrode uit
Antwerpen, supplianten, c. de wethouders van Antwerpen,
geïnsinueerden; organisatie van de armenzorg en de aanstelling
van aalmoezeniers buiten de stadsmuren. 1707-1710
1 omslag

465

Johannes-Guillelmus Leemans, notaris uit Zoutleeuw, suppliant, c.
de burgemeesters van Zoutleeuw, rescribenten; verzet van de
suppliant tegen de inkwartiering van een luitenant door de
rescribenten. 1708
1 omslag

466

Louis Van der Beken, stadhouder van de tolkamer in Leuven,
suppliant, c. de wethouders van Leuven, rescribenten; privilege van
vrijstelling van inkwartiering van militairen. 1708
1 pak

467

Godgaff Peeters, pachter van de brandewijnaccijns in Zoutleeuw in
1707, suppliant, c. de wethouders van Zoutleeuw, geïnsinueerden;
sommatie van de suppliant door de geïnsinueerden voor de
pachtsom, in weerwil van hun verbod om brandewijn te stoken in
de stad. 1708
1 lias
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468

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Hendrik Barra en Jan
Vergult, pachters van de belasting op graan (lepelrecht) in Leuven,
geïnsinueerden; modaliteiten van de inning van het lepelrecht,
n.a.v. een proces tussen Nicolaas Van Langendonck, inwoner van
Leuven, en de tolkamer in Leuven. 1708
1 pak

469

Antoine Bertin, Antoine Le Brun, Martin Rochet, Pierre Bouled,
Gilain Cheval, Laurent Libotte, Charles Lambert en Thomas Ronty,
supplianten, c. de magistraat van Nijvel, rescribenten; betaling van
rechten voor het burgerschap van de stad. 1708
1 omslag

470

Wethouders van Zoutleeuw, supplianten, c. Johan Georg de Wolf,
heer van 'Ten Steene' in Orsmaal, rescribent, interveniërende voor
Gillis Coenen en de andere laten van Orsmaal; jurisdictiegeschil
over persoonlijke en criminele zaken, n.a.v. enkele dagvaardingen
van ingezetenen van Orsmaal door de rescribent. 1708-1709
1 pak

471

Jan Wittem, burger uit Leuven, suppliant, c. de wethouders van
Diest, geïnsinueerden en rescribenten; vergoeding voor de kosten
van inkwartiering van militairen. 1708-1709
1 pak

472

Johannes-Godefridus Vranckx, klerk op het stadhuis van Tienen en
secretaris van de heerlijkheden van (Sint-Margriete-)Houtem,
Bunsbeek en Vissenaken, suppliant, c. de burgemeesters,
schepenen en raad van Tienen, rescribenten; poging om de
suppliant uit zijn ambt te ontzetten wegens beledigingen van een
schepen. 1708-1710
1 pak

473

Wethouders van Antwerpen, supplianten, c. Hendrik-Theodore en
Charles-Anthoni de Fourneau, voogden van de kinderen van
Philippe-François de Fourneau, graaf van Kruikenburg,
geïnsinueerden; verzet van de supplianten tegen de publieke
intrede van de graaf van Kruikenburg in de kerk van Berchem, als
hoofd van het laathof, en tegen zijn recht om de eerste drie
schoten te lossen op de vogelschieting van de gilden, aangezien de
stad Antwerpen jurisdictie heeft over Berchem. 1708-1712
1 omslag

474

De heer Froment, Estienne Barbier, Philippe Sibille, Noel Gosselet,
B. Du Mont, R. Du Houx, Adrien de Housel, Martin Fibuet, Alexandre
Gilsoux, Jean Paradis, Michel-François Bouly, Jean-François
Bertelier, Jean- Baptiste Lussin en Nicaise Fauconier, burgers van
Nijvel, supplianten, c. de drie leden van de magistraat van Nijvel,
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rescribenten; invoeren van een belastingverhoging door de
rescribenten voor 40 burgers uit Nijvel, zonder de bestaande
procedure te volgen. 1708-1712
1 pak
475

Meier, schepenen en ingezetenen van Neerlinter, supplianten, c. de
wethouders van Zoutleeuw, geïnsinueerden; vaststellen van de
belastingschaal . 1708-1718
1 omslag

476

Burgemeesters, schepenen en raad van Tienen, supplianten, c.
Johannes-Godefridus Vranckx, pachter van de Domeinen van de
vorst in de stad en het kwartier van Tienen, geïnsinueerde;
jurisdictiegeschil betreffende het verrichten van rechtshandelingen
door de geïnsinueerde . 1709
1 pak

477

Brixius Frederici, suppliant, c. de wethouders van Diest,
rescribenten; betaling van inkwartiering van militairen uit 1701.
1709
1 pak

478

François Van den Velde, suppliant, c. de burgemeesters van
Leuven, rescribenten; inkwartiering van militairen . 1709
1 omslag

479

Guillaume Loos (Louis), Judocus Stroobant en Carel Terwecoren,
landbouwers in Vilvoorde, supplianten, c. de wethouders van
Vilvoorde, gedaagden; verdeling van de kosten uit 1707 m.b.t.
pachtland. 1709
1 pak

480

Binnen- en buitenpachters van het district Vilvoorde, supplianten,
c. de wethouders van Vilvoorde, gedaagden; betaling van weg- en
kasseigeld. 1709
1 omslag

481

De gewezen pachters van de grote bieraccijns (muddegeld) te
Leuven, supplianten, c. de schepenen van Leuven, met hen
gevoegd burgemeester (Jean-Jacques) Van de Ven, geïnsinueerden;
modaliteiten van de inning van de pacht. 1709-1713
1 pak

482

Johannes Van Winde en de weduwe Florentius Putteau, supplianten,
c. de wethouders van Tienen, geïnsinueeren; betaling van een
rente. 1710
1 omslag

483

De meester brouwers van Nijvel, impetranten, c. de magistraat van
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Nijvel en Antoine Le Brun, brouwer, gedaagden; het recht om
groothandel in bier te drijven . 1710
1 pak
484

Henrica Van Heusden, begijn op het groot begijnhof in Leuven,
suppliante, c. de wethouders van Leuven, geïntimeerden; kosten
van de reparatie van haar huis, na schade aangebracht door
ingekwartierde soldaten. 1710-1711
1 pak

485

Nicolas Gille, pachter van de graanaccijns in Nijvel in 1708-1709,
suppliant, c. de magistraat van Nijvel, gedaagden; vraag om
vermindering van de pachtsom omwille van de verstoring van de
graanhandel door militaire operaties. 1710-1711
1 pak

486

De karrosverhuurders binnen Antwerpen, supplianten, c. de
voerlieden op Moerdijk, Bergen-Op-Zoom, Breda, met hen gevoegd
de wethouders van Antwerpen, rescribenten; discussie over het
octrooi voor de voerlieden op de steden in de Verenigde Provinciën;
klachten over de kwaliteit en de prijs van het transport. 1710-1711
1 omslag

487

Cesar-Ferdinandus Coppens, raadsheer in de Raad van Vlaanderen,
impetrant, c. de thesauriers, rentmeesters en issuemeester van de
stad Antwerpen, geïntimeerden; betaling van rechten geheven op
erfenissen in de stad die aan personen daarbuiten toevallen
(issuerechten); vorige instantie: schepenbank van Antwerpen.
1710-1714
1 pak

488

Magistraat van Nijvel, supplianten, c. de meesteres en de meester
van het Sint-Nicolaas hospitaal in Nijvel, rescribenten; weigering
van de rescribenten om een vondeling op te nemen in het
hospitaal. 1710-1715
1 omslag

489

Oud-meier en gedeputeerden van de vier leden van Tienen,
supplianten, c. de magistraat van Tienen, geïnsinueerden; verkoop
door de geïnsinueerden van gronden gelegen buiten de
stadspoorten onder jurisdictie van Hoegaarden, mogelijke vestiging
van herbergen waar Hoegaards bier zou verkocht worden. 1711
1 omslag

490

Johannes-Baptista de Angelis, luitenant meier van Leuven,
suppliant, c. de wethouders van Leuven, rescribenten; onkosten
van brandhout van de suppliant. 1711
1 omslag
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491

Anna-Martina de Angelis, inwoner van Leuven, suppliante, c. de
wethouders van Leuven, geïnsinueerden; kosten van de
inkwartiering van militairen. 1711
1 omslag

492

Hendrik De Waersegger (Waerseggers), vertegenwoordiger van de
brouwers in Leuven, suppliant, c. de wethouders van Antwerpen,
rescribenten; accijnstarieven in Antwerpen op Leuvens bier. 1711
1 stuk

493

Jan Brenarts (Brenaerts), comptoirbode in Leuven, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, supplianten; privilege van vrijstelling van
inkwartiering van militairen. 1711
1 omslag

494

Alexander Thibaut, gevangene, suppliant, c. de schepenen van
Nijvel, geïnsinueerden en advisanten; verzet tegen een advies van
de geïnsinueerden aan de Raad van Brabant. 1711
1 omslag

495

Wethouders van Leuven, supplianten, c. het bestuur van
Chaumont, met hen gevoegd de prelaat van Bonne Esperance,
geïnsinueerden; jurisdictieconflict betreffende de weigering van de
geïnsinueerden om zich te onderwerpen aan een vonnis van de
supplianten in een zaak m.b.t. Chaumont, die bij de supplianten in
appel was ingediend. 1711
1 pak

496

Burgemeesters en schepenen van Geldenaken, supplianten, c. de
heer Gilsoul, pastoor van Incourt en eigenaar van een kerkelijke
beneficie in de kapel van Sint-Jan in Cretimont bij Geldenaken,
geïnsinueerde; eis dat de geïnsinueerde gedwongen zou worden
om de kapel te herstellen die door soldaten was afgebrand in 1697.
1711
1 omslag

497

Burgemeesters, schepenen en regeerders van Leuven, supplianten,
c. Johannes-Baptista de Angelis, luitenant-meier van Leuven,
geïnsinueerde; schade aan het pand naast het huis van de zus van
de geïnsinueerde. 1711
1 pak

498

De weduwe Nicolas Van der Laenen, pachter van een accijns op
graan en meel in Antwerpen (lepelrecht), suppliante, c. de
wethouders van Antwerpen, rescribenten; vergoeding van de
schade van de suppliante, opgelopen door maatregelen van de
rescribenten. 1711-1712
1 pak
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95

Elisabeth Culens, weduwe van Jacques Piot, en na haar dood
advocaat Charles Dammau, suppliant, c. de wethouders van
Leuven, rescribenten; inkwartiering van militairen. 1711-1712
1 pak

500

De pastoor en hoofdmeesteres van het begijnhof van Leuven,
supplianten, c. de wethouders van Leuven, rescribenten; privilege
van vrijstelling van inkwartiering van militairen. 1711-1712
1 pak

501

Burgemeesters, schepenen en raad van Diest, supplianten, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen, rescribenten;
modaliteiten van de heffing van de accijns op Diesters bier in
Antwerpen. 1711-1712
1 pak

502

Jacomo (Jacobus) Van den Bemden, koopman en oud-rentmeester
van Antwerpen, suppliant, c. de wethouders van Antwerpen,
geïnsinueerden; verzet van de suppliant tegen de inbeslagname
van zijn geld en papieren door de rescribenten wegens
beschuldiging van fraude . 1712
1 pak

503

Wethouders van Zoutleeuw, supplianten, c. Anna-Barbara Van Dale
(Van Dael), geïnsinueerde; betaling van een rente. 1712
1 omslag

504

Magistraat van Zoutleeuw, impetrant, c. Jacobus Van Leeuw, meier
van Zoutleeuw, gedaagde; beledigingen van de magistraat door de
gedaagde in een herberg. 1712
1 omslag

505

Maximilien Sibille, heer van Buisseret, suppliant, c. de schepenen
van Nijvel, geïnsinueerden; opbrengst van de verkoop van het
sterfhuis van de vader van de suppliant. 1712
1 omslag

506

Dokter Renardi, suppliant, c. de wethouders van Leuven en
Guilliam-François Van Molle, geïnsinueerden; betaling van het recht
van 5 % (twintigste penning) op de verkoop van onroerend goed
dat ressorteert onder Leuven. 1712
1 pak

507

Jan-Baptist Bourgignons (Bourgignions, Bourgions), bode van
Zoutleeuw op Brussel, suppliant, c. de burgemeesters, schepenen
en raad van Zoutleeuw, rescribenten; poging om de suppliant uit
zijn ambt te ontzetten. 1712
1 pak
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508

J(acobus) Van Leeuw, meier van Zoutleeuw, suppliant, c. Leonard
Stiers, burgemeester van Zoutleeuw, rescribent; beledigingen door
de rescribent. 1712
1 omslag

509

Jan De Welde, landbouwer, en de schepenen van Landen,
supplianten, c. de magistraat van Tienen, interveniërende voor de
oud-meier en de guldekens van Tienen; jurisdictieconflict
betreffende de weigering van De Welde om zich te onderwerpen
aan de jurisdictie van Tienen in een zaak over zijn pachtsom. 1712
1 pak

510

De generaliteit van het land van Grimbergen, en de twee heren van
Grimbergen, supplianten, c. de wethouders van Leuven,
interveniërende voor de meier en de guldekens van de draperij van
Leuven, rescribenten; jurisdictieconflict: verzet van de supplianten
tegen het vonnis van de rescribenten voor Guillaume Van
Ermelingen tegen zijn meester Antoon Vleeracker uit Beigem. 1712
1 pak

511

Dionys Van Bombergen, waard in herberg 'de blaasbalg' te Leuven,
suppliant, c. de burgemeesters van Leuven, rescribenten; vraag om
vrijstelling van inkwartiering van militairen. 1712
1 pak

512

Guldekens van de draperij van Leuven, supplianten, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten; verzuim van rekenschap te
geven door de rentmeesters van de stad. 1712
1 pak

513

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Jacobus De Bruyn, cum
suis, brouwers in Leuven, gedaagden; verbod aan de gedaagden
om zelf hun bier te vervoeren. 1712-1713
1 omslag

514

Bestuurders van de 'veetafel' (instelling ter inning van een
belasting op de verkoop van vee) in Lier, met hen gevoegd de
burgemeesters en schepenen en de twee andere leden van de
stad, supplianten, c. de heren Hubert en Lallemans, ingezetenen
van Brussel, geïnsinueerden, met hen gevoegd Catharina Bouwens
(Pauwens), gescheiden vrouw van François Van Hamme,
interveniënte; inbeslagname van de supplianten ten laste van
Hubert en Lallemans, wegens schulden bij Van Hamme, die een
schuld had uitstaan bij de veetafel van Lier. 1712-1718
1 pak

515

Franciscus Van den Bosch, inwoner van Leuven, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, geïnsinueerden; betwisting over de
verpachting van de grote bieraccijns. 1713
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1 pak

516

Catharina Bevaerts, inwoner van Leuven, weduwe van het derde
bed van Michiel de Hertoghe, suppliant, c. de wethouders van
Leuven, rescribenten; vonnissen van de rescribenten over de
erfenis van de Hertoghe. 1713
1 omslag

517

Gabriel Leemans, gewezen rentmeester van Tienen, suppliant en
gereconvenieerde, c. de wethouders van Tienen, rescribenten en
reconveniënten; betwisting over het afsluiten van de rekening van
de suppliant. 1713
1 pak

518

Schepenen van Turnhout, supplianten, c. Guiliam Proost, secretaris
van Turnhout, geïnsinueerde; weigering van de geïnsinueerde om
het stadszegel en de processtukken in de schepenkamer te
brengen. 1713
1 stuk

519

Schepenen van Budingen, supplianten, c. de schepenen van
Zoutleeuw, geïnsinueerden; aanvaarding door de geïnsinueerden
van een appel van een rechtszaak voor de schepenbank van
Budingen, terwijl deze nog geen vonnis had uitgesproken. 1713
1 omslag

520

Jean-François d'Onyn, heer van Chastres, suppliant, c. de
burgemeesters en schepenen van Geldenaken, geïnsinueerden;
betwisting over achterstallige betaling van de beden en de
jurisdictie van Geldenaken. 1713-1714
1 pak

521

Jean-Charles de l'Escaille, baljuw van Geldenaken, suppliant, c. de
burgemeesters, schepenen en griffier van Geldenaken, met hen
gevoegd advocaat Louis de l'Escaille, geïnsinueerden; vraag om de
advocaat Louis de l'Escaille te beletten de suppliant te storen in de
uitoefening van zijn ambt. 1713-1716
1 pak

522

Antonius Elsinck, gewezen bode van Leuven, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten; vergoeding van de dagen
dat de suppliant in Chaumont in arrest gezet was, in het kader van
een proces tussen Leuven en Chaumont. 1713-1717
1 omslag

523

De stad en vrijheid van Herve, suppliant, c. de schepenbanken van
Herve, Charneux, Thimister en Chaineux, interveniërende voor
Bernard de la Haye, rescribenten; omslag van de beden. 17131719
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1 pak
524

Burgemeesters, schepenen en enkele ingezetenen van
Geldenaken, supplianten, c. Ferdinandus De Moor en consoorten,
erfgenamen van Pierre Quinnart, gedaagden; legitimiteit van de
inbeslagname uit 1712 voor de gedaagden ten nadele van de
supplianten ter uitvoering van een vonnis van 1 september 1710.
1713-1720
1 pak

525

Gillis Cornet, goud- en zilversmid uit Tienen, suppliant, c. de
magistraat van Tienen, rescribent; betwisting over de legitimiteit
van de vestiging in Tienen van N. Rousseau, goud-en zilversmid uit
Namen. 1714
1 omslag

526

Burgers en ingezetenen van Zoutleeuw en van de vijf gehuchten
rond de stad (Orsmaal, Gussenhoven, Melkwezer, Helen-Bos en
Terweiden), supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en raad
van Zoutleeuw; betwisting van de centrale rol van de geslachten in
het stedelijk bestuur. 1714
1 pak

