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Woord vooraf. 

Een ieder die deze inventaris legt naast eerder verschenen inventarissen van 

schepenbankarchieven, gevormd in het gedeelte van het Overkwartier van Gelder 

dat in 171 5 Pruisisch werd, ) zal kunnen vaststellen, dat de schepenbank Se- 
venum op het vlak van organisatie en taakuitoefening niet wezenlijk verschilde 

van haar soortgenoten. 

In de diverse inleidingen op deze inventarissen kwamen de verschillende aspec- 

ten van het functioneren van schepenbanken reeds aan de orde en ook de ge- 

schiedenis van het Land van Kessel, waartoe Sevenum behoorde, werd elders 

reeds uitvoerig beschreven 2 ) .  

Ter voorkoming van doublures zullen wij ons daarom in deze inleiding beperken 

tot het schetsen van de geschiedenis van het archief en een verantwoording ge- 

ven van ordening en inventarisatie. 



I N L E I D I N G  



A. Geschiedenis van het archief. 

1. Bewarinu. 

Het archief van de schepenen te Sevenurn werd, zoals dat ook elders gebrui- 

kelijk was, bewaard in de kerk in een zogenaamde "kom", een stevige houten 

kist, van ijzeren banden en zware sloten voorzien. Desondanks werd de sche- 

penkom in 1594 opengebroken, waarbij de ongetwijfeld waardevolle inhoud 

verloren ging. 3 )  Gelukkig bestond blijkbaar ook toen een scheiding tussen 
wat we nu "statische" en dynamisch archief" zouden noemen, waardoor ver- 

scheidene archiefstukken daterend van vóór 1594 toch bewaard bleven. Het 

protocol van de gerechtzittingen over de periode 1563 - 1607 4, en een aan- 
tal schatheffersrekeningen 5 )  zijn hoogstwaarschijnlijk alleen daarom niet 
verloren gegaan, omdat zij zich niet in de zorgvuldig afgesloten schepen- 

kom, maar onder de hoede van de secretaris en de schatheffer bevonden, om- 
dat ze nog regelmatig werden gebruikt. Hoe het ook zij, in het gedeelte van 

het schepenbank-archief dat zich in het Rijksarchief in Limburg bevindt, 

komen in ieder geval geen stukken van vóór 1594 voor. Voorzover bekend, 

bleef het archief gedurende de 17e en 18e eeuw van verder rampen 
verschoond. 

De komst van de Fransen in 1794 luidde het einde van de schepenbanken in. 
Aanvankelijk bleef alles nog bij het oude, maar op 23 januari 1798 besloot 

de commissaris van het gouvernement in de veroverde gebieden tussen Maas, 
Rijn en Moezel alle bestaande bestuurs- en rechtsinstellingen op te heffen. 

Verder werd er besloten dat de archieven verzegeld moesten worden. Er zou 

later ter plaatse een inventaris worden gemaakt door aangewezen commissa- 

rissen, waarna overbrenging naar de nieuw opgerichte rechtbanken zou 

plaatsvinden. 6) Dit besluit vond echter in de praktijk geen onmiddellijke 
toepassing, zoals uit de stukken blijkt. De schepenen van Sevenum traden 

zelfs ruim drie jaar na dato nog als zodanig op. Volgens het resolutiepro- 

tocol van de geërfden 1 vond namelijk op 17 februari 1801 nog een geërf - 
dendag plaats. Of daarna de bovenbedoelde verzegeling, inventarisatie en 

overbrenging nog heeft plaatsgevonden is hoogst onwaarschijnlijk, aangezien 
het RAL in de jaren rond 1890 geen enkel oud-rechterlijk archiefstuk van 

enig kantongerecht of rechtbank heeft overgenomen. 

2. Overbrenging. 

Aan het eind van de vorige eeuw werd een aantal Koninklijke Besluiten afge- 
kondigd, die de overbrenging regelden van de oude rechterlijke archieven, 

daterend van vóór de Franse wetgeving ) . Voor het sinds 188 1 bestaande 
Rijks- (voorheen Provinciaal)- archief in Limburg is vooral het Koninklijk 
Besluit van 9 oktober 1883 van belang, daar de gemeentebesturen hierin wer- 

den verplicht de onder hen berustende oude rechterlijke archieven aan het 

Rijksarchief in hun provincie over te dragen. 



Er werd een termijn van ruim vijf jaar gesteld, want deze overbrenging zou 

per 1 janua~i 1889 moeten zijn voltooid. De provincie Limburg telde op dat 

moment 124 gemeenten en voor elke gemeente moest de aanwezigheid van oude 

rechterlijke archieven worden vastgesteld. 

Op 12 mei 1988 bracht Jos. Habets, Limburgs eerste rijksarchivaris, aan de 

Minister van Binnenlandse Zaken verslag uit van zijn bevindingen. In Seve- 

num bleken archieven aanwezig te zijn "door de gemeente zelf bewaard". 9) 

In de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) van 1889 gaf Habets 

een "Overzicht der oude archieven van Limburg, zich bevindende op de raad- 

huizen, schoollokalen, pastorieën en in particuliere woningen". "Op het 

raadhuis" van Sevenum bleek slechts een klein gedeelte van het thans beken- 

de schepenbankarchief aanwezig te zijn. De grote aantallen processtukken en 

schatheff ersrekeningen bijvoorbeeld werden niet genoemd. 0 ) 

Inmiddels was de termijn voor overbrenging met drie jaar verlengd tot 1 ja- 

nuari 1892, ) maar op 1 november 189 1 hadden twaalf gemeenten, waaronder 

Sevenum, nog steeds niet aan hun verplichtingen voldaan. 12) Pas na het 

ontvangen van een dreigbrief, waarin de Minister van Binnenlandse Zaken als 

stok achter de deur fungeerde, deelde P.H. Everts, de toenmalige burgemees- 

ter van Sevenum, de rijksarchivaris mede, dat de opgevraagde rechterlijke 

archieven per spoor waren verzonden en dat ".. . het ter verzending gebezig- 
de kistje daar nog met 90 cents is betaald", 13) waarop een ontvangstbeves- 

tiging van de rijksarchivaris volgde. 14) volgens A.F. van Beurden werden 

op 15 december 1891 nog vijf gerechtsprotocollen, een verbintenisprotocol 

en een geërfdenprotocol 1 naar Maastricht gezonden. 