527

Wethouders van Antwerpen, impetranten, c. de wethouders van
Leuven, met hen gevoegd de brouwers van Leuven, geïntimeerden,
en het Officie-Fiscaal, gevoegden en gedaagden; modaliteiten van
de inning van de accijns op Leuvense bieren in Antwerpen. 17141715
1 omslag

528

Burgemeesters, schepenen en raad van Tienen, supplianten, c.
Anna-Maria Duynen, weduwe van de heer van Zurpele, pensionaris
van Diest, erfgenaam van kolonel Van Straeten, rescribente;
betwisting van een inbeslagname in opdracht van de rescribente
ten nadele van de hoofdmeier van de stad en het kwartier Tienen,
ter restitutie van een zilveren pint in beslag genomen bij kolonel
Van der Straeten. 1714-1715
1 pak

529

Peter Matheus, gewezen schepen van Zoutleeuw, suppliant, c. de
wethouders van Zoutleeuw, rescribenten; onkostenvergoeding van
de suppliant voor zijn reis naar Brussel in opdracht van de stad.
1714-1715
1 pak

530

Burgemeesters, schepenen en raad van Lier, supplianten, c. de
schepenen van de bijvang van Lier, interveniërende voor Adriaan
Van de Sande, Jan Van Herle en Hendrik Van den Brande,
geïnsinueerden; jurisdictiegeschil over de vroente (grond die de
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heer ter beschikking stelt aan de gemeenschap) en de heide in de
bijvang van Lier. 1714-1715
1 pak
531

Dionisius Preveneurs (Preveners, Preuveners), pastoor van
Webbekom en Peter Timmermans en de schepenen en ingezetenen
van Webbekom, supplianten, c. de wethouders van Tienen en de
oud-meier en de guldekens van de stad, rescribenten; kwestie of
de oud-meier en de guldekens van de stad al dan niet jurisdictie
hebben over ingezetenen van Webbekom in conflicten over
handelswaren. 1715
1 pak

532

Regeerders en ingezetenen van de heerlijkheid en hoofdbank van
Deurne, supplianten, c. de wethouders van Antwerpen,
rescribenten; sluiting van een brouwerij in Deurne in uitvoering van
de ordonnantie op de buitenneringen van 1685. 1715
1 pak

533

Cornelius Claessens, suppliant, c. de schout en regeerders van de
vrijheid van Turnhout, rescribenten; weigering van de suppliant om
het bevel van de rescribenten op te volgen om het ambt van
kerkmeester van de Sint-Pieterskerk op te nemen. 1715
1 pak

534

Prior van het klooster van Sint-Maarten in Leuven en Peter Joris,
suppliant, c. de burgemeesters, schepenen en raad van Leuven,
rescribenten; privilege van vrijstelling van inkwartiering van
militairen. 1715
1 omslag

535

Petrus Ackermans en Louis Van Baelen, pachters van de veeaccijns
te Leuven, supplianten, c. de wethouders van Leuven,
geïnsinueerden; modaliteiten van de inning van de veeaccijns.
1715
1 omslag

536

Hubertus-Jacobus Van den Broeck, hoofdschout van de stad en de
vrijheid Turnhout, suppliant, c. de schepenen en regeerders van de
stad en de vrijheid Turnhout, geïnsinueerden; vraag om een
handschrift met de titel 'stijl ende costume der vrijheyt van
turnhout' te mogen collationeren tegen het origineel in het archief
van de stad Turnhout. 1715
1 pak

537

Guilliam Van Grinsven, brouwer uit Diest, gedaagde en appelant, c.
de rentmeesters van Diest, (geïntimeerden); fraude van de
bieraccijns. 1715
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538

Jean-Baptiste Le Roy, pachter van de wijnaccijns in Nijvel in 17141715, suppliant, c. de magistraat van Nijvel, rescribenten; vraag
van de suppliant om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen
het kapittel van Nijvel, voor het niet betalen van de wijnaccijns.
1715-1716
1 pak

539

François De By, suppliant, c. de stad en vrijheid van Herve,
interveniënten voor Bauduin De By, geïnsinueerden;
erfeniskwestie. 1715-1717
1 pak

540

Isabella-Margarita Rombouts, douairière van Guilliaume-François
De Vroye, eerste raadspensionaris van Leuven, suppliante, c. de
burgemeesters, schepenen, raad en rentmeesters van Leuven,
geïnsinueerden; achterstallig honorarium van De Vroye. 1716
1 omslag

541

Isabella-Margarita Rombouts, douairière van Guilliaume-François
De Vroye, eerste raadspensionaris van Leuven, suppliante, c. de
wethouders van Zichem, geïnsinueerden; betaling van een rente
ten laste van de stad Zichem. 1716
1 pak

542

Jean-François Bertelier, postmeester in Nijvel, suppliant, c. de
magistraat van Nijvel, gedaagden; privilege van vrijstelling van
belasting. 1716
1 omslag

543

Lenart Henquinne en Marie-Jenne-Catharina della Failled'Estampuis, douairière van Jan-François della Faille, baron van de
stad en het land van Nevele, grootmoeder en voogd van de
kinderen van Engelbert-Martin della Faille, impetranten, c. de
thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, met hen gevoegd de
issuemeester, geïntimeerden; betaling van rechten geheven op
erfenissen in de stad die aan personen daarbuiten toevallen
(issuerechten). 1716
1 stuk

544

Michiel Piot, uitbater van een uitspanning in Leuven, suppliant, c.
de wethouders van Leuven, geïnsinueerden; vergoeding voor de
kosten van de inkwartiering van militairen. 1716
1 pak

545

Maximilien Sibille, heer van Buisseret, suppliant, c. de schepenen
van Nijvel, rescribenten; heerlijke rechten op grond van de
suppliant in Ophain. 1716
1 omslag
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546

Magistraat van Nijvel, suppliant, c. (Joseph-François?) Du Monceau,
advocaat, gedaagde; kwestie of de gedaagde al dan niet de
gedeputeerde is van de bewoners van de buitenwijken van Nijvel;
rol van de buitenwijken in het bestuur van de stad. 1716
1 pak

547

Livinius Mottoulle (Mottoille, Mottael), pachter van de maalaccijns
in Leuven in 1716, suppliant, c. de wethouders van Leuven,
rescribenten; vraag van de suppliant dat de rescribenten
gedwongen zouden worden hem te steunen in zijn conflict met het
molenaarsambacht, om de inning van de maalaccijns te
vergemakkelijken. 1717
1omslag

548

Burgemeesters, schepenen en raad van Lier, supplianten, c. de
regeerders en ingezetenen van Emblem en de weduwe van
Theodore Broeckmans, Vrouwe van Lachenen, de zaak
aannemende van de burgemeesters van Lachenen,
geïnsinueerden; uitvoering van een decreet van de Raad van
Brabant over de verdeling van de vroente (grond die de heer ter
beschikking stelt aan de gemeenschap) en de heide over de stad
en de bijvang van Lier. 1717
1 omslag

549

Jacobus Peeters, bezetter (plecker) in Leuven, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, met hen gevoegd de rentmeesters van de
stad, geïnsinueerden; modaliteiten van de betaling van een schuld
door de rescribenten aan de suppliant. 1717
1 omslag

550

Schepenen van Nijvel, impetranten, c. de gezworenen en de
meesters van de ambachten van Nijvel, gedaagden; betwisting
over stadsfinanciën, onder meer over het onderhoud van
vondelingen. 1717
1 omslag

551

Jacobus Salens, pachter van de grote bieraccijns in Leuven,
suppliant, c. de wethouders van Leuven, interveniërende voor de
rentmeesters van Leuven, rescribenten; betaling van achterstal en
borgstelling voor de bieraccijns door de suppliant. 1717-1718
1 pak

552

Jonker Carel Van de Werve, heer van Schilde, rentmeester-generaal
van de Staten van Brabant, suppliant, c. Jonker Carel Van Hove,
oud-burgemeester van Antwerpen, met hem gevoegd de
wethouders van Antwerpen, rescribenten; kwestie of het recht van
auditie van de stadsrekeningen dat toekomt aan de oudburgemeester al dan niet incompatibel is met het officie van
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rentmeester-generaal. 1717-1718
1 omslag
553

Hendrik De Waersegger, oud-deken van het brouwersambacht van
Leuven, suppliant, c. de wethouders van Leuven, interveniërende
voor Jaspar Van der Buecken, deken van het brouwersambacht in
Leuven, rescribenten; betwisting i.v.m. rekeningen van het
brouwersambacht en het dekenschap van het ambacht. 1717-1720
1 pak

554

Wethouders van Vilvoorde, supplianten, c. de burgemeester en
schepenen van de vrijheid van Overijse, geïnsinueerden;
jurisdictieconflict: kwestie of de vonnissen van de schepenbank van
Overijse in appel mogen gaan in de schepenbank van Leuven of
Vilvoorde. 1718
1 omslag

555

Jan-Carlo Maes, suppliant, c. de wethouders van Antwerpen,
geïnsinueerden; onbekend. 1718
2 stukken

556

Communiemeesters, schepenen en raad van Mechelen,
supplianten, c. Jacobus De Smet, deurwaarder, rescribent;
betwisting betreffende de tolvrijheid van burgers van Mechelen
naar aanleiding van een inbeslagname door de rescribent ten laste
van de weduwe Peter Van Hamme, wegens niet betaalde
tolrechten. 1718
1 omslag

557

Aalmoezeniers van Antwerpen, supplianten, c. de wethouders van
Antwerpen, geïnsinueerden; vraag van de supplianten dat de
gïnsinueerden Jan Van Houzum zouden dwingen om de functie van
aalmoezenier op te nemen. 1718
1 omslag

558

Schout, burgemeester en raad van Sint-Truiden, supplianten, c.
Willem Van Hamme, echtgenoot en voogd van Marie Van Gheel,
inwoner van Diest, geïnsinueerde; inbeslagname (arrest) in Halen
in opdracht van Sebastiaan Van Gheel, schoonvader van de
suppliant, ten laste van Antoon Witten, oud-burgemeester van SintTruiden. 1718
1 omslag

559

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Gillis Michiel (Michel,
Miché), meester goudsmid in Brussel, verantwoordelijke voor
leveringen aan militairen, gedaagde; verantwoording van
ontvangsten in 1713. 1718-1719
1 omslag
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560

Jan-Baptista Sergeyssens, brouwer en pachter van de bieraccijns in
Leuven in 1712-1713, suppliant, c. de wethouders van Leuven,
rescribenten; afrekening van de bieraccijns. 1718-1720
1 pak

561

Michiel Berckx, suppliant, c. de burgemeesters en schepenen van
Lier, gedaagden; sommatie van de gedaagden om rekening te
doen van de openstaande schulden van de veetafel (instelling ter
inning van een belasting op de verkoop van vee). 1718-1726
1 pak

562

Michiel Marcelis en de weduwe van Paulus Van Doren, supplianten,
c. de wethouders van Leuven, geïnsinueerden; betaling aan de
supplianten voor het wegvoeren van de straatmest. 1719
1 pak

563

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Lancelot De Gottignies,
heer van Gestel en La Haie, rescribent; vraag om cassatie van een
vonnis ten voordele van de rescribent tegen de rentmeesters van
Leuven, over de betaling van een rente. 1719
1 omslag

564

Jan-Baptista Bollen en Jonker Nicolaas Muytinckx, oudaalmoezeniers van Antwerpen, supplianten, c. de wethouders van
Antwerpen, rescribenten; project om de schulden van de
aalmoezeniers af te betalen door een lening aan te gaan. 17191720
1 omslag

565

Jan-Baptista Paradis, ingezetene van Thy, met hem gevoegd de
meier van Thy, supplianten, c. de wethouders van Leuven, met hen
gevoegd de meier en guldekens van Leuven, interveniërende voor
Albert Geraert, rescribenten; jurisdictiegeschil betreffende de eis
tot inbeslagname van goederen van Paradis door de guldekens van
de draperij van Leuven, op vraag van Albert Geraert, omwille van
een onbetaalde schuld. 1719- 1720
1 pak

566

Guillelmus-Franciscus Van Molle en Jacobus De Bruyn, oudrentmeesters van Leuven, supplianten, c. de wethouders van
Leuven, geïnsinueerden; afrekening van kosten. 1719-1720
1 pak

567

Jean-Jacques Van de Ven, oud-burgemeester van Leuven, suppliant,
c. de wethouders van Leuven, gedaagden; afrekening tussen de
partijen. 1719-1720
1 pak

568

Carolus-Richardus Haelgoet, klerk in de eerste schrijfkamer van
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Leuven, suppliant, c. de wethouders van Leuven, interveniërende
voor de officialen van de drie schrijfkamers van de stad,
rescribenten; organisatie van het secretariaatswerk van de stad
Leuven, vergoedingen van de klerken. 1720
2 stukken
569

Hilarius Van Werm en (Maximiliaan-Eugène) Van der Dilft,
burgemeester van Leuven, supplianten, c. enige heren uit de
magistraat van Leuven, gedaagden; onbekend. 1720
3 stukken

570

Martinus Lennis, pachter van de maalaccijns in Leuven in 1719,
suppliant, c. de wethouders van Leuven, geïnsinueerden;
afrekening van de maalaccijns. 1720
1 omslag

571

Arnould-Joseph de l'Escaille, baljuw van Geldenaken, suppliant, c.
advocaat (Louis) de L'Escaille, pachter van de heerlijkheid van de
stad, geïnsinueerde; beledigingen van de suppliant door de
geïnsinueerde, modaliteiten van de aanvaarding van een ambt van
ontvanger door de geïnsinueerde. 1720
1 omslag

572

De erfgenamen van Hendrik Van Hanewijck, rentmeester van
Leuven in de periode 1707-1712, supplianten, c. de wethouders
van Leuven, rescribenten; vergoeding van voorgeschoten geld door
Van Hanewijck in het kader van zijn ambt. 1720
1 omslag

573

Adrianus-Franciscus Klockman (Clockmans), suppliant en
geëxcipieerde, c. de aalmoezeniers van Antwerpen, geïnsinueerden
en excipiënten; erfeniskwestie n.a.v. het legaat aan de Antwerpse
armen van Jean- Baptiste Chanon, pastoor van de Sint-Jacobskerk,
en neef van de suppliant. 1720-1721
1 omslag

574

Jacobus Ruttens en Antoon Pallet, impetranten, c. rentmeester Van
den Bon en de magistraat van Tienen, gedaagden; betwisting over
accijnsrechten op een partij ijzer van Jan Thilkens, koopman uit
Luik. 1720-1721
1 omslag

575

Magistraat van Tienen, supplianten, c. Jonker Jacobus Van der
Straeten, hoofdmeier van de stad en het kwartier van Tienen,
geïnsinueerde en rescribent; afwezigheid van de geïnsinueerde in
Tienen. 1720-1721
1 pak

576

De eigenaars van gronden langs de kleine en de grote Nete boven
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Lier, impetranten, c. de burgemeesters, schepenen, raadsleden en
ingezetenen van Lier, gedaagden; overstromingen door het sluiten
van de sluizen in Lier. 1720-1728
577

Jaspar Colibrant, schepen van Leuven, suppliant, c. de wethouders
van Leuven, met hen gevoegd de guldekens van de draperij,
rescribenten; modaliteiten van de verkiezing van de schepenen in
Leuven. 1721
1 pak

578

Wethouders van Tienen, supplianten, c. Hendrik Van der Elst,
ontvanger van de parochie Wulmersom, gedaagde; betaling van de
twintigste penning. 1721
1 omslag

579

Guiliam Stroobants, gewezen pachter van de accijns van Heverlee,
Oud-Heverlee, Park en Egenhoven in 1717-1718, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, geïnsinueerden; financiële gevolgen van
de betwisting tussen de suppliant en het slagersambacht van
Leuven over de veeaccijns in Heverlee. 1721
1 pak

580

Burgemeesters, schepenen en raad van Vilvoorde, supplianten en
gereconvenieerden, c. de weduwe van Johannes Franeau,
secretaris van Vilvoorde, rescribent en reconveniënte; afbetaling
van een schuld van de stad. 1721
1 omslag

581

Louis de l'Escaille, advocaat en pachter van de ontvangsten van
Geldenaken, suppliant, c. de burgemeesters, schepenen en
meesters van de ambachten van Geldenaken, gedaagden;
afbetaling van de schulden aangegaan voor betalingen aan
militairen in 1691 en 1696. 1721
1 omslag

582

Wethouders van Leuven, supplianten, c. Magdalena Emptinck,
gedaagde; legitimiteit van een sommatie voor de gedaagde in de
Raad van Brabant, in een nog onbesliste zaak voor de guldekens
van de draperij van Leuven. 1721
1 omslag

583

Guillelmus De Raeymaeckers, gewezen rentmeester van het
vondelingenhuis van Leuven, suppliant, c. de wethouders van
Leuven, geïnsinueerden; kwestie of de suppliant inzage van zijn
rekeningen moet geven . 1721
1 omslag

584

Pierre Genevois, voogd van de kinderen van Adrien Genevois,
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suppliant, c. de schepenen van Nijvel, geïnsinueerden en
rescribenten; onderhoudsgeld voor de wezen, geconsigneerd bij de
geïnsinueerden. 1721- 1722
1 omslag
585

Jonker Jan-Jacomo Haecx, koninklijk notaris in Antwerpen,
suppliant, c. de wethouders van Antwerpen, rescribenten en
reconveniënten; verzoek om de rescribenten te dwingen zich te
houden aan de ordonnantie over de notarissen van 10 februari
1705, of om hem de som terug te betalen waarmee hij zijn ambt
van notaris gekocht had. 1721-1722
1 omslag

586

De voornaamste huiseigenaars van Gembloers, supplianten, c. de
magistraat van Gembloers, gedaagden; aanpassing van de
belastingschalen voor de inning van de beden. 1721-1723
1 pak

587

Jan Van Camp, cum suis, impetranten, c. de wethouders van
Antwerpen, gedaagden en de aalmoezeniers van Antwerpen,
geïntimeerden; erfeniskwestie. 1721-1727
1 pak