De VROA van 1896 17) geeft waarschijnlijk een overzicht van de inhoud van 

"het gebezigde kistje", want de door Van Beurden bedoelde delen worden niet 

genoemd. Een jaar later wordt melding gemaakt van de overname van "drie 

portefeuilles met stukken afkomstig van de schepenbank aldaar". Deze 

portefeuilles bevatten waarschijnlijk verordeningen (inv. nrs. 31-35), maar 

ook stukken van bestuurlijke aard (inv. nrs. 44-63 en 80-93). Waar deze 

stukken zich ten tijde van de eerste overname bevonden is niet bekend. 

In 1900 werden nog enkele stukken van het gemeentebestuur van Horst overge- 

nomen, waaronder inv. nr. 77. 19) Andere stukken betreffende de verantwoor- 

ding van het beheer kwamen in 1926 naar Maastricht en wel door een schen- 

king van de reeds meermalen genoemde A.F. van Beurden, een verwoed verzame- 

laar. 20) In 1948 tenslotte kwam door bemiddeling van de algemene rijksar- 

chivaris te 's-Gravenhage een overdracht tot stand van "uit Duitsland af- 

komstige archiefstukken behorende tot Limburgse archieven", waaronder ook 

een stuk van de schepenbank Sevenum. 21 ) 
Ondertussen was in 1929 door A.F. van Beurden op verzoek van het gemeente- 

bestuur een "Inventaris van het oud en nieuw archief der gemeente Sevenum" 

opgemaakt. 22) Hierin werden uiteraard ook de nog in het gemeentehuis aan- 

wezige archiefstukken van de schepenbank opgenomen. 



Onder de kop "comptabiliteit" blijkt, dat de stukken betreffende de finan- 

ciële administratie over de periode 1586-1799 vrijwel bewaard zijn geble- 

ven. Andere stukken van bestuurlijke aard daterend van vóór 180 1 komen in 
deze inventaris praktisch niet voor. In het voorgaande werd reeds gesteld, 

dat deze stukken hoogstwaarschijnlijk in 1897 naar het RAL werden overge- 

bracht. Daarentegen is een vrij groot aantal gerechtelijke stukken in Seve- 

num achtergebleven. 2 3 )  

Uit het bovenstaande moge blijken, dat de scheiding in een rechterlijk en 

een bestuurlijk gedeelte - op zich een dubieuze kwestie, want het is uit- 
eindelijk één archief, namelijk dat van de schepenen - niet correct en con- 
sequent heeft plaatsgevonden. Het gevolg hiervan is dat thans te Sevenum en 

Maastricht gedeelten berusten, die geen van beide een eenheid vormen. Po- 

gingen om door ruiling tot een betere verdeling te komen, bleven tot op he- 

den zonder resultaat. 

B. Verantwoording van ordening en inventarisatie. 

Met de ordening en inventarisatie werd enkele jaren geleden door collega 

J.H.M.M. van Hall een begin gemaakt. Hij herstelde de procesdossiers en 
vervaardigde tevens een magazi jnli j st van het archief, waarin een taf el op 

de procesdossiers een een klapper op de procesparti j en als bi j lagen waren 

opgenomen. 24 1 Onder nr. 19 van deze lijst werden genoemd : " . . Copieën van 
archiefstukken van gerechtelijke aard uit het gedeelte van het schepen- 

banksarchief van Sevenum dat berust in de gemeentelijke archiefbewaarplaats 

te Sevenum". 25 1 Deze fotocopieën werden te Sevenum gemaakt om tenminste 
het rechterlijke gedeelte in Maastricht compleet aanwezig te doen zijn. 2 6 )  

Ondergetekende maakte medio september 1981 een aanvang met een systematisch 

ingedeelde inventaris. Besloten werd om de fotocopieën niet apart te be- 

schrijven, maar ze de plaats toe te kennen die ook het originele stuk ge- 

kregen zou hebben. Hierdoor ontstond een aantal inventarisnummers, die ge- 
heel of gedeeltelijk uit fotocopieën bestaan. Deze zijn gemerkt met een *. 

Ook in het bestuurlijk gedeelte komen enkele aldus gemerkte inventarisnum- 

mers voor. Een aantal gecopieerde stukken had namelijk wel het uiterlijk 

van een gerechtelijk stuk, maar was ontstaan tengevolge van het optreden 

van de schepenen als bestuurders. Voorzover ze met originele stukken onder 
één nummer konden worden verenigd, namen we ze voor de volledigheid toch 

op. 2 7 )  

Vanwege de belangrijkheid werd ook onder de kop "Stukken inzake de organi- 

satie van de schepenbank" een fotocopie opgenomen. 28 ) 

De hoofdindeling van de inventaris is uiteraard bepaald door de tweeledige 

functie die de schepenen als rechters én bestuurders bekleedden. 



In het rechterlijk gedeelte vormen de protocollen van de gerechtszittingen 

en de registers van akten de ruggegraat. De plaats van de losse stukken 

werd ontleend aan het verband met déze protocollen en registers. Enkele 

voorbeelden. De stukken betreffende de voogdij schap 29 ) zijn onder conten- 

tieuze rechtspraak geplaatst op grond van het feit, dat de akten van eeds- 

aflegging door voogden - hoewel niet uitsluitend - in het gerechtsprotocol 
werden ingeschreven; stukken betreffende openbare verkoop 30) onder volun- 

taire rechtspraak, omdat enkele akten in de registers waren afgeschreven. 

Voorzover bekend is de schepenbank Sevenum ook eenmaal als hoofdgerecht op- 

getreden.31) Bij de zogenaamde hooofdvaart vroegen de schepenen van een an- 

dere schepenbank het hoofdgerecht om .raad. Het eigenlijke proces was dus 

elders gevoerd en men maakte er te Sevenum geen aantekening van in het pro- 

tocol. Op grond daarvan kreeg de hoofdvaart een aparte plaats in de inven- 

taris. 32 ) 

De stukken van bestuurlijke aard werden onderscheiden al naar gelang de 

taak van de schepenbank die tot hun ontstaan aanleiding gaf. 

Conclusie. 

Deze inventaris is noodgedwongen een compromis, een merkwaardig product zo 

u wilt. Alleen ten aanzien van het rechterlijk gedeelte kan aanspraak wor- 

den gemaakt op volledigheid, zij het een volledigheid die slechts bij de 

gratie van de copieertechniek bestaat. Ter raadpleging van het bestuurlijk 

gedeelte zal de onderzoeker zich in een voorkomend geval op twee plaatsen 

moeten oriënteren. Om toch een volledig overzicht te kunnen bieden, is een 

lijst van de stukken uit het schepenbankarchief, berustend in de gemeente- 

li jke archiefbewaarplaats te Sevenum, als Bijlage I11 toegevoegd. 33) 

Noten. 

1. RAL, inventarissen van de archieven van de schepenbanken van Beesel en 

Belfeld, Helden, Kessel, Oirlo, Swolgen-Broekhuizenvorst en Wanssum; 

B.A.M. Kruyssen, idem Oostrum, getypt exemplaar. 

2. J.H.M.M. van Hall, inventaris van het archief van de schepenbank Kessel, 

Maastricht 1980, p. 5-9. 

3. Inv. nr. 1. 

4. Inv. nr. 7. 

5. Bijlage 111, comptabileit nrs. 1-6. 

6. RAL, collection des règlements du commissaire du gouvernement (in de vero- 

verde landen tussen Maas, Rijn en ~oezel), An VI, p. 15. 

7. Inv. nr. 43. 



8. Staatsblad 1879, besluit no. 40; idem 1880, no. 168;. idem 1883, no. 141; 

idem 1889, no. 39. 

9. Archief RAL, voorlopig nr. 324. 

10. VROA 1889, p. 493. 

11. Staatsblad 1889, besluit no. 39, art. 3. 

12. Archief RAL, voorlopig nr. 398a. 

13. Zie vorige noot. 

14. Zie noot 12, voorlopig nr. 425. 

15. Inv. nrs. 7-11-, 26 en 43. 

16. A.F. van Beurden, bijzonderheden van Sevenum, Venray 1930, p. 36. 

17. VROA 1896, p. 792. 

18. VROA 1897, p. 324. 

19. VROA 1900, p. 834. 

20. VROA 1926, p. 606. 

21. VROA 1948, p. 122;. inv. nr. 25. 

22. Zie noot 16. 

23. A.F. van Beurden, inventaris van het oud en nieuw archief der gemeente Se- 

venum, Sevenum (1929), 18e blad. 

24. Maastricht, 1979 (thans vervallen). 

25. Te Sevenum bevonden zich ook nog 4 portefeuilles verordeningen; deze wer- 

den echter uit kostenoogpunt niet gecopieerd, daarbi j overwegende dat het 

hier gaat om geschreven of gedrukte afschriften, die ook in vele andere 

schepenbankarchieven aanwezig zijn. 

26. Zie N.B. bij inv. nr. 35. 

27. Inv. nrs. 46, 55 en 61. 

28. Zie noot 3. 

29. Inv. nrs. 19-21. 



30 .  Inv. nr. 29 .  

31 .  Inv. nr. 4 2 .  

32 .  Overigens was niet de schepenbank van Sevenum, maar de schepenbank van 

Kessel het aangewezen hoofdgerecht in het Land van Kessel. Deze hoofdvaart 

moet dan ook als een incidenteel geval worden gezien, waarvan de reden 

waarschijnlijk in bijzondere omstandigheden moet worden gezocht. 

33 .  Ontleend aan de inventaris genoemd onder noot nr. 23.  



I N V E N T A R I S  

N.B. De met * gemerkte inventarisnummers zijn geheel of gedeeltelijk in 
fotocopie aanwezig; de originelen bevinden zich in de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats te Sevenum in een portefeuille, gekenmerkt met een 
zwarte I, met uitzondering van het exemplaar van het landrecht dat is 
gekenmerkt met een rode I. 
(Zie inv. nr. 3 . )  



Indelins van de inventaris. 

Archief van de schepenbank Sevenum 1563-1801 

I. Stukken inzake de organisatie van de schepenbank 

11. Stukken inzake de taakuitoefenina van de sche~enbank 

De rechterlijke taak 

a. De schepenbank als plaatselijk gerecht 

1. Contentieuze rechtspraak 

2. Voluntaire rechtspraak 

3. Overige rechterlijke activiteiten 

b. De schepenbank als hoofdgerecht 

B. De bestuurlijke taak 

a. Het bestuur in het algemeen 

b. Het bestuur in het bijzonder 

1. De zorg voor het gemeentelijk vermogen 

1.1. Beheer 

aa . Eigendommen 
bb. Schattingen 

cc. Beden 

dd. Contributie, fourage en diensten 

ee. Leningen 

1.2. Verantwoording van het beheer 

2. De zorg voor de veiligheid 
3. De zorg voor de welvaart 

4. Het toezicht op het zoutmonopolie 

5. Overige taken 

Stukken waarvan het verband met het archief van de schepen- 

bank Sevenum niet blijkt. 94 - 101 



Archief van de schepenbank Sevenum 1563-1801 

I. Stukken inzake de organisatie van de schepenbank 

1 *. Akte van attestatie van de schepenen van Horst, op verzoek van de 

schepenen van Sevenum, betreffende de schepenkom, welke in opengebroken en 

geplunderde toestand in de kerk was aangetroffen. 

1594 oktober 4 1 stuk 

2. Stuk, opgesteld door de Rekenkamer te Roermond, houdende de voorwaarden 

van verkoop door de landsheer van de lage, middelbare en hoge jurisdictie 

in de diverse dorpen van het Overkwartier. 

1655 mei 1 1  1 katern 

Stukken inzake de taakuitoefening van de schepenbank 

A. De rechterlijke taak 

a. De schepenbank als plaatselijk gerecht 

1. Contentieuze rechts~raak 

3*. Uittreksel van een verordening van de landsheer betreffende de verbanning 

van misdadigers. 
1570, juli 5, 

protocol van eedsafleggingen door voogden van minderjarigen en een 

veldschut. 
1691-1741 

N.B. Achterin ingeschreven in een exemplaar van het Landrecht. 