588

Hoofdmeier, drossaard, meier en de gecommiteerden van de
meierij van Vilvoorde, supplianten, c. de meier en guldekens van
de draperij van Leuven, met hen gevoegd de wethouders van
Leuven, gedaagden; jurisdictie over de meierij Vilvoorde. 17211727
1 pak

589

Wethouders van Antwerpen, supplianten, c. Jacomo De Cleves,
uitvoerder van het testament van Johannes François De Fuselier,
geïnsinueerde; betwisting van de evocatie door de Raad van
Brabant van de nog onbesliste rechtszaak van de geïnsinueerde
tegen de thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, voor de
schepenbank van Antwerpen; (1712. 1716). 1722
1 pak

590

Pierre Rousseels, impetrant, c. de schepenen van Nijvel,
gedaagden; onbekend. 1722
3 stukken

591

Philippe Stuckens, gewezen ontvanger van de twintigste penning in
Aarschot, suppliant, c. de burgemeesters en schepenen van de
stad en het land van Aarschot, geïnsinueerden; arrestatie van de
suppliant, omdat deze de rekening van zijn belastingontvangsten
nog niet had gedaan. 1722
1 pak
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592

Burgemeester en ingezetenen van Eupen, supplianten, c. de heer
Waldenbourgh, meier van Eupen, rescribent; vraag om de inspectie
van wegen en waterlopen (beleiden) door de rescribent te
casseren. 1722-1723
1 pak

593

Communiemeesters, schepenen en raad van Mechelen,
supplianten, c. Joris Du Forest en Godefroy Denis, met hen gevoegd
Jonker Philippus-Adrianus Van Vaerick, voor Judocus en Frans Van
Hamme, geïnsinueerden; privilege van tolvrijheid van burgers van
Mechelen n.a.v. de arrestatie in Brussel van een kar uit Mechelen.
1722-1725
1 pak

594

Burgemeesters en schepenen van Geldenaken, supplianten, c.
Philibert Van Goidshoven, griffier van Geldenaken, gedaagde;
modaliteiten van de afbetaling van de schuldenlast van de stad,
n.a.v. betalingen aan militairen in de jaren negentig van de 17de
eeuw. 1722-1726
1 pak

595

Burgemeesters en schepenen van Geldenaken, supplianten, c.
Jean-Baptiste Pols, rector van de kapel van Sint-Jan in Cretimont,
geïnsinueerde; eis dat de geïnsinueerde en de andere clerici die
van een beneficie genieten in kerken en kapellen in Geldenaken er
ook een mis zouden lezen. 1723
1 omslag

596

Guillelmus-Antonius Charliers, advocaat van de Raad van Brabant,
suppliant, c. de wethouders van Vilvoorde, geïnsinueerden;
legitimiteit van een appel voor de schepenbank van Vilvoorde van
een proces tussen de suppliant en Ludovicus Boulenge (Boulange)
voor de schepenbank van Overijse. 1723
1 pak

597

Gaspard De Vocht, suppliant, c. de magistraat van Vilvoorde,
geïnsinueerde; recht van de suppliant om 25 gulden te ontvangen
van elke nieuwe schipper en 2 gulden van elk schip dat in Vilvoorde
geladen of gelost wordt, in uitvoering van het akkoord uit 1662
tussen de geïnsinueerde en Peter De Vocht, vader van de
suppliant. 1723
1 pak
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598 - 599 Burgemeesters, schepenen en ingezetenen van Nijlen, Kessel en Bevel, supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en raad van Lier, rescribenten; jurisdictiegeschil over de bijvang van Lier. 1723-1726

598
599

598 - 599 BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN INGEZETENEN VAN
NIJLEN, KESSEL EN BEVEL, SUPPLIANTEN, C. DE BURGEMEESTERS,
SCHEPENEN EN RAAD VAN LIER, RESCRIBENTEN;
JURISDICTIEGESCHIL OVER DE BIJVANG VAN LIER. 1723-1726
Deel 1; met drie kaarten
1 pak
Deel 2.
1 pak

600

Denys Lorge, koopman uit Gembloers, suppliant, c. de baljuw,
meier en schepenen van Gembloers, geïnsinueerden; legitimiteit
van een inbeslagname en openbare verkoop wegens schulden ten
nadele van de suppliant. 1724
1 pak

601

Hendrik Milis, accijnspachter in Aarschot in 1716, impetrant, c. de
wethouders van Aarschot, gedaagden; afrekening van de inning
van de accijns. 1724
1 omslag

602

Laurentius De Prince, organist en inwoner van Zoutleeuw,
suppliant, c. de wethouders van Zoutleeuw, geïnsinueerden;
betaling van honorarium. 1724
1 omslag

603

Provoosten en gezworenen van de Munt in Brabant, supplianten en
obtinenten, c. de wethouders van Antwerpen, rescribenten en
gecondemneerden; betaling van proceskosten. 1724
1 omslag

604

Jacobus Année (Anné), veehandelaar uit Antwerpen, suppliant, c.
de burgemeester, schepenen en raad van Lier, met hen gevoegd
de overdekens en oudermans van de lakenhal en de
vertegenwoordiges van de veetafel (instelling ter inning van een
belasting op de verkoop van vee) van de stad, rescribenten;
afrekening van het veegeld. 1724
1 pak

605

De leden van de tolkamer van Geldenaken (eigengenoten of
alloyers), met hen gevoegd de gravin van Geldenaken,
supplianten, c. de wethouders van Leuven, geïnsinueerden;
verantwoordelijkheid voor het reinigen van rivieren en waterlopen.
1724-1745
1 pak

606

Jonker Egidius-Josephus Van den Werve, suppliant, c. de
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wethouders van Leuven, geïnsinueerden; kosten van de suppliant
van 110 gulden in het 'solliciteren en overbrengen' van een octrooi
die toestond aan de stad Leuven om 20.000 gulden te lichten.
1725
1 pak
607

Barbara Thiry, weduwe van Steven Laurens, inwoner van Leuven,
suppliante, c. de wethouders van Leuven, geïnsinueerden; vraag
om opsluiting van haar krankzinnige dochter Maria Laurens,
bijdrage van de geïnsiueerden aan haar onderhoudskosten. 1725
1 pak

608

Wethouders van Tienen, supplianten, c. de schepenen en
regeerders van Neerlinter, geïnsinueerden; opgeven van het
onderhoud van de sluis op de Gete in Neerlinter door de
supplianten. 1725-1726
1 pak

609

De wethouders van Tienen, supplianten, c. (Herman-Theodore Van
den Berghe) baron van Trips, heer van Neerlinter, rescribent;
opgeven van het onderhoud van de sluis op de Gete in Neerlinter
door de supplianten. 1725-1728
1 pak

610

Jaspar (Gaspar) Smits, inwoner van Lier, suppliant, c. de
burgemeester, schepenen en raad van Lier, geïnsinueerden; vraag
om ondersteund te worden door één van drie godshuizen in Lier
waaraan zijn familielid, plebaan Jaspar Smits, een schenking had
gedaan. 1725-1729
1 pak

611

Johannes-Baptista Schoeps, licentiaat in de theologie en plebaan
van de Sint-Pieterskerk in Leuven, impetrant, c. de wethouders van
Leuven, met hen gevoegd de deken en het kapittel van de SintPieterskerk, gedaagden; vraag om betaling van het huurgeld van
de impetrant, bij gebrek aan een pastorie. 1725-1733
1 pak

612

Michael Joly, notaris en procureur in Lier, suppliant, c. de schout,
burgemeester, schepenen en raad van Lier, rescribenten;
beledigingen van de rescribenten door de supliant . 1726
1 pak

613

Guillelmus Robrecht, licentiaat in de rechten, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten; betaling van een rente .
1726
1 omslag

614

Schepenen van Herve, Charneux, Thimister en Chaineux,
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supplianten, c. de ingezetenen van Herve, geïnsinueerden; kwestie
of de schepenbank zal zetelen in Battice of in de vrijheid Herve ;
vorige instantie: Hof van Limburg. 1726
1 pak
615

De pastoor van 's-Hertogenrade (Kerkrade, provincie Limburg Herzogenrath, Noord-Rijnland-Westfalen), impetrant, c. de
burgemeester en enkele inwoners van 's-Hertogenrade,
gedaagden; modaliteiten van de keuze van koster en
schoolmeester in 's-Hertogenrade. 1726
1 stuk

616

Leonard Romer, schepen van Eupen, suppliant, c. de burgemeester
en ingezetenen van Eupen, geïnsinueerden; sommatie door een
deurwaarder om kosten te betalen van een rapport in een proces
voor de Raad van Brabant, dat in naam van de stad wordt gevoerd.
1726
1 omslag

617

Mater en de religieuzen van het Bethaniënklooster binnen
Zoutleeuw, impetranten, c. de wethouders van Zoutleeuw,
gedaagden en reconveniënten; betaling van een rente ten laste
van de stad. 1726-1727
1 omslag

618

Fredericus Van der Beken, koopman uit Brussel, suppliant, c. de
leden van de magistraat van Leuven die commissaris waren in de
verpachting van de bieraccijns in 1726, rescribenten; intimidatie en
geweld tijdens de uitbesteding van de verpachting. 1726-1727
1 pak
C.F. Boschaert, 'raad en asseseur van sijne majesteyt', suppliant, c.
de heer Cannaert d'Halmale, hoofdmeier van het kwartier van
Zichem, gedaagde, onkosten van de gevangenneming en de
executie van vagebonden. 1726-1728

619

Burgemeesters, schepenen en raad van Lier, supplianten, c. AnnaMaria Deka, weduwe van Gumarus Van den Hauten (Van den
Houdt), rescribente; afrekening van inkomsten uit de veetafel
(instelling ter inning van een belasting op de verkoop van vee),
gepacht door de vader van de suppliante. 1726-1735
1 pak

620

Arnoldus Busselen en Arnoldus Steens, ingezetenen uit Zoutleeuw,
supplianten, c. de wethouders van Zoutleeuw, rescribenten;
achterstallig loon van Laurentius De Prince, organist in de SintLeonarduskerk, erflater van de supplianten. 1727
1 omslag
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621

Burgemeesters, schepenen en raad van Lier, supplianten, c. de
twaalf gecommitteerden van de directie van de veetafel in Lier
(instelling ter inning van een belasting op de verkoop van vee),
gedaagden; modaliteiten van de verpachting van de veeaccijns.
1727
1 omslag

622

Wethouders van Leuven, supplianten, c. de administrateurs van de
Domeinen van de vorst, geïnsinueerden; verhuur door de
geïnsinueerden van de vijvers en grachten buiten de stad. 1727
1 pak

623

C. Van Grimbergen, suppliant, c. de wethouders van Leuven,
rescribenten; betaling van geleverde schoenen aan het
vondelingenhuis van Leuven door zijn erflater Guilliam Van der
Bueken in 1713-1714. 1727

624

Jonker Bartholomeus Martini, suppliant, c. de wethouders,
thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, geïntimeerden;
betaling van een belasting op paarden voor karossen. 1727
1 omslag

625

Wethouders van Leuven, supplianten, c. licentiaat Schouten, deken
van de draperij in Leuven, geïnsinueerde; betaling van onkosten
van de geïnsinueerde in de rechtszaak tegen schepen Jaspar
Colibrant uit 1721. 1727
1 omslag

626

Wethouders van Antwerpen, supplianten, c. Nicolaas De Groot,
drossaard van de hoofdbank van Deurne en Borgerhout, de heer
van Vussels, Jonker Franciscus De Bisthoven, Norbertus Van
Aerdenbodegem (Ardebodegem), Guiliam Gillis, Peter Mortelmans,
Arnold Selderslagh, Simon Cerclemans, gewezen schepenen van de
hoofdbanken van Deurne en Borgerhout, rescribenten; weigering
van de drossaard en de hoofdbanken van Deurne en Borgerhout
om zich te houden aan het verbod op de Ommegang in deze
dorpen, uitgevaardigd door de supplianten. 1727-1728
1 pak

627

Michel-Joseph Beyens, heer van Grandbais, suppliant, c. de
magistraat van Nijvel, geïnsinueerden en rescribenten; kwestie of
Grandbais mag belast worden door de stad Nijvel. 1727-1728
1 pak

628

Licentiaat Govaerts, griffier van de tolkamer en controlleur van de
douanerechten in Tienen, supplianten, c. de wethouders van
Tienen, rescribenten; privilege van vrijstelling van accijnzen en

112

Raad van Brabant. Processen van steden

beden voor de suppliant. 1727-1728
1 pak
629

Gedeputeerden van de leden van Zoutleeuw, supplianten, c. de
wethouders van Zoutleeuw, rescribenten; schending van het
stadsreglement uit 1692 m.b.t. het afleggen van financiële
verantwoording en het geven van inzage in de stadsrekeningen
door de rescribenten, modaliteiten van de inning van accijnzen.
1727-1729
1 pak

630

De pastoor van Landen, impetrant, c. het kapittel van SaintLambert in Luik, eerste gedaagden, en de wethouders en
ingezetenen van Landen, tweede gedaagden; kosten aan de
pastorie van Landen. 1727-1731
1 omslag

631

Wethouders van Zoutleeuw, supplianten, c. Guillelmus Daels en J.F.
Preuveneers, gedaagden; onbekend. 1728
2 stukken

632

Laurentius De Prince, magazijnmeester en rentmeester van de
versterkingen in Zoutleeuw, suppliant, c. Guillelmus Josephus,
gewezen burgemeester en secretaris van Zoutleeuw,
geïnsinueerden; verkiezing van secretaris in Zoutleeuw. 1728
1 pak

633

Wethouders van Tienen, supplianten, c. de administrateurs van de
Domeinen van de vorst, interveniërende voor hun ontvanger JanBaptista Van den Berghe, geïnsinueerden; visrechten van de
ingezetenen van Tienen in de Gete en de Vloedgracht. 1728
1 omslag

634

Louis de l'Escaille, advocaat uit Geldenaken, suppliant, c. de baljuw
en de schepenen Vleminckx en Stevenaart van Geldenaken;
vergoeding van de suppliant van voorgeschoten geld voor de
verbouwing van het stadhuis van Geldenaken. 1728
1 omslag

635

Martinus Huybrechts, suppliant, c. de burgemeesters, schepenen
en raad van Antwerpen, advisanten; vraag om evocatie van een
proces van de suppliant. 1728
1 omslag

636

De provoosten en gezworenen van de Munt in Antwerpen,
interveniërende voor Hendrik Diericksens, supplianten, c. de
burgemeesters en schepenen van Antwerpen, rescribenten;
jurisdictiegeschil: kwestie of Diericksens door de Muntmeesters,
dan wel door de Antwerpse schepenbank moet worden berecht.
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1728-1729
1 pak
637

Hubertus-Josephus Motteau, gehuwd met Theresia Moris, suppliant,
c. de burgemeesters, schepenen en raad van Lier, rescribenten;
inbeslagname van de goederen van de suppliant . 1728-1730
1 pak

638

Leonardus Bleys (Blijs, De Blijs), licentiaat in de medicijnen en
juffrouw Anna Gillis, ingezetenen van Zoutleeuw, supplianten, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Zoutleeuw,
geïnsinueerden; uitvoering van een vonnis van de Raad van
Brabant van 12 mei 1728 i.v.m. twee renten ten laste van de stad
Zoutleeuw. 1728-1730
1 omslag

639

Wethouders van Herentals, als oppervoogden van de tafels van de
Heilige Geest, impetranten, c. Guilliam De Bie, Frederik Cocx en de
vertegenwoordigers van de weduwe van Jan Willems, gedaagden;
bijdragen van de gedaagden voor de tafels van de Heilige Geest.
1728-1731
1 omslag

640

Bartholomé Gordinne, boswachter van de Ban van Herve, appelant,
c. de stad en vrijheid van Herve, geïntimeerden; aanwezigheid van
de appelant op de vergadering van de geïntimeerden, terwijl hij
niet beantwoordt aan de minimum belastingschaal om aan deze
vergadering te mogen deelnemen; vorige instantie: Hof van
Limburg. 1728-1732
1 pak

641

Theodorus De Berckel, meier van Leuven, suppliant, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, rescribenten;
achterstalige betaling aan zijn dienaars door de rescribenten; vraag
om inzage in een akte van akkoord uit 1724 tussen burgemeester
Van Berkenrode en de dienaars van de meier. 1729
1 pak

642

Johannes-Baptista (Jan-Baptista) Sneyers, oud-burgemeester van
Leuven, suppliant, c. de wethouders van Leuven, rescribenten;
vergoeding van uitgaven van de suppliant in het kader van zijn
ambt. 1729-1730
1 pak

643

Antoine Alexis en Pierre Lambert, supplianten, c. de baljuw, meier,
burgemeester en schepenen van de stad en vrijheid Waver,
gedaagden; inning van de twintigste penning. 1729-1730
1 pak
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644

Wethouders van Geldenaken, met hen gevoegd graaf (JeanEnglebert) de Romrée, heer van Geldenaken, impetranten, c. de
graaf de Dongelberghe, de graaf van Mastaing en hoogbaljuw van
Waals-Brabant, gedaagden; omslag van de beden. 1729-1733
1 pak

645

Jan-Peeter Seroyen, slager, knaap van de Sint-Sulpitiuskerk in
Diest, suppliant, c. de wethouders van Diest, interveniërende voor
de rentmeesters van de Sint-Sulpitiuskerk; poging van de
rescribenten om de suppliant uit zijn ambt van kerkmeester te
ontzetten. 1730
1 pak

646

Johannes-Antonius Persoons, burger van Tienen, suppliant, c. de
wethouders van Tienen, geïnsinueerden; taxatie voor de twintigste
penning van twee huizen gebouwd door de suppliant. 1730
1 omslag

647

Broeder Eustache De Bernard d'Avesnes, ridder van de orde van
Sint-Jan van Jeruzalem (Orde van Malta), commandeur van de
commanderij Chantraine en Vaillampont, suppliant, c. de
burgemeester en schepenen van Tienen, rescribenten; kwestie of
het graan gekocht voor de commanderij van de suppliant al dan
niet vrij is van belastingen omwille van de privileges van de orde
van Sint-Jan van Jeruzalem. 1730
1 omslag

648

Gerard Goossens, vertegenwoordiger van de gemeente van
Zoutleeuw, suppliant, c. de wethouders van Zoutleeuw,
geïnsinueerden; vraag om het honorarium van de burgemeesters
te beperken. 1730-1731
1 pak

649

Schepenen van het land van Lummen, supplianten, c. de
schepenen van Halen, rescribenten; vraag van de supplianten om
een vonnis van de rescribenten te vernietigen in een appelzaak .
1730-1731
1 pak

650

Wethouders van Leuven, supplianten, c. de graaf van Sint-Peeters,
heer van Sint-Joris-Winge en Gempe, rescribent; aanvechting van
een decreet van de Raad van Brabant verkregen door de
rescribent, over de belasting op transacties in onroerend goed
(pondpenningen). 1730-1732
1 pak

651

Wethouders van Leuven, supplianten, c. de procureur-generaal van
Brabant, rescribent; rol van de supplianten in de organisatie van
het ruimen van de Dijle. 1731
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652

De heer Borlez, heer van Bilstain, suppliant, c. het stadsbestuur
van Limburg, rescribenten; jaagrechten van de burgers van
Limburg in het bos van Wez. 1731
1 pak

653

De douairière van Herman-Theodore Van den Berghe, baron van
Trips en heer van Neerlinter, suppliante, c. de wethouders van
Tienen, rescribenten; onderhoud van de sluizen op de Gete. 17311732
1 pak

654

Wethouders van Tienen, supplianten, c. de meesters van de tafel
van de Heilige Geest en de parochianen van Grimde, rescribenten;
kosten voor het onderhoud van vondelingen. 1731-1732
1 omslag

655

Thossanus Michiels, rentmeester van de grote Heilige Geesttafel in
Leuven, suppliant, c. Van Spoelbergh en Van Langendonck,
burgemeesters van Leuven, en Willem Van Bemmel, voogd van
dezelfde tafel, geïnsinueerde; weigering van de geïnsinueerden om
de rekening van de suppliant te ondertekenen van het boekjaar
1728-1729 . 1732
1 omslag

656

Fransiscus Paulus Van Kessel, oud-schepen van Antwerpen,
suppliant, c. de wethouders van Antwerpen, rescribenten;
toewijzing van het officie van controleur van de buitenbieren aan
de suppliant. 1732
1 stuk

657

(Philibert) Van Goidsenhoven, baljuw van Geldenaken, J. de
l'Escaille, C. Hallué en J.F. Vanderkam, schepenen van Geldenaken,
supplianten, c. graaf (Jean-Englebert) de Romrée, heer van
Geldenaken, gedaagde, met hem gevoegd de burgemeesters, vijf
schepenen en de meesters van de ambachten van Geldenaken,
rescribenten; plannen van de supplianten voor het verbouwen van
het stadhuis van Geldenaken. 1732
2 stukken

658

Baljuw, burgemeesters en schepenen van Geldenaken,
supplianten, c. Jean Malsier, inwoner van Geldenaken, gedaagde;
onteigening van het huis van de gedaagde, in het kader van de
plannen voor het verbouwen van het stadhuis van Geldenaken.
1732
1 omslag

659

Antoni Lombaerts, pachter van de Domeinen in Turnhout, in naam
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van (Frederik-Willem I), koning van Pruisen, heer van Turnhout,
suppliant, c. de burgemeesters, bedenzetters, kerk- en Heilige
Geestmeesters, aalmoezeniers en de ingezetenen van de stad en
vrijheid Turnhout, rescribenten; jurisdictie over de molens in
Turnhout. 1732
1 omslag
660

Jacobus Engels, boekhouder 'van de uitgaande bieren' te
Antwerpen en Franciscus-Paulus Van Kessel, thesaurier van
Antwerpen, supplianten, c. de wethouders van Antwerpen,
geïnsinueerden; poging om Jacobus Engels uit zijn ambt te
ontzetten. 1732
1 pak

661

Hieronimus Verwilt, rentmeester-generaal van de Domeinen van de
vorst in het kwartier van Antwerpen, suppliant, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Lier, geïnsinueerden;
betaling van het advies van de suppliant, gevraagd door de Raad
van Brabant, bij een rekest van de geïnsinueerden. 1732-1733
1 omslag

662

Burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, interveniërende
voor Joris Claes, ontvanger van de drie nieuwe middelen,
supplianten, c. Guillelmus-Franciscus Van Molle, ontvanger van een
belasting op transacties van onroerend goed (pondpenningen),
geïnsinueerde; afrekening van de ontvangst van de pondpenningen
en een lening op de veeaccijns. 1732-1734
1 pak

663

Wethouders van Leuven, impetranten, c. de weduwe van procureur
De Doncker, gedaagde; betaling van honoraria voor procureur De
Doncker. 1733
1 pak

664

Guilliam en Jan-Baptista Van Reeth, cum suis, ingezetenen van
Boom, supplianten, c. de wethouders van Antwerpen,
geïnsinueerden; vraag dat de geïnsinueerden binnen de maand
een uitspraak zouden doen in een appelzaak tussen hun moeder
Johanna Somers c. Peter De Bruyn, eerder gevoerd voor de
schepenbank van Boom. 1733
1 omslag

665

Everardus De Bruyn, rentmeester van Leuven, impetrant, c. de
wethouders van Leuven, interveniënten en gedaagden; vergoeding
van onkosten van de impetrant in de uitoefening van zijn ambt.
1733-1734
1 pak

666

Henri Chantraine, burgemeester van Herve, suppliant, c. de stad en
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vrijheid van Herve, geïnsinueerden; betaling van proceskosten.
1733-1734
1 pak
667

Leonard-Constantin Gerardi, schout van Schoten, leenvinder van
het Leenhof van Brabant en rentmeester van de commanderij
Pitzemburg, suppliant, c. de wethouders van Antwerpen,
rescribenten; betaling van de belasting op paarden van wagens en
karossen. 1734
1 omslag

668

Henricus Engelgrave, priester en kanunnik van de Sint-Jacobskerk
in Antwerpen en Johannes Van Horenbeecq, brouwer, eigenaars
van de huizen aan de Noordelijke dijk van de Ankerrui, supplianten,
c. de burgemeesters, schepenen, thesauriers en rentmeesters van
Antwerpen, rescribenten; vraag om de dijk van de Ankerrui te
versterken. 1734-1736
1 pak

669

Stadsbestuur van Hannuit, impetranten, c. de abdis van het
klooster van Sint-Victor, intervenïerende voor de pachters van de
tienden in Hannuit, gedaagde; betwisting i.v.m. de modaliteiten
van de tiendenheffing. 1734- 1736
1 pak

670

Matheus Charles, inwoner van Aarschot, suppliant, c. de
wethouders van Aarschot, interveniërende voor Jan-Baptist Focqier,
ontvanger in Aarschot, geïnsinueerden; omvang van het bedrag
dat de suppliant schuldig is voor de betaling van de beden. 17341739

671

Gisbertus Van de Graeff, suppliant, c. de schout van de stad en de
bijvang van Lier, met hem gevoegd de burgemeesters, schepenen
en raad van Lier, geïnsinueerden; modaliteiten van de gedwongen
verkoop van een brouwerij waarvan de suppliant mede-eigenaar is.
1735
1 pak

672

Albert Pigeolet, landbouwer uit Spillemont, suppliant, c. de drie
leden van de stad Nijvel, interveniërende voor hun pachter
François-Joseph Le Roy en de advocaat (Adrien-Frans) Le Maire,
geïnsinueerden; modaliteiten van de inning van de belastingen van
de bewoners van de buitenwijken van Nijvel. 1735
1 omslag

673

Johannes-Godefridus Persoons, notaris in Tienen, suppliant, c. de
wethouders van Tienen, geïnsinueerden; partijdigheid van de
geïnsinueerden in een conflict tussen de suppliant en zijn buren;
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betwisting van een bevel tot betaling . 1735-1736
1 pak
674

De douairière van de baron van Winksele, suppliante, c. de
magistraat van de stad en de provincie Mechelen, geïnsinueerden;
vergoeding voor gevelde bomen in Winksele voor de aanleg van de
steenweg tussen Leuven en Mechelen. 1735-1737
1 pak

675

Johannes-Guillielmus De Visser, aalmoezenier van de stad en
vrijheid Turnhout, suppliant, c. de schepenen van Turnhout,
geïnsinueerden; vraag om de geïnsinueerden te verbieden zelf het
geld uit de armenbus op het stadhuis uit te delen aan de armen.
1735-1737
1 pak

676

Burgemeesters en schepenen van Hannuit, supplianten, c. Jacques
Denis, baljuw van Hannuit, geïnsinueerde; weigering van de
geïnsinueerde om de inwoners van Hannuit te dwingen de
bijzondere belasting te betalen die de supplianten hebben
ingesteld voor de financiering van de proceskosten van de stad.
1736
1 lias

677

Antonius Van der Hagen en Guillielmus Van Lint, gedeputeerden uit
de naties van Vilvoorde, supplianten, c. de burgemeesters en
schepenen van Vilvoorde, rescribenten; naleving van het
stadsreglement van 7 juli 1649 waarin gestipuleerd werd dat de
stad geen rechtszaken mocht beginnen zonder de goedkeuring van
de vertegenwoordigers van de naties. 1736
1 omslag

678

Anthony Claessens, appelant, c. de schepenen van de stad en
vrijheid Turnhout, en Jonker Van Parijs, geïntimeerden; verkoop van
een stuk braakland (dries); vorige instantie: schepenbank van
Turnhout. 1736-1738
1 pak

679

Arnold Romer, oud-burgemeester van Eupen, impetrant, c. de
burgemeester en ingezetenen van Eupen, gedaagden; vergoeding
van kosten gemaakt uit hoofde van zijn functie van burgemeester.
1736-1738
1 pak

680

Peter en Hendrik Van Hove, ingezetenen van Herentals,
supplianten, c. de heer Limpens, hoofdschout van de stad en het
kwartier Herentals, geïnsinueerden; geweldpleging door de
supplianten bij het huis van (Franciscus)-Dominicus Van Tendeloo,
oud-burgemeester van Herentals. 1736-1740
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1 pak

681

Catharina Bogaerts, weduwe van Martinus De Bie, geïnsinueerde,
c. de burgemeesters, schepenen en raad van Lier, supplianten;
onbekend. 1737
2 stukken

682

Wethouders van Tienen, met hen gevoegd de procureur-generaal
van het Officie-Fiscaal, supplianten, c. de wethouders van Leuven,
interveniërende voor Jonker Carel-Michael Schotte, rescribenten;
jurisdictieconflict n.a.v. een proces voor de schepenbank van
Leuven tussen de rentmeester van Tienen (Mathias-Jacobus) Van
der Meeren en Schotte over niet betaalde belastingen op huizen en
gronden in Tienen. 1737-1742
1 pak

683

Egidius Vinck, president van het Drutius-college in Leuven,
suppliant, c. de burgemeesters, schepenen en raad van Leuven,
rescribenten; onderhoudskosten van een brug over de Dijle. 1738

684

Jan-Baptist Van Eeckhoven, smid en horlogemaker in Herentals,
suppliant, c. de wethouders van Herentals, geïnsinueerden;
afrekening van de kosten voor het herstellen van de klok op het
stadhuis. 1738
1 omslag

685

Jonker Emmanuel Gaethovius, heer van Hakendover en MariaJohanna-Ignace-Josephe Gaethovius, supplianten, c. de wethouders
van Vilvoorde, geïnsinueerden; betaling van een rente ten laste
van de stad. 1738
1 omslag

686

Wethouders, rentmeesters, burgemeesters, schepenen en
gezworenen van Herentals, supplianten, c. Franciscus-Dominicus
Van Tendeloo, gewezen president, schepen en burgemeester van
Herentals, geïnsinueerde; beledigingen van de supplianten door de
geïnsinueerde. 1738
1 omslag

687

Burgemeesters en schepenen van Geldenaken, impetranten, c.
prins (Charles-Emmanuel) van Gaver, hoogbaljuw van WaalsBrabant, gedaagde; jurisdictie over wegen en waterlopen in
Geldenaken. 1738
1 omslag

688

Henricus Van Baelen, hovenier in Leuven, suppliant, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, geïnsinueerden;
schade aan de huizen van de suppliant door de verhoging van de
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Mechelsestraat. 1738- 1740

1 pak
689 - 690 Oud-burgemeesters Souroux, De Fechereuse, dokter Brion en de oud-bestuurders Molinghin (Molinghen) en notaris Thonet voor het oude stadsbestuur van Herve, supplianten, c. het nieuwe stadsbestuur van Herve, geïnsinueerden; procedures in het verkiezen van het stadsbestuur van Herve. 1738-1740

689
690

689 - 690 OUD-BURGEMEESTERS SOUROUX, DE FECHEREUSE,
DOKTER BRION EN DE OUD-BESTUURDERS MOLINGHIN
(MOLINGHEN) EN NOTARIS THONET VOOR HET OUDE
STADSBESTUUR VAN HERVE, SUPPLIANTEN, C. HET NIEUWE
STADSBESTUUR VAN HERVE, GEÏNSINUEERDEN; PROCEDURES IN
HET VERKIEZEN VAN HET STADSBESTUUR VAN HERVE. 1738-1740
Deel 1
1 pak
Deel 2
1 pak

691

Burgemeesters, schepenen, gezworenen en ingezetenen van de
vrijheid Hoogstraten, interveniërende voor Johannes Michielssen,
gewezen burgemeester van Hoogstraten, supplianten, c. Anthonius
Gijssels, schout van de vrijheid Hoogstraten, geïnsinueerde;
verdeling van de kosten van het onderhoud van waterlopen en
wegen. 1738-1742
1 pak

692

Vertegenwoordigers van de buitenwijken van Nijvel, supplianten, c.
de drie leden van de stad Nijvel, geïnsinueerden; betwisting over
belastingheffing in de buitenwijken en de vertegenwoordiging van
de buitenwijken in het stadsbestuur, n.a.v. de bouw van een nieuw
stadhuis in Nijvel. 1739
1 pak

693

Wethouders van Vilvoorde, supplianten, c. de schepenen van de
hoofdbank van Sint-Martens-Lennik en Sint-Kwintens-Lennik,
geïnsinueerden; aanvechten van een appel dat door de
geïnsinueerden werd aanvaard van een zaak die gevonnist was
door de schepenbank van Zaventem. 1739
1 omslag

694

Wethouders van Vilvoorde, supplianten, c. Lambertus Schrijvers,
schoolmeester van Schaarbeek, rescribent; appel van de rescribent
bij de schepenen van de hoofdbank van Sint-Martens-Lennik en
Sint-Kwintens- Lennik van een vonnis van de schepenbank van
Zaventem, terwijl dit volgens de supplianten tot hun jurisdictie
behoort. 1739
1 pak

695

Henricus-Petrus Thenaerts, wasbleker in Leuven, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, rescribenten; privilege van vrijheid van
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accijnzen van de suppliant. 1739-1740
1 omslag
696

Johannes Baptista Sergeyssens, rentmeester van Leuven in 17341737, suppliant, c. de burgemeesters, schepenen en raad van
Leuven, interveniërende voor de huidige rentmeesters,
rescribenten; betwisting over het afsluiten van de rekeningen van
de suppliant. 1739-1740

697

Jan-Joseph De Bauwens (Bouwens), heer van Wijtvliet-Bruggen,
suppliant, c. de thesauriers en rentmeesters van Antwerpen,
geïnsinueerden; kwestie of het proces tussen de suppliant en de
geïnsinueerden voor de Raad van Brabant kan worden gevoerd;
vorige instantie: schepenbank van Antwerpen. 1739-1742
1 pak

698

Schepenen, gezworenen en vertegenwoordigers van de inwoners
van de stad en de vrijheid Turnhout, supplianten, c. Jonker
G(uilelmus) A(ntonius) De Fierlant, hoofdschout van de stad en het
kwartier Turnhout, met de officieren van het kwartier,
geïnsinueerden; modaliteiten van de convocatie voor de
kwartiervergaderingen van de schepenen door de geïnsinueerden;
schending van het reglement van 13 september 1687. 1740- 1742
1 pak

699

Enkele crediteurs van de stad Antwerpen, die betaald worden via
'de reductiekas', supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en
raad van Antwerpen, geïnsinueerden; modaliteiten van de betaling
van de schulden van de stad. 1740-1742
1 pak

700

Jean-Baptiste Deppe, bakker uit Nijvel, suppliant, c. de drie leden
van Nijvel, geïnsinueerden; ordonnantie van de geïnsinueerden van
11 oktober 1740 die een meelaccijns invoert voor de bakkers.
1740-1741
1 pak

701

François Froment, apotheker in Nijvel, suppliant, c. de gezworenen
van Nijvel, als intendanten van de armenzorg, geïnsinueerden;
vraag van de suppliant om stukken te consigneren die zouden
bewijzen dat de armenzorg een rente van vier mudden graan mag
heffen op een hoeve in Boulers. 1741
1 pak

702

Frans Le Grelle, boogschutter van de lijfwacht van de vorst,
revident, c. de wethouders van Antwerpen, geïntimeerden;
inbeslagname van de erfenis uit het sterfhuis van de broer van de
revident, n.a.v. niet betaalde rechten geheven op erfenissen in de
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stad die aan personen daarbuiten toevallen (issuerechten). 1741
1 omslag
703

Wethouders van Tienen, supplianten, c. Mathias-Jacobus Van der
Meeren, gewezen rentmeester van Tienen, gedaagde; betwisting
over het afsluiten van de rekeningen van de gedaagde. 1741
1 pak