4. Verordening van het Hof van Gelder te Roermond, houdende een staat van de 

vergoedingen, door de diverse gerechtspersonen voor het uitoefenen van hun 

functie te ontvangen. 

z.d. 16e eeuw, afschrift 1 stuk 

5. Akte van attestatie van de gezamenlijke schepenen van het ambt Kessel van 
de hoogte van de civiele breuken en de verdelinge ervan tussen scholtis en 

schepenen. 

1622 juni 18, authentiek afschrift 1 katern 

N.B. Fragment. 



6. Rekest van J.J. Lambotte en J. Verberckt als procureurs van het Land van 
Kessel, gericht aan het Hof van Gelder, betreffende het optreden van niet- 

beëdigde procureurs. 

1746 janurari 14, afschrift 1 stuk 

7-12. Protocollen van de gerechtszittingen. 

1563-1 798 5 delen 

1 omslag 

7. 1563-1607 1 deel 

N.B. Achterin processen-verbaal en getuigenver- 

klaringen 1571-1613. 

10. 1685-1745 

N.B. Achterin protocol van beslagleggingen en van 

eedsafleggingen aoor schepenen, gezworenen en voog- 

den, 1688-1745. 

12*. 1636, 1704-1769 

N.B. Fragmenten 

13-16. Stukken inzake de processen, gevoerd voor de schepen- 

bank. 
1601-1792 en z.d. 

N.B. Zie bijlagen I en 11. 

17. Staat van processen, in het jaar 1750 voor de 

schepenbank gevoerd. 

1750 december 2 

18*. Ingekomen rekesten inzake geschillen en de herzie- 

ning van vonnissen. 

1685 en 2.d. 17e eeuw 

1 deel 

1 deel 

1 deel 

1 deel 

1 omslag 

4 pakken 

1 pak 

1 pak 

l pak 

1 pak 

1 stuk 

3 stukken 



19. Stukken betrefffende de aanstelling van voogden van 

minderjarigen. 

1635, 1745-1798 en z.d. 1 omslag 

N.B. Bevat ook akten van eedsaflegging door schutters. 

20". Stukken betreffende het toezicht op het beheer van de 

goederen van minderjarigen door hun voogden. 

1682-1797 en 2.d. 17e eeuw 

21. Rekeningen van de voogden van minderjarigen betref- 

fende het beheer van hun goederen, met bijlagen. 

1705-1787 

1 omslag 

1 omslag 

2. Voluntaire rechtspraak 

22-26. Registers van akten van overdracht, van testament en van schuldbeken- 

tenis. 

1624-1625, 1695-1798 1 omslag 
1 band 
3 delen 

24. 1721-1744, 

protocol van akten van beslaglegging en van eedsaf- 

legging door schepenen en voogden. 
1721-1743 

1 omslag 

1 band 

1 deel 

25. 1744-1791, 
protocol van akten van beslaglegging en van eedsaf- 

legging door schutters, gezworenen en voogden. 

1744-1785, 
afschrift uit protocol van verpachtingen van de tiende. 

1794 juli 5 1 deel 

N.B. Folio 27-29: akte van grensscheiding met Horst, 

1744 juli 13. 

Achterin: tafel. 

26. 1786-1798 1 deel 

27. Tafel op het register van akten van overdracht, van 

schuldbekentenis en van testament 1744-1791. 

2.d. lae eeuw, afschrift uit inv. nr. 25 1 stuk 



28*. Akten van overdracht, van testament, van boedelscheiding, 

van huwelijkse voorwaarden en van schuldbekentenis. 

1627-1785 en z.d. 16e - 18e eeuw 1 omslag 

29*. Stukken betreffende de openbare verkoop van onroerende goederen. 
1681-1792 en 2.d. 18e eeuw 1 omslag 

30. Inventarissen van roerende en onroerende erfgoederen, 

opgemaakt in verband met de verdeling van nalatenschappen. 

1726-1791 1 omslag 

3. Overige rechterlijke activiteiten 

31-33. Verordeningen, ingekomen van de centrale Pruisische 

regeringsinstanties, het Hof van Gelder te Geldern en 

de Franse bezetters. 

1757-1 759 

34-35. Verordeningen, ingekomen van de centrale regerings- 

instanties, het Hof van Gelder en de Franse bezet- 

ters. 
1608-1798 en 2.d. 

35. 1773-1798 en z.d. 

N.B. In de gemeentelijke archiefbewaarplaats Sevenum 

bevinden zich nog 4 portefeuilles verordeningen 

onder de nummers XXV 1, 2 en 3. 

3 verbroken 

liassen 

1 verbroken 

lias 

l verbroken 

lias 

1 verbroken 

lias 

2 pakken 

1 pak 

1 pak 

36*. Stukken houdende en betreffende getuigenverklarin- 

gen, welke niet tot een proces hebben geleid. 

1690-1744 en z.d. 17e en lBe eeuw 1 omslag 

37. Processen-verbaal naar aanleiding van de visitatie 

van levenloos aangetroffen personen. 

1761, 1795 2 stukken 



38. Stukken betreffende dagvaardingen en beslagleggingen 

door de gerechtsbode en de bode van het Hof van Gel- 

der, in verband met de voldoening van schuldeisers. 

1680-1 757 1 omslag 

3 stukken 

39. Stukken betreffende de beslaglegging op de goederen 
van Michael van der Ecke als deserteur van het ba- 

taljon van Salenrnon. 

1768 september 12 - oktober 3 

40.  Proces-verbaal van het plechtige bezoek van hoge re- 

geringsfunctionarissen, waarbij bevolking en ge- 

rechtspersonen de koning in Pruisen als landsheer 
erkennen. 

( 1 7 1 3 )  mei 20 1 stuk 

41. Ordonnatie van het Hof van Gelder te Roermond, waar- 

bij de regeerders om opheldering wordt gevraagd in- 
zake hun instemming met activiteiten gericht tegen 

het Hof. 
1686 augustus 14 1 stuk 

b. De schepenbank als hoofdgerecht 

42.  Stukken betreffende het proces, gevoerd voor de 

schepenbank van Swolgen en Broekhuizenvorst, tussen 

Thijs op ten Staey als man en momber van zijn echt- 
genote en de kerkmeesters van Broekhuizenvorst, in- 

zake de betaling van pacht. 

1634 1 omslag 

B. De bestuurlijke taak 

a. Het bestuur in het algemeen 

43. Resolutieprotocol van de geërfden. 

1751-1801 

Het bestuur in het bijzonder 

1. De zorg voor het gemeentelijk vermogen 

1.1.  Beheer 

aa . Eigendommen 

1 deel 

44.  Stuk inzake een proces tegen de gemeente Maasbree be- 

treffende de grensscheiding tussen beide gemeenten. 

1649 februari 23 1 stuk 



45. Stukken betreffende de mishandeling van schaapherders 

en het opjagen van vee naar aanleiding van het weiden 

in het grensgebied tussen Sevenurn en Horst. 

1706-1716 en z.d. 1 omslag 

46*. Stukken betreffende het geschil met de heerlijkheid 

Maasbree inzake het recht van turfsteken, onder 

andere aan de "Drifftwegh". 

1749-1 750 3 stukken 

47. Resolutie van de regeerders betreffende het onder 

toezicht weiden van runderen ter voorkoming van 

overlast voor de inwoners. 

1644 mei 18 

48. Akte van minnelijke schikking in het geschil tussen 

Gijs Hoex en Jan van den Broeck over het recht van 

turfsteken op een stuk gemeentegrond. 

1690 juli 27 

1 stuk 

1 stuk 

49. Resolutie van de regeerder tot het verbieden van het 

kappen van hout en heide op andermans of gemeente- 

grond. 

1732 april 3 1 stuk 

50. Beschikking van het Hof van Gelder, waarbij toestem- 

ming wordt verleend tot het verkopen van vierhonderd 

morgen gemeentegrond ter delging van een schuld van 
dertigduizend gulden ten laste van de gemeente. 

1597 maart 29, afschrift 

51. Aantekeningen over het uitgeven van nieuwe erven. 

1573-1597, afschrift 

bb. Schattinsen 

1 stuk 

1 katern 

52. Akten van openbare verpachting van de inning der 

schattingen. 

1795, 1796, afschriften 1 stuk 

53. Staten van namen van geërfden en de oppervlakten van 

hun nieuwe erfgronden, gemeten door de landmeter Ar- 

nold Joosten, ten behoeve van de landschat. 

1777, 1792 1 omslag 



54. Staat van schatplichtige geërfden, woonachtig buiten 
het Pruisisch ûverkwartier. 

2.d. 18e eeuw l stuk 

55". Stukken betreffende geschillen over de betaling van 

de landschat. 
1657-1760 1 omslag 

cc. Beden 

56, Uittreksel van de resoluties van de Staten betreffen- 
de de bijdrage in de gemene lasten en het afhoren van 

de rekeningen. 

1596 november 18, december 2-7 1 katern 

57. Stukken betreffende de betaling van de bede. 

1657, 1713, 1748 

dd. Contributie, fourage en diensten 

58. Staat van mannelijke inwoners in de leeftijd van 
vijftien tot veertig jaar, met vermelding van hun 

burgerlijke staat, benevens een opgave van het aantal 
huizen, opgemaakt in opdracht van de graaf van Hoor- 

ne, gouverneur van ûverkwartier . 
1701 mei 18 

59. Stukken betreffende de aankoop van drie paarden en de 

aanstelling van Hendrick Timmermans, Lennart Hendrix 

en Derick Roskens als wagenknechts in dienst van het 

Pruisische leger. 

1787 juli - oktober 

60. Stukken betreffende de betaling van contributie, de 
levering van rantsoenen, het verrichten van karre- 

diensten en de inkwartiering van troepen aan, respec- 

tievelijk ten behoeve van buitenlandse troepen. 

1705, 1792-1798 en 2.d. 18e eeuw 

ee. Leningen 

61*. Stukken betreffende het opnemen en aflossen van le- 

ningen. 

1689-1797 

62. Stukken betreffende geschillen met particulieren over 

de betaling van achterstallige rente. 

1625, 1703 en 2.d. 17e eeuw 

1 omslag 

1 stuk 

2 stukken 

1 omslag 

1 omslag 



63. Ordonna t ie  van d e  Rekenkamer t e  Geldern  t o t  v e r l a g i n g  

van d e  r e n t e v o e t  van l e n i n g e n  t e n  laste van d e  ge- 

meente,  ter verminder ing van d e  l a s t e n  d e r  inwoners .  

1766 m e i  25 1 s t u k  

1.2. Verantwoording van h e t  beheer  

64. Stukken, opgemaakt i n  verband m e t  h e t  o p s t e l l e n  van 

d e  reken ingen  van d e  s c h a t h e f f e r .  

1694-1771 1 omslag 

65-73 Rekeningen van d e  s c h a t h e f f e r .  

1594-1752 8 k a t e r n e n  

1 band 

65. 1594 1 k a t e r n  

66. 1596 1 k a t e r n  

67. 1602 1 k a t e r n  

68. 1603 november / 1604 m e i  1 band 

1 k a t e r n  

1 k a t e r n  

71. 1635 1 k a t e r n  

72. 1638, a fgehoord  1640 j a n u a r i  13 

73. 1752, nagerekend Geldern 1753 m e i  17 

N.B. S l e c h t s  v o o r s t e  b l a d  bewaard. 

74-77. B i j l a g e n  v a n  d e  reken ing  van d e  s c h a t h e f f e r .  

1704-1791 

1 k a t e r n  

1 k a t e r n  

3 s tukken  

1 band 

1 s t u k  

1 s t u k  

1 s t u k  

1 band 



78. Stukken betreffende het vervangen van de klok, de 
reparatie van de kerktoren en de verantwoording van 

de kosten hiervan in de schatheffersrekening van 

1751. 

1751-1753 3 stukken 

79. Stukken betreffende de controle van de schatheffers- 
rekeningen door het Landes Administrations Collegium 

te Geldern. 