704

Jacques-François Fastrez, inwoner van Perwez, suppliant, c. de
schepenen van Leuven, geïnsinueerden; Weigering van de
secretaris van Leuven Duchateau om het procesdossier van de
suppliant tegen de dominicanen in Leuven te laten lichten door de
griffier van Perwez, zolang de suppliant niet de helft van de kosten
van het advies van de Leuvense schepenen betaalt. 1741
1 omslag

705

Johannes-Guilielmus Berckmans, brouwer in Leuven, suppliant, c.
de burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, rescribenten;
schade aan de herberg van de suppliant door de verhoging van de
Mechelsestraat. 1741-1742
1 pak

706

Burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, supplianten, c.
Johannes-Carolus Fraiture, Arnoldus-Josephus Gobaert, Jacobus
Standaerts, Anthonis Fisco, Jacobus-Michael Janssens en Judocis
Wirix, stadhouder en gezworen erflaten van de tolkamer binnen
Leuven, geïnsinueerden.; privilege van vrijheid van accijnzen van
de leden van de tolkamer; kwestie of de geïnsinueerden wel echte
erflaten van de tolkamer zijn. 1741-1743
1 pak

707

De pastoor en de hoofdmeesteres van het begijnhof van Diest,
supplianten, c. de schout, burgemeester en raad van Diest,
interveniërende voor Michiel Van Zurpele, Peter Janssens en Jan
Cocx, politiemeesters van Diest, rescribenten; inspectie van het
laken geproduceerd in het begijnhof. 1741-1743
1 pak

708

Burgemeesters en wethouders van Aarschot, supplianten c. de
burgemeesters en regeerders van Rillaar, geïnsinueerden en
rescribenten; verdeling van de betaling van het 'nobelgeld'
(belasting die sinds 1666 om de dertig jaar werd geheven voor het
onderhoud van de burcht in Antwerpen). 1742
1 pak

709

Wethouders van Antwerpen, impetranten, c. Hieronimus
Lambrechts, gewezen rentmeester van Antwerpen, gedaagde;
betwisting over het afsluiten van de rekeningen van de gedaagde.
1742
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1 pak

710

Matthias-Albert Vleminckx, griffier van Geldenaken, suppliant, ; c.
(Jeanne Vecquemans), gravin van Geldenaken, en de magistraat
van Geldenaken, geïnsinueerden; betaling van een rente. 1742
1 pak

711

Matheus-Henricus De Winter, Johannes-Franciscus Van Horenbeeck
en Guillelmus Sammels, kerkmeesters van de Sint-Walburgiskerk of
Burchtkerk te Antwerpen, impetranten, c. de wethouders van
Antwerpen en Guillielmus-Ignatius Kerrickx, kerkmeester van de
Sint-Walburgiskerk, gedaagden; betwisting over de restauratie van
de kerk. 1742

712

Drossaard, schepenen en meesters van de tafel van de Heilige
Geest van de vrijheid van Geel, supplianten, c. de wethouders van
Herentals, rescribenten; weigering van armenzorg aan twee
vrouwen uit Herentals die geboren waren in Geel. 1742
1 pak

713

Martin Laureys, koopman, notaris en landmeter in Leuven,
suppliant, c. de meier, burgemeesters en schepenen van Leuven,
advisanten; vraag tot schorsing van een criminele procedure voor
de schepenbank van Leuven. 1742
1 lias

714

Jonker Charles Crabbeels, hoofdmeier van de stad en het land van
Zichem, suppliant, c. de burgemeesters, schepenen en regeerders
van de stad en het kwartier Zichem, gedaagden; betaling aan de
suppliant van de vergoeding voor de arrestatie van Pierre Le Gros ;
(1726-1728). 1742-1743

715

Philippe-Joseph Thimé (Timé), producent van koolzaadolie in Nijvel,
suppliant, c. de drie leden van Nijvel, geïnsinueerden; privilege van
vrijstelling van accijnzen. 1742-1744
1 pak

716

Johannes-Baptista Meulemans en Carolus Heuskens, gezworen
erflaten van de tolkamer in Leuven, supplianten, c. de wethouders
van Leuven, gedaagden; privilege van vrijheid van accijnzen van
de leden van de tolkamer. 1742-1746
1 pak

717

Petrus Verhemeldonck, pachter van de graanaccijns in Turnhout,
suppliant, c. de schepenen van de stad en vrijheid Turnhout,
rescribenten; vraag om te registreren wie vrij is van de
graanaccijns; vergoeding van gederfde inkomsten van de
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suppliant. 1742-1748

1 pak
718

De weduwe van Carolus Cuypers, ontvangster van de Ravenstijnse
loterij in Brussel, suppliante, c. de wethouders van Antwerpen,
geïnsinueerden; verbod door de geïnsinueerden op vreemde
loterijen. 1743
1 omslag

719

Johannes-Franciscus Kindermans, wasbleker in Tienen, suppliant, c.
de wethouders van Tienen, rescribenten; toekenning van een
privilege van stadslasten (burgemeesters vrijdom) aan de
suppliant. 1744
1 omslag

720

Franciscus Clamaert, meester-smid in Leuven, suppliant, c. de
wethouders van Leuven, geïnsinueerden; rekening van geleverd
ijzerwerk voor het stadhuis en een fontein in Leuven. 1744
1 omslag

721

Wethouders van Tienen, interveniërende voor Jan-Francis Peeters,
inwoner van Tienen, supplianten, c. de erflaten van de tolkamer
van Tienen, interveniërende voor advocaat (Mathieu-François?)
Renson en Mathias-Josephus Vranckx ; jurisdictiegeschil over
personen in Tienen n.a.v. de dagvaarding voor de tolkamer van
Peeters door Renson en Vrancx, betreffende overlast door mest op
de straat. 1744
1 omslag

722

Johannes Van Dormael, suppliant, c. de wethouders van Diest,
geïnsinueerden; stedelijk beleid over de sluizen; schadevergoeding
voor de suppliant voor de overstromingen van 1740 en 1744. 17441745

723

Paulo-Hyacinthus Du Bois, luitenant-warandemeester in het
kwartier van Geel, suppliant, c. de wethouders van de stad
Antwerpen, geïnsinueerden; privilege van vrijstelling van het
wijkmeesterschap. 1744-1745
1 omslag

724

Johannes-Josephus-Maximilianus Bosschaert, gewezen guldeken in
Leuven, en schepen van Leuven, suppliant, c. de wethouders van
Leuven, rescribenten; proceskosten in de zaak tussen de meier,
guldekens en wethouders van Leuven c. de meier, drossaard en
vertegenwoordigers van de meierij van Vilvoorde. 1744-1749
1 pak

725

Schout en schepenen van Lier, supplianten, c. Catharina Melijn,
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Vrouwe van Lachenen, douairière van Arnoldus Lunden,
burgemeester van Antwerpen, interveniërende voor de meier en
schepenen van Lachenen, geïnsinueerden; jurisdictiegeschil over
Lachenen. 1745
1 pak
726

Christiaan Haenen, Nicolaas Sterckendries, Hendrik Pelckman, de
weduwe Luynkens en Jan Crabbeels, ingezetenen van Leuven,
supplianten, c. de burgemeesters van Leuven, advisanten;
vergoeding van de kosten van inkwartiering van militairen . 1745
1 omslag

727

De eedslieden en ingezetenen van de bijvang van Herentals,
supplianten, c. de wethouders en regeerders van Herentals,
gedaagden; vergoeding van de kosten van inkwartiering van
militairen. 1745-1752
1 pak

728

Jacobus Bastiaens, suppliant en libellant, c. de wethouders van
Antwerpen, geïnsinueerden; vergoeding voor de schade aan een
partij huiden en leder, die in opdracht van de geïnsinueerden in
beslag genomen was, en terugbezorgd werd aan de suppliant.
1746
1 omslag

729

De heer Hoblet en de andere pachters van de militaire kantines in
Antwerpen, supplianten, c. de magistraat van Antwerpen,
geïnsinueerden; ordonnantie van de geïnsinueerden van 29
augustus 1746 die de inwoners van Antwerpen verbood om de
militaire kantinen te frequenteren . 1746-1747
1 pak

730

Alexander Van den Bruel, suppliant, c. de wethouders van
Vilvoorde, geïnsinueerden; vraag om vergoeding van brandschade
aan zijn huis, veroorzaakt door ingekwartierde soldaten. 1746-1747
1 omslag

731

Hoofdmeier, drossaard, meier en de gecommiteerden van de
meierij van Vilvoorde, supplianten, c. de meier en guldekens van
de draperij van Leuven, met hen gevoegd de wethouders van
Leuven, rescribenten; dispensatie voor de supplianten voor het
overschrijden van termijnen (brief van relievement) in de
uitvoering van het vonnis van 22 maart 1747, in een
jurisdictiegeschil over de meierij Vilvoorde. 1747-1748
1 pak

732

François-Joseph Froment, suppliant, c. de drie leden van Nijvel,
geïnsinueerden en rescribenten; inkwartiering van militairen uit
Kroatië in 1747, in weerwil van de vrijstelling toegekend aan wijlen
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Jean Bourgeois, erflater van de echtgenote van de suppliant. 17471748
1 omslag
733

De heer De Vroey, hoofdmeier van Leuven, suppliant, c. de
schepenen van Leuven, geïnsinueerden; modaliteiten van de
ondervraging van gevangenen die onderworpen zijn aan de
criminele rechtspraak van de schepenbank van Leuven. 1748
1 omslag

734

Jacobus Severeyns, burger van Diest, suppliant, c. de regeerders
van Halen, geïnsinueerden; betaling van leveringen van wijn, vlees,
brood en hagelpoeder aan baron Beck . 1748
1 omslag

735

Wethouders van Tienen, supplianten, c. de vier leden van Tienen,
geïnsinueerden; toezicht over de stadsrekeningen door de
geïnsinueerden; voorwaarden voor het aangaan van leningen en
het instellen van processen door de supplianten. 1748-1749
1 pak

736

De regeerders van het kwartier Aarschot, impetranten, c. de stad
Aarschot en haar gehuchten, gedaagden; bijdrage van de stad in
de bevoorrading van militairen. 1748-1755
1 omslag

737

De heer Hennebel, vertegenwoordiger van de drie meierijen
(Kumtich, Gete en Halen), suppliant, c. de wethouders, schepenen
en raad van Tienen, geïnsinueerden,; verdeling van de
oorlogslasten tussen de stad en de meierijen. 1748-1758
1 pak

738

Carel Schotte, burggraaf van Sint-Winnoksbergen, suppliant, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, rescribenten;
vergoeding van schade aan het huis van de suppliant in de
Diestersestraat aangebracht door ingekwartierde militairen uit
Frankrijk. 1749
1 pak

739

Lambrecht Van Laecken, molenaar van de Sint-Jansmolen in
Antwerpen, suppliant, c. de wethouders van Antwerpen en de
dekens van het molenaarsambacht, gedaagden; uitvoering van de
vonnissen van de Raad van Brabant van 24 november en 9 juli
1745 in de zaak tussen de brouwers en de molenaars van
Antwerpen, betreffende het malen van graan. 1749-1750
1 pak

740

De baljuw, meier en schepenen van Waver, supplianten, c. JeanBaptiste Godefroid, burgemeester van Waver in 1747-1748,
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geïnsinueerde en rescribent; verwaarlozing van de belastingheffing
in Waver door de geïnsinueerde. 1749-1750
1 pak
741

De prelaat en de religieuzen van de abdij van Tongerlo en de
schepenen en regeerders van Ravels, supplianten, c. de
hoofdschout, schepenen, gezworenen en vertegenwoordigers van
de inwoners van de stad en vrijheid Turnhout, geïnsinueerden;
jurisdictiegeschil over een stuk grond op de grens tussen Ravels en
Turnhout. 1749-1751

742

Schepenen, regeerders, gezworenen en de grondeigenaars binnen
Ravels, supplianten, c. J.B. Van Gastel, substituut officier van
Turnhout en de regeerders van Turnhout, met Thomas Cuylits,
rentmeester van de vrijheid Arendonk, rescribenten;
grensafbakening tussen Turnhout, Arendonk en Ravels, jurisdictie.
1749-1754
1 pak

743

Philippus Dars, meester chirurgijn in Tienen, suppliant, c. de
burgemeesters en schepenen van Tienen en de mater en de
religieuzen van het gasthuis van Tienen, gedaagden; betaling van
geleverde medicamenten. 1750
1 omslag

744

Johannes-Otto Van Craesbeke, deken van het brouwersambacht
van Tienen, suppliant, c. de wethouders van Tienen, gedaagden;
inning van de bieraccijns. 1750
1 omslag

745

Schout, gezworenen en vertegenwoordigers van de grondeigenaars
van Turnhout, supplianten, c. burggraaf (Conrad-Adolphe-Louis) de
Lardenois de Ville, vertegenwoordiger van de Orde van Malta,
interveniërende voor de weduwe Van Hulsel van de commanderij
Chantraine en Vaillampont, geïnsinueerde; privilege van vrijheid
van belastingen van de Orde van Malta. 1750
1 pak

746

Schepenen van Kortenaken, supplianten, c. de schepenen van
Tienen, advisanten; aanvaarding van appel door de advisanten van
de zaak van Antoon Oyen cum suis c. Henricus Beelen voor de
schepenbank van Kortenaken, terwijl deze nog geen vonnis had
uitgesproken. 1750
1 omslag

747

Communiemeesters, schepenen en raad van Mechelen,
supplianten, c. Jan-Baptist Deschamps, inner van het tolrecht op
waren die naar Mechelen worden gevoerd (ruwaertgelt of
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radewaertgelt), gedaagde; modaliteiten van de inning van de tol.
1750-1751
1 pak
748

Elisabeth Drayers, cum suis, erfgenamen van Hendrik Drayers,
supplianten, c. de burgemeesters en schepenen van Diest,
geïnsinueerden; betaling van een rente . 1750-1752
1 omslag

749

Fransiscus Van Hove, ontvanger van de belastingen in Herentals,
suppliant, c. de wethouders van Herentals, geïnsinueerden;
modaliteiten van de betalingen tussen de partijen. 1750-1753
1 omslag

750

Hoofdschout, schepenen en gezworenen van Turnhout, supplianten,
c. de wethouders van Antwerpen, rescribenten; privilege van de
inwoners van Turnhout van de Antwerpse rechten geheven op
erfenissen in de stad die aan personen daarbuiten toevallen
(issuerechten). 1750-1756
1 pak

751

Gedeputeerden van de bijvang van Lier, supplianten, c. de
wethouders van Lier, geïnsinueerden en gedaagden; verdeling van
oorlogslasten en belastingen. 1750-1768
1 pak

752

De heren Van Mechelen-De Berthout, kanunnik van de Onze-LieveVrouwekerk in Antwerpen en De Bauffe, kanunnik van de SintGummaruskerk in Lier, supplianten, c. de wethouders van Lier,
gedaagden; kwartierlasten van de supplianten. 1751
1 pak

753

Antonis-Gerardo Aldao Pardo, kanunnik van de Sint-Jacobskerk in
Antwerpen en N. Le Bouque, priester, supplianten, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen en (Dominicus
de Gentis), bisschop van Antwerpen; vraag van de supplianten om
het godshuis voor zeven arme vrouwen, opgericht in 1600 door
Don Diego Pardo te mogen opheffen, en het kapitaal terug te laten
vloeien naar de familie. 1751
1 omslag

754

Jonker Gabriel-Michael-François de l'Escaille, hoofdmeier van de
stad en het kwartier Tienen, suppliant, c. de meier, burgemeester
en schepenen van Halen, rescribenten; jurisdictiegeschil over
strafrechterlijke zaken. 1751
1 omslag

755

Johannes-Pedro Heussens, provoost van de Munt in Antwerpen,
impetrant, c. de wethouders van Antwerpen, gedaagden, en
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Jacobus Verheyen, deken van het smedenambacht in Antwerpen,
geïntimeerde; huiszoeking en inbeslagname van koperwerk bij de
impetrant. 1751
1 pak
756

Peter Maes, cum suis, klokkenluiders van de Sint-Pieterskerk in
Leuven, supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en raad van
Leuven, geïnsinueerden; poging van de geïnsinueerden om de
supplianten uit hun ambt te ontzetten. 1751-1752
1 omslag

757

Gedeputeerden van de Staten van Brabant, interveniërende voor
Johannes-Franciscus Baelmans, ontvanger van de beden in het
departement Leuven, suppliant, c. de burgemeesters, schepenen
en raad van Leuven, rescribenten; achterstalige beden van Leuven.
1751-1752
1 pak

758

De wethouders van Tienen, impetranten, c. Jonker (Gabriel-MichaelFrançois) de l'Escaille, hoofdmeier van Tienen, gedaagde; kosten
van de vervolging van vagebonden. 1751-1753
1 omslag

759

De burgemeester, schepenen en raad van Lier, interveniërende
voor Jacobus Torfs, priester en kapelaan van de SintGummaruskerk in Lier, supplianten, c. de hoofdofficieren van de
kwartieren van Rijen, Arckel, Hoogstraten, Zandhoven en Geel,
interveniërende voor de burgemeester en schepenen van Beersel,
gedaagden; kwestie of de inwoners van Lier die op het platteland
rond de stad gronden bezitten moeten bijdragen in de
kwartierlasten, n.a.v. de sommatie van een bos in Beersel, in
eigendom van Jacobus Torfs . 1751-1753
1 pak

760

Communiemeesters, schepenen en raad van de stad en de
provincie Mechelen, supplianten, c. de burgemeesters, schepenen
en raad van Leuven, geïnsinueerden; betaling van stenen van de
supplianten, door de Franse bezetter gehaald uit de steengroeve bij
de Roeselberg om een munitieoven te bouwen in Leuven. 17511754
1 pak

761

De heer en de meier van Dormaal, supplianten, c. de wethouders
van Zoutleeuw, geïnsinueerden; jurisdictiegeschil naar aanleiding
van in beslag genomen schapen die kwamen grazen op het
grensgebied van de twee gemeenten. 1751-1755