1797-1798 

2. De zorg voor de veiligheid 

80. Bevelschrift van de Commissie Regia tot het afleggen 

van verantwoording tegenover procureur Verberckt in- 
zake zekere geweldadigheden die zich hebben voorge- 

daan en het in de toekomst gewapenderhand bestrijden 

daarvan. 
1747 juni 19, afschrift 

81. Bevelschriften van de koning en het Hof tot aanstel- 
ling van een boswachter ter bescherming van de bos- 

sen van de vrijheer van Fürstenberg tegen generaal- 

luitenant van Sonsveldt, hangende een proces om de 
Fresijnse erfenis. 

1754 januari 26, maart 2, authentieke afschriften 

1 omslag 

l stuk 

1 stuk 

82. Verordening van scholtis J.J. van Douveren, houdende 

het verbod om voortaan bij onweer de klok te luiden. 

1783 oktober 14 1 stuk 

83. Bevelschrift van het Landes Administrations Colle- 

gium tot het in de toekomst onmiddellijk melden van 

brand. . . 

1787 augustus 24 1 stuk 

84. Staat van inwoners en hun bijdragen aan een gedeelte 

van het salaris van de nachtwaker voor het jaar 

1796. 

ca. 1796 

3. De zorg voor de welvaart 

85. Akte van attestatie van de schepenen betreffende het 

inbrengen van verboden munten in de gemeente, naar 

aanleiding van het plakkaat van 9 december 1677. 

1677 december 29 

l stuk 

l stuk 



86. Stuk, houdende het vonnis en reglement in het pro- 

ces, gevoerd voor het Hof van Gelder tussen de re- 
, geerders en de molenaar Matthijs Putters, inzake 

knoeierijen met inhoudsmaten. 

1704 juli 30 1 stuk 

87. Proces-verbaal van de regeerders, waarin zij verant- 

woording afleggen omtrent het overtreden van het 

uitvoerverbod op rogge door de inwoners. 
1750 mei 20 

4. Het toezicht op het zoutmonopolie 

88. Akte, houdende de condities waaronder aan Jan Jans- 

sen de afname en de betaling van het jaarlijkse 

zoutkwantum wordt uitbesteed. 
1792 december 31 

89. Staat van de hoofden van huisgezinnen, hun beroep en 
de hoeveelheid zout die zij moeten afnemen in de pe- 

riode 22 mei 1769 - 22 mei 1770. 
1769 mei 26 

5. Overige taken 

90. Brief van Cecilla von Vlatten, wier zoon het perso- 

naatsrecht bezit, betreffende het niet presenteren 

van een dorpsgenoot voor de functie van pastoor. 

1639 juli 20 

9 1 . Bevelschrift van de Commissie Regia tot het opmaken 

van een lijst van verschuldigde novaal-tienden, 
kleine tienden en rookhoenders. 

1744 juli 2 

92. Bevelschriften van het Landes Administrations Colle- 

gium te Geldern aan de pastoor en de schepenen inza- 

ke de onenigheid omtrent de in dienst neming van een 

nieuwe vroedvrouw. 

1797 juni 30, augustus 5 

1 stuk 

1 stuk 

1 katern 

1 stuk 

1 stuk 

2 stukken 

93. Rekest van de schutterij St. Sebastianus betreffende 

het in gebreke blijven van de kerk en het kerspel 

haar een gelijk bedrag aan rente te betalen. 

z.d. lae eeuw 1 stuk 



Stukken waarvan het verband met het archief van de 

schepenbank Sevenum niet blijkt. 

94. Akte van overdracht door Bele Moersshaven aan de ge- 

broeders Johan en Kairle Spede. 

1502 augustus 24 

N.B. Fragment; in het verleden als omslag gebruikt. 

95. Legger van de cijnzen van de heerlijkheid Sevenum. 

1719 - 1792 

96. Uittreksel van de leggers van de domeinen van het 

ambt Kessel. 

2.d. 18e eeuw 

97. Naamindex op de legger der "Meurse pandschap" te Se- 

venum. 

z.d. lEe eeuw 

98. Rekening van inkomsten en uitgaven te behoeve van 

Henricus Erft. 
1644 - 1654 

99. Akte van verkoop door Gerard Verhaar en Ida Voorster- 
mans aan Jacob Sebbers van een kamp of neid. 

1749 juni 7 

100. Authentiek afschrift van de huwelijksakte van Henri- 

cus van den Croonenbergh en Johanna Nijssen op 29 fe- 

bruari 1680. 

1759 oktober 19 

101. Brief van maarschalk Broghilio aan maarschalk Polig- 

nai, commandanten te Roermond, betreffende de aan te 

nemen houding tegenover de bevolking. 

1760 september 13, afschrift 

1 charter 

1 deel 

1 stuk 

1 katern 

1 stuk 

1 stuk 

1 stuk 

1 stuk 



B I J L A G E N  

* = geheel of gedeeltelijk in fotocopie aanwezig. 



Bijlage I 

Tafel op de procesdossiers 

Begin jaar Procesparti j Procesparti j Geschilpunt 

Jan Ceelen Letgen Ververgert -- 

Jan Vorsterman 

9.9- 

Jan Alberts en Jan terugbetaling ge- 

van Homoet leend geld 

Drossaard Herman Nyssen verplaatsen van een 

wegkruis 

1634" Hendick Schenck, 

landscholtis 
Scholtis van Horst, vordering van ver- 

ontvanger van het goeding i .v .m. 
Land van Kessel krijgshandelingen in 

1628 

Scholtis 

Drossaard 

Hendrick Custers herstel van een 

en Jan Mouts voetpad 

Jacob Thonis en vechtpartij op zon- 

Gerit Gij skens dag 

Hendrick Gieskens Jan Wijnats verdeling nalaten 

schap 

Scholtis Toenis Kusters -- 

Vrouw Reynera 

van Stepraedt 

wed. van Gijsken -- 
Wijnen 

Scholtis Jan Crouwels en schelden tijdens ge- 

Gerit Camps rechtszitting 

Johan Engelbergh 

te Venlo 

Hendrik van Ran- schuldvordering 

denraedt 

Jan Kerstgens Peter Schreurs terugbetaling van 
geleend geld 

Bertien Morrees, 

wed. van Pieter 

de Pom 

Symen Pelsers betaling van schuld 

Symen Pelsers betaling van schuld- 

vordering 

Peeter Hendrix 

van de Heyterick 



Jonge schutterij 

van Nederweert 
Peter Raets betaling van schuld 

Martin de Besancon H. de Randenraedt betaling van gele- 

verde waren . 