762

Dekens van de naties van Vilvoorde, supplianten, c. de wethouders
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van Vilvoorde en hun secretaris De Wint, geïnsinueerden;
proceskosten van de zaken die de geïnsinueerden zonder
instemming van de supplianten zijn begonnen (in weerwil van het
stedelijk reglement van 7 juli 1649). 1752
1 pak
763

Carolus Pyssens, brouwer in Tienen, impetrant, c. de schepenen
van Tienen, gedaagden, en de weduwe van Jan-François De
Vriendt, geïntimeerde; onbekend. 1752
1 omslag

764

Fredericus De Middel, notaris en procureur, suppliant, c. de
wethouders van Tienen, geïnsinueerden; vergoeding van onkosten
van de suppliant bij de uitvoering van een opdracht van de
geïnsinueerden. 1752-1753
1 pak

765

Dominicus Vermanden, garenfabrikant in Antwerpen, suppliant, c.
de schepenen van de stad en de vrijheid Turnhout, geïnsinueerden;
betwisting van de aankoop van een stuk grond in Turnhout door de
suppliant. 1752-1757
1 pak

766

De regeerders van Herentals, impetranten, c. de erfgenamen van
Maria Margaretha Molenberghs, begijn, gedaagden; betaling van
rechten geheven op erfenissen in de stad die aan personen
daarbuiten toevallen (issuerechten). 1753
1 pak

767

De heer Borremans, intendant van (Marie-Louise), prinses de
Rohan-Soubise, gravin douairière de Marsan, Vrouwe van
Eigenbrakel, en de baljuw, meier, burgemeester en inwoners van
Eigenbrakel, supplianten, c. de drie leden van Nijvel, gedaagden;
incorporatie door de stad Nijvel van een stuk van de weg tussen
Eigenbrakel en Terhulpen bij de aanleg van de steenweg naar
Nijvel. 1753-1755
1 pak

768

Wethouders van Leuven, supplianten, c. de wethouders van Tienen,
interveniërende voor secretaris Van der Vucht van Roosbeek,
rescribenten; weigering van Van der Vucht om transacties van
onroerend goed in Roosbeek die geregistreerd waren voor de
schepenbank van Leuven te noteren in de griffie van Roosbeek.
1753-1759
1 pak

769

Franciscus Clerens, molenaar op de molen van de graaf van
Kruikenburg in Berchem, suppliant, c. de wethouders van
Antwerpen, rescribenten; verbod om nog maalgoed aan te nemen

Raad van Brabant. Processen van steden

131

van inwoners van Antwerpen zonder de maalaccijns te betalen.
1754
1 omslag
770

De communiemeesters, schepenen en raad van Mechelen,
supplianten, c. de wethouders van Leuven, geïnsinueerden;
modaliteiten van de toepassing van de visstapel in Mechelen.
1754-1755
1 omslag

771

Johannes Van der Vinnen, pachter van de bakaccijns, suppliant, c.
de burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, rescribenten;
aanvaarding van de borg voor de accijns door de rescribenten.
1754-1755
1 omslag

772

Abdis en religieuzen (van de cisterciënzerinnen) in 's-Hertogendal
(Hamme-Mille), supplianten, c. de magistraat van Leuven,
interveniërende voor Etienne Geeraerts, rescribenten; privilege van
vrijheid van tollen en accijnzen voor de supplianten. 1754-1755
1 pak

773

Carolus-Hubertus Becker en Theodore Cruynincx (Cranincx),
meester zilversmeden in Leuven, supplianten, c. de wethouders
van Leuven, rescribenten; admissie van Petrus-Josephus Courtin en
Charles-Joseph Rousseau als zilversmeden in Leuven. 1754-1755
1 pak

774

De deken en de kanunnik van het kapittel van de SintGummaruskerk in Lier, supplianten, c. de wethouders van Lier,
geïnsinueerden; sommatie om 's nachts pastorale diensten te
verzorgen in de bijvang van Lier; (1736). 1754-1756
1 pak

775

De regeerders en grondeigenaars van Ravels, supplianten, c. de
regeerders en grondeigenaars van Turnhout en Arendonk,
gedaagden; consignatie van bescheiden door de gedaagden in een
proces van de supplianten tegen J.B. Van Gastel, substituut-officier
van Turnhout en de regeerders van Turnhout, met Thomas Cuylits,
rentmeester van de vrijheid Arendonk over de grensafbakening en
de jurisdictie. 1755
1 pak

776

President en de dekens van de draperij van Leuven als derde lid
van de stad, supplianten, c. Guilliam Vranckx, rentmeester van de
nieuwe vaart in Leuven, rescribent; modaliteiten van de
uitbesteding van de vaart. 1755-1756
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777

Johannes-Franciscus Donckers, licentiaat in de medicijnen, inwoner
van Vilvoorde, suppliant, c. de wethouders van Vilvoorde,
geïnsinueerden; vraag van de suppliant om een stal af te breken
die de geïnsinueerden in 1746 hebben laten bouwen tegen de
muur van zijn huis in de Mosselstraat in Vilvoorde. 1755-1756
1 pak

778

Johannes Verluyten, inwoner van Herentals, suppliant, c. de
wethouders van Herentals, gedaagden; schulden van de stad aan
de suppliant voor levering van graan, meel, hout en hooi. 17551756
1 pak

779

Wouter Polenus, inwoner van Neerlinter, man en voogd van
Margarita Matheus, suppliant, c. de burgemeesters en Heilige
Geestmeesters van Zoutleeuw, geïnsinueerden; erfenis van
onroerend goed van Magdalena Matheus, krankzinnige. 1755-1756

780

Wethouders van Antwerpen, supplianten, c. de consul en de
suppoosten van de Portugese natie in Antwerpen, rescribenten;
privileges van de rescribenten; (1736). 1755-1757
1 pak

781

Petrus-Nicolaus De Wilde en zijn echtgenote Anna-Elisabeth SmetsGehuysschen, eigenaars van een graanmolen in Tienen,
supplianten, c. de wethouders van Tienen, rescribenten; taxering
van de molen voor de twintigste penning. 1755-1758
1 pak

782

Jan Osy en zoon, renteheffers op de vaart in Leuven, supplianten, c.
burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, rescribenten, ;
betaling van de rente. 1756
1 omslag

783

Joseph-Michael Gillis, gezworen ijker van de gewichten en de 'natte
maten' in Antwerpen, suppliant, c. de wethouders van Antwerpen,
rescribenten; vraag van de suppliant dat de geïnsinueerden hem
zouden steunen tegen de inbeslagname van zijn gewichten door de
onderschout en de dekens van het meerseniersambacht. 1756
1 omslag

784

Johannes De Groeff (De Grooff, De Groff, De Grof), pachter belast
met het verwijderen van slijk en mest, suppliant, c. de wethouders
van Leuven, rescribenten; vraag van de suppliant om zijn pacht op
te geven. 1756
1 omslag

785

De dekens en gezworenen van de lakengilde, met de gezworenen
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van Lier, supplianten, c. de magistraat van Lier, geïnsinueerde;
belasting met medianaten van de stedelijke officies in weerwil van
het stedelijk reglement van 1624. 1756
1 omslag
786

Arnoldus Jacobs en Cornelis De Schutter, cum suis, supplianten, c.
de wethouders van Antwerpen en de brouwersnatie in Antwerpen,
advisanten; onbekend. 1756
1 stuk

787

Advocaat L.F. Franck, meier van Eupen, impetrant, c. de
wethouders van Eupen, geïntimeerden; poging van de impetrant
om de in Eupen gebruikte maten en gewichten te unificiëren;
vorige instantie: Hof van Limburg. 1756
1 pak

788

Jan Thijs, smid uit Lier, suppliant, c. de wethouders van Lier,
rescribenten; kwestie of de rescribenten al dan niet verplicht zijn
om een proces van de suppliant tegen het smedenambacht
betreffende de meesterproef door te sturen naar de kanselier van
Brabant, om advies van rechtsgeleerden in te winnen. 1756
1 omslag

789

De regeerders van het begijnhof in Aarschot, supplianten, c. de
wethouders van Aarschot, gedaagden; modaliteiten van de
betaling van de beden door de supplianten. 1756-1757
1 omslag

790

Communiemeesters, schepenen en raad van de provincie en de
stad van Mechelen, impetranten, c. de burgemeesters, schepenen
en raad van Leuven, gedaagden; overlast door de aanleg van de
Leuvense vaart, bouw van een brug. 1756-1758
1 omslag

791

Wethouders van Diest, supplianten, c. de abdis van (de
cisterciënzerinnen van) Sint-Bernardsdal in Diest, geïnsinueerde;
visitatierecht van de supplianten van de meetinstrumenten voor de
graanhandel, en de middelen voor brandbestrijding van het
klooster. 1756-1758
1 omslag

792

Wethouders van Tienen als superintendanten van de kerkfabrieken
van Tienen, supplianten, c. de deken en kanunnik van het kapittel
van Sint-Jan Evangelist in Luik, tiendenheffer van de SintGermanuskerk in Tienen, rescribenten; bijdrage van de
rescribenten in de aanleg van een nieuw plaveisel voor de kerk.
1757
1 pak
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793

Jozef Pieters, zoutraffinadeur in Antwerpen, suppliant, c. de
wethouders van Antwerpen, rescribenten; privilege van vrijheid van
accijnzen . 1757-1758
1 pak

794

De ingezetenen van Zoutleeuw, supplianten, c. de
vertegenwoordigers van de geslachten in Zoutleeuw,
geïnsinueerden; rol van de geslachten in de magistraat van
Zoutleeuw. 1758
1 stuk

795

De abdis en religieuzen van de abdij (van de cisterciënzerinnen)
van Maagdendal bij Oplinter, supplianten, c. de wethouders van
Zoutleeuw, geïnsinueerden; privilege van vrijheid van weggeld en
accijnzen. 1758
1 omslag

796

Schepenen, gezworenen en vertegenwoordigers van de
grondeigenaars in Turnhout, supplianten, c. J.B. Van Gastel,
rentmeester van de Domeinen van de vorst in Turnhout, rescribent;
graven van kuilen in de heide door de rescribent, buiten de
grenzen van zijn eigen kavel. 1758-1759
1 pak

797

Vertegenwoordigers van het kwartier Tienen, supplianten, c. de
wethouders van Tienen, gedaagden; privilege van vrijheid van
militaire inkwartiering van Mathias-Josephus Vranckx, secretaris
van de supplianten. 1758-1761
1 omslag

798

Jonker Guillelmus-Antonius De Fierlant, hoofdschout van de stad en
het kwartier Turnhout, suppliant, c. de schepenen van Turnhout,
geïnsinueerden; onregelmatigheden in de verkiezing van de
nieuwe schepenen door de zetelende schepenen. 1759
1 omslag

799

Johannes Ceulemans, koopman en schipper in Mechelen, voor
zichzelf en voor de weduwen van Livinus Ceulemans en Augustinus
Calawaerts, supplianten, c. de wethouders van Aarschot,
geïnsinueerden; betaling van de gedwongen levering van
palissaden voor de versterkingen bij Testelt in 1746. 1759
1 omslag

800

Dekens van de ambachten van Lier, supplianten, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Lier, geïnsinueerden; vraag
om aanstelling van een controleur voor de inning van de
bieraccijns. 1759
1 omslag
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801

Dekens van de kordewagenkruiers, buildragers en korenmeters in
Antwerpen, supplianten, c. de wethouders van Antwerpen,
rescribenten; onbekend. 1759
1 stuk

802

Nicolas-Joseph Godart, pruikenmaker en handelaar in brandewijn in
Nijvel, suppliant, c. advocaat (Bartholomeus?) Le Maire, eerste
gezworene in Nijvel, geïnsinueerde; huiszoeking en veroordeling
van de suppliant wegens fraude van accijnzen. 1759-1760
1 pak

803

Communiemeesters, schepenen en raad van Mechelen,
decretanten, c. Jacques Deschamps, en zijn broers en zusters,
kinderen van wijlen Jan-Baptist Deschamps, inner van het tolrecht
op waren die naar Mechelen worden gevoerd (ruwaertgelt of
radewaertgelt), opponenten; in decreet legging (overheidsbevel ter
uitvoering van een vonnis tot uitwinning van een goed) van de tol
door de decretanten. 1759-1760
1 pak

804

Johannes Willems, ijker van pinten, potten en gewichten in Diest,
suppliant, c. de wethouders van Diest, geïnsinueerden; poging om
de suppliant uit zijn ambt te ontzetten. 1760-1761
1 pak

805

Petrus Geerts, inwoner van Vilvoorde, suppliant, c. de magistraat
van Vilvoorde, rescribenten; bevel aan Jan Maes, pachter van een
stuk grond van de suppliant, om er een gracht te graven en bomen
te vellen . 1761
1 omslag

806

Philippe-François d'Ysembaert De Beyvoordt, heer van Lathuy,
suppliant, c. de meier en schepenen van Namen, geïnsinueerden;
schade op het terrein van de suppliant, door graafwerken voor de
aanleg van de steenweg tussen Namen en Leuven. 1761
1 omslag

807

J.F. Staes, ontvanger van de renten van het begijnhof van Leuven,
en J.N. Studens, supplianten, c. de wethouders van Leuven,
supplianten; onbekend. 1761
2 stukken

808

De provisionele drossaard, de schepenen van de hoofdbank van
Lier, met hen gevoegd het kapittel van de Sint-Gummaruskerk in
Lier, en de vier burgemeesters van Meerhout, supplianten, c. P.J.
Verhulst, secretaris van Meerhout, gedaagde; beschuldiging door
de supplianten van wanbeheer door de gedaagde. 1761
1 omslag
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809

Joseph-Michael Gillis, gezworen ijker van de gewichten en de 'natte
maten' in Antwerpen, suppliant, c. de wethouders van Antwerpen,
rescribenten; loon voor het hergieten van de loden gewichten.
1761-1762
1 pak

810

De drie leden van Nijvel, supplianten c. de baljuw en schepenen
van Seneffe geïnsinueerden; schade aan de oude weg van Nijvel
naar Mariemont, door de aanleg van de nieuwe weg. 1761-1769

811

Johannes Siesemans, poorter van Vilvoorde, huurder van de
kantine en de woning in het kasteel van Vilvoorde, suppliant, c. de
wethouders van Vilvoorde, rescribenten; reparatie aan de woning
van de suppliant. 1763
1 omslag

812

De prior en kloosterlingen van de priorij Korsendonk (reguliere
kanunniken van Sint-Augustinus), supplianten, c. de regeerders van
Turnhout, geïnsinueerden; omvang van de betaling van de
twintigste penning op de grond van de supplianten. 1763
1 stuk

813

Thomas-Bartholomeus Santels en Johannes Goes, griffiers van
Leuven, revidenten, c. de burgemeesters, schepenen en raad van
Leuven, geïntimeerden; auditierechten van de griffiers van Leuven
voor de stadsrekeningen, en de rekeningen voor de verpachting en
verhuring van stedelijke goederen. 1763-1764
1 omslag

814

Petrus Heykans, inwoner van Hoogstraten, suppliant, c. de
wethouders van Hoogstraten, rescribenten; weigering van de
suppliant om het ambt van ontvanger van de beden uit te voeren
wegens gezondheidsredenen. 1763-1764
1 omslag

815

De belangrijkste grondeigenaars van de stad en vrijheid Turnhout,
impetranten, c. enkele regeerders van de stad en vrijheid Turnhout,
gedaagden; tiendenheffing op nieuw ontgonnen gronden in de
heide. 1763-1764
1 pak

816

Wethouders van Diest, supplianten, c. Waltherus Claes, inwoner
van Kaggevinne, geïnsinueerde; taxatie van het land van de
geïnsinueerde voor de beden. 1764-1765
1 omslag

817

De gedeputeerden van het kwartier Tienen, supplianten, c. de
wethouders van Tienen, geïnsinueerden; kwestie of de stad al dan
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niet onder het kwartier valt, met het oog op de verdeling van
lasten uit de Oostenrijkse Successieoorlog. 1764-1766
1 omslag
818

Gilles Joigneaux en Antoine d'Agneaux, gedeputeerden van de
ambachten van Geldenaken, met hen gevoegd de heer Le Prince,
supplianten, c. de baljuw, burgemeesters en schepenen van
Geldenaken, geïnsinueerden; onregelmatigheden in het financieel
beheer van de stad m.b.t. de aanleg van de weg tussen
Geldenaken en Tienen. 1764-1782

819

De deken en kanunnik van de Sint-Pieterskerk in Leuven,
supplianten, c. de burgemeesters en schepenen van Leuven,
rescribenten; betaling van tienden op het hout van het nieuw
aangelegde bos rond de stad. 1765
1 pak

820

Gilles Joigneaux en Antoine d'Agneaux, gedeputeerden van de
ambachten van Geldenaken, met hen gevoegd de heer Le Prince,
revidenten, c. de baljuw, burgemeesters en schepenen van
Geldenaken, geïntimeerden; afrekening van kosten voor
inkwartiering van soldaten in 1744. 1765-1766
1 pak

821

Jean-François-Joseph Rambon, landbouwer uit Bierwart bij
Ottignies, suppliant, c. (Charles-Alexandre-Auguste) hertog van
Looz-Corswarem, heer van Waver, en Jean-Charles Beaufaux,
burgemeester van Waver en de heer de l'Escaille, baljuw van
Waver, geïnsinueerden; inbeslagname van paarden en kar van de
suppliant n.a.v. zijn weigering om de graanaccijns te betalen op
graan verkocht buiten de markt van Waver. 1766
1 pak

822

De prelaat van Villers en de abdissen van de
Cisterciënzerinnenkloosters van Vrouwenpark (Rotselaar), Florival,
's-Hertogendal (Hamme-Mille) en La Ramée (Jauchelette),
supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en raad van Leuven,
geïnsinueerden; privilege van vrijheid van tollen en accijnzen .
1766
1 omslag