Jan Kerstiens, 

schepen van Seve- 

num 

Godef rid Johan 

van Stepraet 

beslaglegging en 
executie wegens niet 

voldoen van schuld 

Aerdt Bastiaens Joost in de 

O1 ymeulen 

beslag wegens onbe- 

taalde schuld 

Martin de Basancon Marie Charlotte 

de Grignet 

beslag wegens onbe- 

taalde schuld 

Erfgenamen Hendrik 
Peeters 

Kinderen van Teu- 

nis en Alitien 
Hennis 

stellen van onder- 

pand voor geldlening 

Scholtis Aert Sebastiaan 

Janssen 

valsheid in ge- 

schrif te 

Scholtis Thonis Custers verstoring nachtrust 

en negen anderen en mishandeling van 

Hendrik Cuyten 

Scholtis 

Scholtis 

Jacob Wolters bedreiging van Simon 

Pelsers en Thoenis 
Steegh 

Jan Verheyen, 

Evert Janssen, 

Gerit Maeghs en 

Jan Vervoirt 

weigeren als getui- 

op te treden 

Hendrick Reuskens 

en Jan Renckens 
als voogden van 

Beelken Hermis 

Nys, weduwe van 

Peter Spons 

betaling van ar- 

beidsloon 

Weduwe van Dyerick 

Rudtgens 

Nys , weduwe van 
Peter Spons 

beslaglegging op on- 

roerend goed wegens 

onbetaalde rente 

Henderick Hesen, 

schepen te Helden, 

mede namens de ka- 

pelmeesters te 

Helden 

Nys , weduwe van 
Peter Spons 

beslaglegging op on- 

roerend goed wegens 

onbetaalde schuld en 

rente 



Kapitein Johan 

Adam Schenck van 

Nydeggen 

Jan Simons nalaten van opdracht 

van lijfgewinsgoed 

Scholtis Jan Cerstiens, meermalen niet ver- 

schepen schijnen op ge- 

rechtszittingen 

Hendrick Thissen Toenis Kusters mishandeling en be- 
taling dokterskosten 

Marten Coopmans Cornelis Moeyts loonvordering voor 

te Venlo bouw van huis 

Toenis Kusters Jan Custers teruggave geleend 
geld 

Erfgenamen van de Erf genamen van ontruiming van ge- 
raad Cox en de Thijs den Cuijper pacht goed en vrij- 

landscholtis maken van schulden 

Schenck 

Jan Hermes Jan Kerstiens betaling van ver- 

kochte wol 

Mr. Meuwis van den Voogde va de 

Kronenbergh kinderen van 
Derick Rooskens 

arrest wegens ach- 

terstallige interest 

Mr. Peter Vor- 

stermans 

Jan Gijskens 

Scholtis 

betaling van ar- 

beidsloon 

straatschenderij, 

gevolgd door verzet 

bij arrestatie 

Toenis Kusters 

Gerard Verstegen Jan Juecken beschud van huis 

en land 

Peter Maes te 

Swolgen 

Jan Rutten, sche- arrest wegens 

pen van Grubben- schuldvordering op 

vorst de gemeente Grubben- 

vorst 

Merry Schenck Mr. Peter Vorster- betaling van kost- 

mans als erfgenaam geld van Encken 

van Encken Maessen Maessen 



Geurt Hermans en Gij sken Ottiens 

Pollis Simons als 

momboirs van de 

kifideren van Peter 

Kerstiens 

veroorzaken van let- 

sel aan het paard 

van de eisers door 

de wilde hengst van 

de gedaagde 

Gijsbert Hoecx 

Toenis Kosters 

Rotmeesters van 

de dorper schans 

huur van de schans 

Jacob Hendrix en 

kinderen van 

Gerit Claes 

schuldvordering 

Willem Besants aankoop van een huis 

bij openbare verkoop 

Mr. Aerdt den 

Meulder 

Toenis Kusters schuldvordering Jacob Hendrix c .s. 

Erfgenamen van 

Gertien Vorster- 

mans en haar zoon 

Pouwels Simons 

schuldvordering Jan Smijten 

Jan Crouwels Claes Baeten C.S. 

Jan Timmermans 

eigendom perceel 

grond 

Trijn Hoex en haar 

vader Peter Hoex 

betaling van le- 

vensonderhoud van 't 

kind, door Jan bij 

Trijn verwekt 

Peter Nellen vordering op nala- 

tenschap van Jan 

Camps 

Peter Hoex en 

Derick in gen 

Landt als voog- 

den van Marike 

Camps 

Reiner Reintgens 

Gerard Schreurs 

Peter Vorstermans grenspaal 

laster Geertien, echtge- 

note van Willem 

Bi j sans 

Heren Cox en 

Schenck 

Jan Verstappen en 

Adam van Ulft 

betaling van lijfge- 

win 

Gij sbert , Peter 
en Jan Hoecx 

erfdienstbaarheid 

van opvaart 

Mr. Peter Vorster- 

mans 



Scholtis Jacob Gij sen, 

Faes van Ulft, 

Jan van den 

Broeck en Mathijs 

Kui j pers 

mishandeling van Ge- 

rit op de ~ldebercht 

Catelijne, weduwe 

van Jan Ernons , en 
haar kinderen 

Mr. Meeuwis van nalatenschap van 

den Croonenborg Preyn Emons 

en Derick Schroers, 

als erfgenamen van 
Jan Schroers 

Gravin van Hoens- 

broek, vrouwe van 

de heerli j kheid 

Geridt Crouwels bedrog inzake het 

af dragen van "de 

tiende gaye" bij het 

spreiden van vlas 

Merike Camps Willem Basten preferentie van 

beschud 

Erfgenamen van 

Joost in de Olie- 
meulen 

Thonis Custers vervreemding van ge- 

pacht goed 

Erfgenamen van betaling van tijns 
Derick Gijskens 

Johan Adam Schenck 

van Nydeggen 

Scholtis Toenis Kusters mishandeling van 

Joosten 

Jan Vullinghs en 

Jenneke van Heys- 

ter 

Jan Hendrickx en overlevering van hu- 

Willemke Houben welijkse voorwaarden 

door Gerit van Heys- 

ter in tweede huwe- 

lijk gemaakt 

Jacob Gijsen Adam van Ulft achterstallig loon 

Gerard Maeghs en 

Merije Janssen 

Momboirs van het betaling voor onder- 

kind van Gerard houd van kind 

Gi jkens en 

Cecilia Maeghs 

Barbara Rutghens Thonis Rooskens opzegging van huur 

Heer van Witten- 

horst, heer van de 

heerlijkheid 

Hendrick Gij skens -- 



G i j s b e r t  Hoecx en  Jacob Deckers en  -- 
Reyncken A e r t s  , Jenneke van Haetert 