823

De wethouders van Vilvoorde en het bestuur van de kerkfabriek
van de parochiekerk van Vilvoorde, impetranten, c. de abdis (van
de cisterciënzerinnen van) van Ter Kameren, gedaagde; kosten
voor de restauratie van de kerk . 1766

824

Johannes-Henricus Hollanders, burgemeester van Zoutleeuw,
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suppliant, c. de wethouders van Zoutleeuw als superintendanten
van de kerkfabriek van de Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw, eerste
gedaagden; de deken en kanunnik van het kapittel van de kerk van
Saint-Denis in Luik, tweede gedaagden; het kapittel van de kerk
van Zoutleeuw, derde gedaagden; en Jacobus Close, kerkmeester
van Zoutleeuw, vierde gedaagde; terugbetaling van uitgaven door
de suppliant voor het plafonneren, witten en het onderhoud van de
ramen van het hoge koor van de Sint-Leonarduskerk; (1760). 17661768
825

Wethouders van Diest, supplianten, c. de wethouders van
Kaggevinne, geïnsinueerden; graasrechten voor schapen van
eigenaars uit Diest in het Diesterse broek tussen Diest en
Kaggevinne, n.a.v. een inbeslagname van schapen in opdracht van
de secretaris van Kaggevinne. 1766-1768
1 pak

826

Balthasar (-Josephus-Florentius) Proli, heer van Wespelaar,
suppliant, c. de burgemeesters, schepenen en raad van Leuven,
geïnsinueerden; verlies van inkomsten voor de windmolen in
Wespelaar omdat deze door het graven van de Leuvense vaart
afgesneden is van het dorp. 1766-1778
1 omslag

827

Johannes-Petrus Suetens, plebaan van Tienen, impetrant, c. de
wethouders van Tienen als superintendanten van de kerkfabriek,
eerste gedaagden; het kapittel van de kerk van Sint-Jan Evangelist
in Luik, tweede gedaagden; prelaat van de abdij van Heylissem
(van de Norbertijnen), derde gedaagde; verbouwing van de
pastorie. 1767-1768

828

Philippe Lambrechts, Jean-Jacques Gillis, Nicolas Heumont en
Guillaume-Sebastien La Roche, ondernemers betrokken bij de
aanleg van de Leuvense vaart, supplianten c. de magistraat van
Leuven, geïnsinueerden; vergoeding van kosten voor de aanleg van
de Leuvense vaart. 1767-1776
1 pak

829

Baljuw, meier, burgemeester en schepenen van Waver,
supplianten, c. T.J. De Huyck, prior van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
in Waver, gedaagde; keuze van drie voogden van de kerk in 17681769. 1768
1 pak

830

Communiemeesters, schepenen en raad van Mechelen,
supplianten, c. Johannes- Hyacinthus Van Cannaert d'Hamale, heer
van Boortmeerbeek, interveniërende voor de meier en de
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schepenen van Boortmeerbeek, geïnsinueerden; kwestie of de
schepenbank van Boortmeerbeek al dan niet de supplianten moet
raadplegen in juridische kwesties (hoofdleeringe). 1768
1 pak
831

De meier, schepenen en inwoners van Arquennes, supplianten, c.
de magistraat van Nijvel, rescribenten; modaliteiten van de inning
van de bareelrechten op de nieuwe steenweg. 1768
1 omslag

832

Ignatius Van Lissum, burger van Turnhout, echtgenoot en voogd
van Christina Van den Bisdom, suppliant, c. de wethouders van
Herentals, rescribenten; inbeslagname ten nadele van de supliant,
om betaling af te dwingen van de rechten geheven op erfenissen in
de stad die aan personen daarbuiten toevallen (issuerechten).
1768-1769
1 omslag

833

Meier en schepenen van Namen, interveniërende voor Joseph
Jacquet, ontvanger van de tol bij Piétrebais op de steenweg tussen
Namen en Leuven, acteurs, c. François Slacmolder, inwoner van
Piétrebais, gedaagde; betaling van de tol op de steenweg door de
gedaagde. 1768-1769
1 pak

834

Lambertus Van Geffen, proost, deken en kapittel van de SintSulpitiuskerk van Diest, supplianten, c. de wethouders van Diest,
rescribenten; project van reglement van de supplianten dat hun
verhouding met de rescribenten wil vastleggen, n.a.v. een vonnis
tussen de partijen over de uren van de kerkelijke diensten, de
aanstelling van de klokkenluider en de kerkknaap. 1768-1769
1 pak

835

Jonker Petrus Van den Broeck, ontvanger van de beden in Turnhout,
suppliant, c. de regeerders van de stad en vrijheid Turnhout,
interveniërende voor Peter Dils (Diels) en J.H. Timmermans,
pachters van de wijnaccijns in Turnhout, rescribenten; privilege van
de vrijheid van accijnzen van de suppliant. 1768-1785
1 pak

836

Thomas Mertens, echtgenoot van Maria Van Siggelen en Peter
Baetens, echtgenoot van Elisabeth van Siggelen, supplianten, c. de
wethouders van Antwerpen en Berchem, rescribenten;
onderhoudskosten van Adriaan Van Siggelen, hovenier en vader
van Maria en Elisabeth, die als geesteszieke in Geel verblijft. 1769
1 omslag

837

(Charles-Marie-Raymond) hertog van Arenberg, Charles hertog van
Ursel en (Jean-Joseph-Philippe) graaf Van der Noot, supplianten, c.
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de magistraat van Leuven, geïnsinueerden; inbeslagname door de
ontvanger van het kanaal in Leuven van een lading stenen voor de
aanleg van de weg van Leuven naar Wezemaal, waarvoor de
supplianten een octrooi hadden gekregen. 1769
1 omslag
838

(Charles-Marie-Raymond) hertog van Arenberg, Charles hertog van
Ursel en (Jean-Joseph-Philippe) graaf Van der Noot, supplianten, c.
de magistraat van Leuven, interveniërende voor de heer Brenart,
commissaris van de vaart van Leuven, geïnsinueerden;
betwistingen over de aanleg van de steenweg van Leuven naar
Wezemaal, waarvoor de supplianten een octrooi hebben
ontvangen; eigendomsrechten over een dijk. 1769-1770

839

Johannes Rymenant, burger van Leuven, impetrant, c. de
wethouders van Leuven, interveniërende voor N. Curé, ontvanger
van de rechten op transacties op onroerend goed (pondpenningen)
in Leuven, eerste gedaagden en de prelaat van de abdij van (de
benedictijnen van) Vlierbeek, tweede gedaagde; modaliteiten van
de inning van de pondpenningen op twee percelen grond die
resorteren onder het cijnsboek van de abdij van Vlierbeek. 17691778
1 pak

840

François-Joseph Schwarts, suppliant, c. Jozef Pieters,
(zoutraffinadeur), voor hem interveniërende de wethouders van
Antwerpen, geïnsinueerden; verzoek van de suppliant tot
reformatie door de Raad van Brabant van een proces tussen de
suppliant en de geïnsinueerde voor de schepenbank van
Antwerpen over de verkoop van wit zout, terwijl nog geen definitief
vonnis was uitgesproken. 1770
1 pak

841

Sebastien La Roche, priester uit Geldenaken, suppliant, c. de
baljuw, burgemeesters en schepenen van Geldenaken,
geïnsinueerden en veroordeelden; onkosten van de suppliant n.a.v.
een proces over de poging tot ontzetting uit zijn ambt van
schoolmeester. 1771
1 omslag

842

S. Charliers, heer van Buisseret, suppliant, c. de magistraat en
regenten van Nijvel, rescribenten; vergoeding voor het zand dat de
rescribenten hebben laten afgraven van het terrein van de
suppliant bij Herimont voor de aanleg van de steenweg tussen
Nijvel en Bergen. 1771

843

Communiemeesters, schepenen en raad van de stad en provincie
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Mechelen, supplianten, c. de wethouders van het dorp en de
heerlijkheid Haacht, rescribenten; onderhoud van de krankzinnige
Norbertus Grietens uit Haacht, die in de stadsgevangenis van
Mechelen verblijft. 1771-1772
1 omslag
844

Anselme Naveau, koopman uit Fleurus, en Franciscus-Ludovicus
Henin, supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en raad van
Leuven, geïnsinueerden en rescribenten; weigering van de
geïnsinueerden om te betalen voor de aanleg van de Leuvense
vaart wegens technische moeilijkheden n.a.v. onvoorziene
hoogteverschillen. 1771-1773

845

Hoofdschout en ingezetenen van Zandhoven, supplianten, c. de
wethouders van Antwerpen, interveniërende voor Johannes De
Kauter, pachter van het tolgeld op de steenweg door Borgerhout,
rescribenten; modaliteiten van de inning van het tolgeld voor
wagens of karren die naar de markt in Antwerpen rijden. 1772
1 omslag

846

Magistraat van Nijvel, supplianten, c. degenen die schade
ondervonden door de aanleg van de steenweg van Namen naar
Brussel; gedaagden; vergoeding van de schade door de aanleg van
de steenweg van Namen naar Brussel. 1772

847

Jacobus Hommels, burger van Lier, met hem gevoegd de
schepenen en de raad van Lier, supplianten, c. Nicolaus De Prins,
Josephus van de Velde, Johannes Soetwey en Petrus Van Tricht, met
hen gevoegd B. Le Maire, pachters van de publieke koetsen van
Mechelen naar Vilvoorde, geïnsinueerden; boete voor de suppliant,
die tussen Lier en Brussel zeven personen vervoerde. 1772-1773
1 omslag

848

Baljuw, meier en schepenen van Waver, met hen gevoegd PhilippeHyacinte hertog (van Looz-Corswarem), heer van Waver,
supplianten, c. de meier en schepenen van Overijse, met hen
gevoegd (Philip-Joseph) prins van Salm-Kyrburg, rescribenten;
jurisdictie over de heide van Waver bij Tombeek. 1772-1776
1 pak

849

Pierre-Nicolas Gilbert, impetrant, c. de schepenen van Nijvel,
gedaagden en notaris De Reusme, geïntimeerde; appel tegen
vonnis van de schepenbank van Nijvel over reparaties aan het huis
dat de impetrant huurt van de geïntimeerde. 1773
1 omslag

850

Guillaume-André Michel, molenaar en pachter van de tolgelden op
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de steenweg van Nijvel naar Brussel, suppliant, c. de gezworenen
van Nijvel, advisanten; appel tegen vonnis van de schepenbank
van Nijvel i.v.m. ongeregeldheden bij de inning van de tolgelden en
geweldpleging op de vrouw van de suppliant. 1773
1 pak
851

Mater en religieuzen van het Bethaniënklooster in Zoutleeuw,
supplianten, c. de wethouders van Zoutleeuw, rescribenten; heffing
van belasting op schapen van het klooster die grazen op gronden
van de stad. 1773
1 pak

852

Gaspar Rosseels, inwoner van Leuven, suppliant, c. de wethouders
van Leuven, advisanten; verkoop door de advisanten van een stuk
braakland bij de Diesterse baan. 1773

853

Burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, impetranten, c. de
schepenen van Wever en Attenrode, eerste gedaagden; de
schepenen van Tienen, tweede gedaagden; Georgius Pierson,
derde gedaagde; Lambertus Smolders, vierde gedaagde en
Johanna-Catharina Cauwenberghs, weduwe van Peter De Wilde,
vijfde gedaagde; jurisdictiegeschil tussen Leuven en Tienen n.a.v.
een appel door Pierson tegen een vonnis van de schepenbank van
Wever en Attenrode bij de schepenbank van Tienen. 1774
1 omslag

854

Petrus Vincx, inwoner van het bos (Loo) van de vorst bij Leuven,
suppliant, c. de oppervoogden van de weeskamer van Leuven,
geïnsinueerden; afzetting van de suppliant als voogd van Thomas
Maes en Petronella de Jonghe omdat hij niet kan lezen of schrijven.
1774
1 omslag

855

Pachters en ingezetenen van Halen, Webbekom, Bekkevoort,
Wersbeek, Waanrode, Miskom en Kortenaken, supplianten, c. de
wethouders van Diest, advisanten; inning van een belasting op
wagens bij het binnenkomen van de stad (poortgelt), verhoogd in
1749 ter verlichting van de oorlogslasten. 1774
1 omslag

856

Johannes Van Ophem, notaris en schoolmeester in Aarschot,
suppliant, c. de wethouders van Aarschot, geïnsinueerden; poging
om hem uit zijn ambt van schoolmeester te ontzetten. 1775
1 omslag

857

De drie leden van Nijvel, supplianten, c. J.G. De Buyst, priester van
de parochie van Sint-Jan Evangelist, genaamd Sint-Nicolaas, in
Nijvel, geïnsinueerde; kwestie of de kerk van Sint-Jan Evangelist
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een parochiekerk, dan wel een kapel is; financieel beheer van de
kerk. 1775
1 omslag
858

Wethouders van Halen, supplianten, c. Jonker H.A de Heusch, baron
en heer van Landwijk, geïnsinueerde; schade door de jacht van de
geïnsinueerde. 1775-1777
1 pak

859

Wethouders van Antwerpen, supplianten, c. de heer Brenaert de
Corbecq, rentmeester-generaal van de Domeinen van de vorst in
Leuven en Tienen, geïnsinueerde; poging van de geïnsinueerde om
Antwerpse schippers de 'werf en roedertol' te doen betalen, in
weerwil van het privilege van algemene tolvrijheid voor de
bewoners van Antwerpen uit 1767. 1776-1783
1 pak

860 - 861 Burgemeesters, schepenen en raad van Tienen, supplianten, c. de meier, laten en secretaris van het laathof van de abdij van Tongerlo, geïnsinueerden; weigering van de geïnsinueerden om de transacties in onroerend goed en de registers van overdracht van goederen ( gichten) voor hun laathof te laten registreren door de supplianten. 1777-1781

860
861

860 - 861 BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN RAAD VAN TIENEN,
SUPPLIANTEN, C. DE MEIER, LATEN EN SECRETARIS VAN HET
LAATHOF VAN DE ABDIJ VAN TONGERLO, GEÏNSINUEERDEN;
WEIGERING VAN DE GEÏNSINUEERDEN OM DE TRANSACTIES IN
ONROEREND GOED EN DE REGISTERS VAN OVERDRACHT VAN
GOEDEREN ( GICHTEN) VOOR HUN LAATHOF TE LATEN
REGISTREREN DOOR DE SUPPLIANTEN. 1777-1781
Deel 1.
1 pak
Deel 2.
1 pak

862

Burgemeesters, schepenen en raad van Tienen, supplianten, c.
Gabriel Claes, deken van het kapittel van de Sint-Germanuskerk in
Tienen, rescribent; poging van de rescribent om de
Hemelvaartprocessie een andere route te doen volgen. 1778
1 omslag

863

Johannes Van Langendonck pachter in Zaventem, suppliant, c. de
decanen van Leuven, met hen gevoegd de wethouders van Leuven,
geïnsinueerden; vraag van de suppliant om de procedure te
casseren die zijn oud-knecht Franciscus Leemans tegen hem is
begonnen voor de kamer van de draperij in Leuven. 1778-1779
1 pak

864

(Lodewijk-Engelbert) hertog van Arenberg en Aarschot,
interveniërende voor Diedonné Schaeys, meier van Heverlee,
supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en raad van Leuven,
interveniërende voor de politiemeesters van Leuven,
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geïnsinueerden; jurisdictiegeschil n.a.v. de inbeslagname van
koperen ketels van Gillis Pardon, inwoner van Heverlee, door de
politiemeesters van Leuven. 1778-1782
865

Jeanne Hennau, weduwe van Philippe Robert, inwoner van de
buitenwijken van Nijvel, suppliante, c. de magistraat van Nijvel,
advisanten; vergoeding voor schade en waardeverlies van het huis
van de suppliante, door het verhogen van de weg van Nijvel naar
Mont-Saint-Jean. 1779
1 omslag

866

Wethouders van Vilvoorde, supplianten, c. de regeerders van Peutie
(Sint-Mertens Peutie), geïnsinueerden; poging van ingezetenen van
Sint-Mertens Peutie om bewoners van Vilvoorde met geweld te
beletten hun beesten te laten grazen op 'de nieuwe bemden',
onder jurisdictie van Vilvoorde. 1780-1781
1 pak

867

Burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, interveniërende
voor Norbertus Helsen, supplianten, c. Johannes-Franciscus
Blondeau, advocaat voor de Raad van Brabant, rescribent; verkoop
door de rescribent van een stuk bos in Opprebais, dat als borg
diende voor een rente van de suppliant. 1780-1781
1 pak

868

J.H.P. Zereso en J.B. Tielens cum suis, brouwers in Diest,
supplianten, c. de burgemeesters, schepenen en raad van Diest,
advisanten; vraag om een prijszetting voor het brouwersambacht.
1781
1 omslag

869

Burgemeesters, schepenen en wethouders van het stad en land
Aarschot, supplianten, met hen gevoegd hertog (LodewijkEngelbert) van Arenberg en Aarschot, c. de burgemeesters,
schepenen en raad van Leuven, interveniërende voor de
'oppermomboiren' van Leuven, geïnsinueerden; jurisdictiegeschil
over de verkoop van goederen van wezen en krankzinnigen in
Aarschot en de dorpen onder deze stad. 1781
1 omslag

870

Jonker S(imon) L(udovicus) Sanchez De Aguilar, agent-generaal van
de domeinen van (Willem V), prins van Oranje, heer van Zichem,
revident, c. de regeerders, ingezetenen en eigenaars van Zichem,
geïntimeerden; onbekend. 1781
1 omslag

871

Fransicus Peetermans, ontvanger van de belastingen in Zoutleeuw
in 1775-1778, suppliant, c. de regeerders van Zoutleeuw,
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advisanten; afsluiten van de rekening van de suppliant. 1781
1 omslag
872

Martinus Everaerts, Petrus Mertens, Marcus Van der Borcht en
Petrus-Laurentius Van den Plas, commissarissen van het
brouwersambacht in Leuven, supplianten, c. de wethouders van
Leuven, rescribenten; weigering van de rescribenten om de
supplianten toestemming te geven om een proces te beginnen
tegen Philip Verleysen, die hun privileges heeft overtreden. 17811782
1 pak

873

A.J. Bouvier, C.J. Desueux en andere meesters en
vertegenwoordigers van de ambachten in Geldenaken, supplianten,
c. de baljuw, burgemeester, schepenen, griffier en de actuele
vertegenwoordigers van de ambachten, geïnsinueerden; octrooi
van 21 juni 1780 over de verkoop van gemeenschappelijke
weilanden bij de stad . 1781-1782
1 pak

874

Rumoldus Bellens, gevangene in Lier, suppliant, c. de
burgemeesters en schepenen van Lier, advisanten; modaliteiten
van de arrestatie van de suppliant en zijn transport van Arendonk
naar Lier . 1781-1782
1 omslag

875

Fransicus La Mot, inwoner van Antwerpen, suppliant, c. de
wethouders van Antwerpen, rescribenten; betaling van een
belasting op paarden (inspangeld). 1782
1 omslag

876

Franciscus-Emmanuel-Fernandez De Paramo, drossaard van Diest,
suppliant, c. de wethouders van Diest, advisanten;
onregelmatigheden door de advisanten in de berechting van twee
recruteurs voor buitenlandse legers. 1782
1 omslag

877

Carolus Mercier, inwoner van Leuven en aannemer van de
steenweg tussen Leuven en Diest, suppliant, c. de wethouders van
Diest, geïnsinueerden; vergoeding van de schade van de suppliant,
opgelopen door maatregelen van de geïnsinueerden tijdens de
werken. 1782-1783
1 omslag

878

F.J. Legrelle, weduwe van E.J. Bruyninx, inwoonster van Antwerpen,
suppliante, c. de wethouders van Antwerpen, rescribenten;
betaling van een belasting op paarden (inspangeld). 1782-1786
1 omslag
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879

Ludovicus-Carolus Stalpaerts, notaris in Lier, suppliant en
gereconvenieerde, c. de burgemeesters, schepenen en raad van
Lier, rescribenten en reconveniënten; verbod van de rescribenten
aan de belman om de koopdagen van boedels van sterfhuizen aan
te kondigen met de bel. 1782-1786
1 pak

880

Hertog Lodewijk-Engelbert van Arenberg en Aarschot, suppliant, c.
de wethouders van Diest, rescribenten; opbreken door de
rescribenten van de stenen van de oude weg tussen Aarschot en
Diest, terwijl de suppliant die nodig heeft voor de aanleg van de
nieuwe steenweg. 1783-1784

881

Hertog (Lodewijk-Engelbert) van Arenberg en Aarschot,
interveniërende voor André Slegers, impetrant, c. de wethouders
van Leuven, gedaagden, en Johannes Piot, pachter van de
maalaccijns in Leuven, geïntimeerde; betaling van de maalaccijns
op een zak meel gemalen in de molen in Heverlee, gekocht door
Slegers, in transit naar Mol. 1783-1785
1 omslag

882

Guillelmus Van Renge, brouwer en tapper in Leuven, suppliant, c.
de wethouders van Leuven, rescribenten, ; schadevergoeding voor
het afbreken van het huis van de suppliant in opdracht van de
rescribenten. 1784
1 omslag

883

Schepenen, gezworenen en vertegenwoordigers van de eigenaars
in de stad en vrijheid Turnhout, supplianten, c. graaf (Joseph)
Depestre van Seneffe en Turnhout, rescribent; jaagrechten van de
inwoners van Turnhout. 1784
1 omslag

884

Burgemeester en schepenen van Nijvel als intendanten van het
liefdadigheidshuis 'de twaalf apostelen', supplianten, c. Jean-Joseph
Baude en Philippe Marcq, bestuurders van deze instelling,
advisanten; controle van de rekeningen . 1784
1 omslag

885

Thomas-Xavier De Bosse en consoorten, stichters en begevers van
de kerk in Chaineux, impetranten, c. de bestuurders van Herve,
gedaagden; kosten van de vergroting van de kerk in Chaineux;
vorige instantie: Hof van Limburg. 1784-1786
1 pak

886

Jean-Jacques Gille, ondernemer betrokken bij de aanleg van de
Leuvense vaart, suppliant, c. de wethouders van Leuven,
geïnsinueerden; vergoeding van kosten van de suppliant voor de
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aanleg van de Leuvense vaart. 1785
1 omslag
887

Wethouders van Tienen, supplianten, c. de heer Brenaert (de
Corbecq), rentmeester-generaal van de Domeinen van de vorst in
Leuven en Tienen, interveniërende voor Lucas De Winter, gewezen
pachter van het lepelrecht in Leuven, rescribent; betaling van het
lepelrecht. 1785
1 omslag

888

Gerardus Versluysen, molenaar in de Beverenmolen bij Diest,
suppliant, c. de wethouders en rentmeesters van Diest,
rescribenten; jurisdictie van de rescribenten over een conflict
tussen de suppliant en de rentmeesters van Diest, betreffende de
verplichting van de suppliant om burger van Diest te worden.
1785-1786
1 omslag

889

Nicolas-Joseph, Jean-Baptiste, Marie-Françoise en Marie-Barbe
Bouqueau, inwoners van Baulers, supplianten, c. de magistraat van
Nijvel, geïnsinueerden; sommatie door de geïnsinueerden van de
supplianten omwille van erfenisrechten. 1785-1786
1 omslag

890

Guillaume Piret, koopman uit Givet, suppliant, c. de schepenen van
Gembloers, geïnsinueerden; betaling van wijn geleverd door de
suppliant aan de griffier van Gembloers. 1786
1 omslag

891

Agnes en Louise Thibaut, supplianten, c. de wethouders van
Leuven, advisanten; proceskosten van de criminele procedure
tegen de broer van de supplianten Josephus Thibaut, gefailleerde
zoutraffinadeur in Leuven. 1786
1 omslag

892

Maria Goedenhuysen, inwoner van Antwerpen, echtgenote van
Norbertus Mennes, drukker, suppliante, c. de wethouders van
Antwerpen; opsluiting van Mennes in het correctiehuis van
Vilvoorde wegens beschuldiging van verkrachting. 1786
1 omslag

893

Advocaat (Jean-Joseph) Mercier uit Nijvel, suppliant, c. de
wethouders van Nijvel, advisanten; vraag om evocatie voor de
Raad van Brabant van een proces voor de schepenbank van Nijvel
tussen de suppliant en Albert Charlier, wegens onbetaald huurgeld.
1786
1 omslag

894

Germijn Janssens voor zijn minderjarige zoon Hendrik, inwoner van
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Bekkevoort, impetrant, c. de burgemeesters van Diest,
interveniërende voor Gerardus Van Even, bareelhouder in
Bekkevoort, geïntimeerden ; legitimiteit van de inning van het
bareelgeld. 1786-1787
895

Johannes-Baptista Mens, gewezen deken van de 17 ambachten van
Lier, suppliant, c. de wethouders van Lier, rescribenten;
modaliteiten van de keuze van de nieuwe deken. 1787-1788
1 omslag

896

Baron Jean-François De Stier, aalmoezenier van Antwerpen,
suppliant, c. de burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen,
eerste advisanten; modaliteiten van de keuze van nieuwe
aalmoezeniers. 1788-1789
1 pak

897

Thesaurier, ontvangers, onderschout en magistraat van
Antwerpen, supplianten, c. Jonker François Cornelissen-de
Schooten, wardein van de Munt in Antwerpen, cum suis,
geïnsinueerde en excipiënt; betaling van de houtaccijns door de
geïnsinueerde. 1788-1789
1 pak

898

A.J. Beve, J.H. Wautier en consoorten, inwoners van Loupoigne en
Baisy-Thy, supplianten, c. de magistraat van Nijvel, rescribenten;
vraag van de supplianten om reparatie van de oude weg van hun
dorpen naar Nijvel, of vrijstelling van bareelrechten op de nieuwe
weg. 1788-1790

899

Petrus Van der Elst (Verhelst), mandenmaker in Antwerpen,
suppliant, c. de magistraat en de onderschout van Antwerpen,
advisanten; dagvaarding van de suppliant n.a.v. een gevecht met
een dragonder in herberg 'de fontein'. 1789
1 omslag

900

Hieronimus Parasiers, slager, Petrus-Franciscus De Koninck en
Gomarius Meets, inwoners uit Lier, supplianten, c. de
burgemeesters en schepenen van Lier, advisanten; arrestatie van
de supplianten n.a.v. geweld tegen personen op de weg naar
Duffel. 1789
1 pak

901

Georgius-Hubertus Van den Berck, Egidius Berck en Petrus
Thielens, impetranten, c. de wethouders van Leuven, pensionaris
Reniers en Van Elewijck, gedaagden; onbekend. 1789
1 stuk
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902

Advocaat J.B. Blondeau uit Leuven, suppliant, c. de magistraat van
Leuven, advisanten; weigering van de advisanten om de suppliant
te benoemen als rentmeester van de draperij van Leuven. 1789
1 omslag

903

Thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, met hen gevoegd de
wethouders van de stad, supplianten, c. Jacobus Oomen, inwoner
van Antwerpen, geïntimeerde; eis van de supplianten van betaling
van borgtocht door de geïntimeerde. 1789
1 omslag

904

Burgemeesters, schepenen, guldmeier, guldschepenen en raad van
Zoutleeuw, supplianten en gereconveniëerden, c. JohannesAndreas Coenen, secretaris van Zoutleeuw, geïnsinueerde en
reconvenient; rekenschap door de geïnsinueerde van de door hem
geleide verkopingen van hout afkomstig van gronden van de stad,
de tafel van de Heilige Geest en de kerkfabriek van de stad. 17891790
1 pak

905

Jean-Baptiste Allard, inwoner van Saint-Remy-Geest, suppliant, c.
Gaspard De Batty, inwoner van Saint-Remy-Geest, geïnsinueerde
en de magistraat van Leuven, gedaagden; weigering van de
gedaagden om een appel te aanvaarden van een vonnis van de
schepenbank van Saint-Remy-Geest in een conflict tussen de
suppliant en de geïnsinueerde over een schuur; vorige instantie:
schepenbank van Saint-Remy-Geest. 1790
1 omslag

906

Antonius Leemans, brouwer in Antwerpen, suppliant, c. de
wethouders van Antwerpen, advisanten; verbod van de advisanten
aan de suppliant om een brandewijnstokerij in de Nieuwstad op te
richten voor zijn zoon Michiel Leemans. 1790-1791
1 omslag

907

Johannes Leemans, inwoner van Vilvoorde, suppliant, c. de
schepenen van Vilvoorde, advisanten; vraag van de suppliant om
evocatie van een zaak voor de schepenbank van Vilvoorde over
beledigingen tegen Jacobus De Wint, Petrus-Franciscus Donckers,
Johannes-Franciscus Pyssens en Augustinus-Josephus De Keyser,
die tijdens de procedure burgemeester en schepenen zijn
geworden. 1791
1 omslag

908

Johannes-Baptista Stuyck, rentmeester van Vilvoorde, suppliant, c.
de burgemeester, schepenen en rentmeesters van Vilvoorde,
geïnsinueerden; vergoeding van de suppliant voor betaalde
voorschotten. 1791
1 omslag
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909

Johannes De Backer, gewezen burgemeester van Herentals,
suppliant, c. de wethouders van Herentals, geïnsinueerden;
vergoeding van de suppliant voor betaalde voorschotten. 1791
1 omslag

910

Theodorus-Leonardus-Josephus-Philippi De Lepoly, griffier van de
Leuvense vaart, impetrant, c. de wethouders van Leuven,
gedaagden en de weduwe van Philippe De Bruyn, rentmeester van
de Leuvense vaart, geïntimeerde; bevoegdheidsconflict over het
opstellen van de rekeningen van de Leuvense vaart. 1791
1 pak

911

Wynandus Stuyck, Henricus De Neck en Petrus-Josephus Buchet,
gedeputeerden van Vilvoorde, met hen gevoegd de ingezetenen
van Vilvoorde, supplianten, c. de magistraat van Vilvoorde,
advisanten; betaling van inkwartiering van militairen. 1792
1 omslag

912

Wethouders van Antwerpen, supplianten, c. de gebroeders
Walckiers, kooplieden in Brussel, geïnsinueerden; betaling van
proceskosten. 1792
1 omslag

913

Pachters van het poortgeld in Tienen, supplianten, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Tienen, advisanten; vraag
van de supplianten om vermindering van hun pachtsom, omdat ze
geen poortgeld hebben kunnen innen tijdens het (eerste) Frans
bewind. 1792-1793
1 omslag

914

Burgemeesters en schepenen van Lier, supplianten, c. J.A. Van
Cantfort, schout van de stad en de bijvang van Lier, advisant;
vraag van de supplianten om een substituut aan te stellen. 17921793
1 omslag

915

Charles Verlat, rentmeester van Tienen, suppliant, c. de
wethouders van Tienen en Petrus Steveniers, rescribenten; poging
om de suppliant uit zijn ambt te ontzetten ten voordele van
Steveniers. 1792-1794
1 pak

916

Dominicus Marnef, rentmeester van de tafel van de Heilige Geest
van Tienen, suppliant, c. de magistraat van Tienen en
Bartholomeus Van der Mouden, inwoner van Tienen, gedaagden;
poging van de magistraat van Tienen om de suppliant na één jaar
als rentmeester te vervangen door Van der Mouden. 1792-1794
1 pak
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917

François De Wilde-Cobes, handelaar uit Gent, suppliant, c. de
wethouders van Vilvoorde, geïnsinueerden; betaling van geleverd
lijnwaad. 1792-1794
1 omslag

918

Burgemeesters, schepenenen en raad van Leuven, supplianten, c.
Jonker Balthasar Cornelius De Moor, griffier van het land van
Grimbergen, rescribent; weigering van de rescribent om transacties
van onroerend goed die eerder geregistreerd waren voor de
schepenbank van Leuven in zijn griffie te noteren. 1792-1794
1 omslag

919

De weduwe van Peter Janssens en haar zoon Henricus Verhaeren,
ingezetenen van Eppegem, supplianten, c. de guldekens van de
draperij van Leuven met hen gevoegd de wethouders van Leuven,
interveniërende voor N. Van Steenwinckel en Maria Gevaert en hun
zoon Henricus Van Steenwinckel, inwoners van Zemst,
rescribenten; jurisdictiegeschil van de Leuvense draperij over
conflicten tussen personen op het Brabantse platteland. 1792-1794
1 pak

920

Johannes-Josephus Collins, aspirant-apotheker in Antwerpen,
suppliant, c. de wethouders van Antwerpen, interveniërende voor
het Collegium Medicum van Antwerpen, geïntimeerden;
toelatingsvoorwaarden om apotheker te worden in Antwerpen.
1792-1794
1 pak

921

Petrus Van Rompaey, inwoner van Antwerpen, suppliant, c. de
wethouders van Antwerpen, geïnsinueerden ; begeving van het
ambt van poortwachter van de Sint-Jorispoort. 1792-1795
1 pak

922

Wethouders van Vilvoorde, supplianten, c. de dekens, ouderlingen
en suppoosten van het corpus van de landbouwers van Vilvoorde
als tweede lid van de stad, advisanten; modaliteiten van de heffing
van de belasting in de stad. 1792-1795
1 pak

923

Deken en kanunnik van de Sint-Jacobskerk in Leuven, supplianten,
c. de magistraat van Leuven, advisanten; aandeel van de
supplianten in een bijzondere belasting voor de Franse Republiek.
1794
1 omslag

924

Bernardus Van Bol, religieus van de abdij van (de benedictijnen
van) Vlierbeek, suppliant, c. de burgemeesters, schepenen en raad
van Leuven, geïnsinueerden; aandeel van de suppliant in een
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bijzondere belasting voor de Franse Republiek. 1794
1 omslag
925

De kapelanen van de Sint-Pieterskerk in Leuven, supplianten, c. de
burgemeesters, schepenen en raad van Leuven, advisanten;
aandeel van de supplianten in een bijzondere belasting voor de
Franse Republiek. 1794
1 omslag

926

De guldekens van de draperij Leuven, met hen gevoegd de
wethouders van Leuven, interveniërende voor Catharina Lowet,
weduwe van Peter Schoenlant, moeder en voogd van haar
minderjarige zoon Gerardus, supplianten, c. Antonius-Josephus
Dilderen, hoofdmeier van het stad en land Zichem, rescribent;
onbekend. 1794
1 stuk

927

De gewezen wijkmeesters van Antwerpen, supplianten, c. de
burgemeesters en schepenen van Antwerpen, intervenïerenden
voor de thesauriers en rentmeesters van Antwerpen, advisanten;
overdracht van de belastingkohieren van de wijken aan de
thesauriers en rentmeesters. 1794
1 omslag

928

Procureur Van Noeteren, curator voor de stad Brussel, suppliant, c.
de magistraat van Antwerpen, geïnsinueerde en advisante; vraag
of de Sint-Michielsabdij (van de Norbertijnen) in Antwerpen voor de
belasting voor de Franse Republiek kan worden gequot;iseerd door
Antwerpen of Brussel. 1794
1 omslag

929

Magistraat van Nijvel, supplianten, c. de meier en de
vertegenwoordigers van de meierij van Nijvel, gedaagden;
verdeling van de lasten van inkwartiering van militairen. (na 1663)
1 stuk

930 - 934 Losse processtukken betreffende processen van steden, waarvan het verband met de bestaande dossiers niet kon worden vastgesteld

930
931

930 - 934 LOSSE PROCESSTUKKEN BETREFFENDE PROCESSEN VAN
STEDEN, WAARVAN HET VERBAND MET DE BESTAANDE DOSSIERS
NIET KON WORDEN VASTGESTELD
1612-1639
1 pak
1642-1679
1 pak

932

1680-1725
1 pak
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1726-1766
1 pak

934

1780-1787
1 pak