a l s  voogden van h e t  

k ind  van Herman 

Cuypers en Jenneke 

van Haeter t  

Wierix,  s c h o l t i s  Thonis Cus ters  

Thonis Cus ters  

schuldvordering 

l a s t e r  A e r t  Wijnen en  

G i j  s b e r t  Raet s, 

schepenen 

Mat th i  j s p u t t e r s  

a l i a s  P o r t e r s ,  

molenaar 

W i l l e m  Lucassen l a s t e r  en  bedreiging 

en P e t e r  Vorster-  

man s 

Jan  Schutten Weduwe van Dries  - 
Bi l l ekens  c .s. 

W i l l e m  Brouwers voorgeschoten ge ld  

namens de  gemeente b i j  v r i j kopen  van 

B l i t t e r s w i j k  B l i t t e r s w i  jkse 

paarden u i t  l e g e r  

Arnoldus van 

S e e s t  

Erfgenamen van 

P e t e r  van den 

Broeck 

Adam van U l f t  t e r u g b e t a l i n g  van 

geleend g e l d  

Gezworenen d e r  

h e e r l i j k h e i d  

Jacob Deckers afdragen van de  a l s  

s c h a t h e f f e r  geïnde 

gelden 

Chr i s t i aan  Kersten Pe te r  Heyen en  

Jan  Boyens a l s  

voogden van de 

kinderen van 

Ruth Boyens 

b e t a l i n g  van r e n t e  

over geë r fd  kinds- 

dee l  

Adam van U l f t  voor A e r t  R e i  jnckens v e r n i e l i n g  van k le -  

z i j n  zoon Servaas d ing  b i j  v e c h t p a r t i j  

Jacob Deckers Jan  van U l f t  t e r u g b e t a l i n g  ge- 

leend g e l d  

Dries Camps Jan  van de  Broeck t e rugbe ta l en  geleend 

ge ld  

Gi sbe r t  van 

Enckevordt 

Ger et  O t  j ens  a c h t e r s t a l l i g e  huur 



Michiel  van Gelder Gerard Ot i j ens  

S c h o l t i s  P e t e r  Schroors , 
a l i a s  Hermans, 

a l i a s  Jacobs 

Momboirs van h e t  Erfgenamen van 

k ind  van Bas t iaan  Johan Schutten en  

Schut ten  Pe terke  V e r r i  j t  

b e t a l i n g  van achter -  

s t a l l i g e  r e n t e  

T h i j s  Leysten Jacob Roeskens t e r u g b e t a l i n g  ge- 

a l i a s  Deckers leend ge ld  

S c h o l t i s  

laster en  mishande- 

l i n g  

Thys Leysten 

S c h o l t i s  

boedelscheiding 

1707 Jan  Raedts 

Pe t e r  van A s ,  be led ig ing  van 

z i j n  zoon Reiner schepenen 

en Math i j s  Deckers 

Jacob Deckers b e t a l i n g  proceskos- 

t e n  

Thoenis op B e r -  mishandeling van Jan  

chom Vervoordt en Jan 

Lemen 

Wed. van Thonis schadevergoeding 

Kusters  voor de  verzorg ing  

van een door haar  

echtgenoot gewonde 

so ldaa t  

Jan  van Ulf t Thonis van Goor b e t a l i n g  van schuld 

Pouwels Fleurkens Adam van Ulf t verrekening van nog 

en  Wolter Timmer- t e  vorderen r e n t e  op 

mans, a l s  voogden geleend k a p i t a a l  
van h e t  kind van 

Jan  van Ulf t en 

Lysbet Fleurkens 

Jan  Otgens en Ja- W i l l e m  Clootgens be t a l ing  van reke- 

cob Reuskens, a l s  ning 

voogden van de kin-  

deren  van P e t e r  

Vor stermans 

Derick van de  

W i  jer 

Thonis van de 

Goor 

b e t a l i n g  van schuld 



Geertien Kerstiens Matthijs Cuijpers alimentatie voor 

alias Deckers buitenechtelijk 

kind 

Peter Nabben Reiner Bussers schuldvordering 

alias In gen 

Houwbroek, uit 

Broekhuizenvorst 

Jacob Coopmans, 

schepen te Grub- 

benvor st 

Arnoldt van Boeck- betaling van proces- 

holt, uit Venlo kosten 

Hendrick van Dame, Justinus van der schuldvordering door 

koopman te Roermond Vekene beslaglegging 

Der ick Nij ssen Gerardt Otiens verwonding van een 

paard 

Oude schutterij 

van S. 

Kerst aen den 

Stardt ' 

betaling van pacht 

schuldvordering naar 

aanleiding van boe- 

delscheiding 

Geurt van Heyster Jan Hendricks 

Jacob Wijnen, 

schatheffer 

Geurt Verweel betaling achterstal- 

lige schat 

Drossaard Cornelis Frohling kerkdiefstal 

Dries Denen Thonis Beelen betaling van schat 

Gisbert van Encke- 

vordt, schepen 

Willemke van belediging in het 

Heyster openbaar 

Willemke van belediging van de 

Heyster schepen Gijsbert 

van Enckevordt 

Scholtis 

De minderjarige opeisen van de 20e 

kinderen van Marten penning uit inkoms- 

Kerstiens en Jen- ten 

neken Thijssen za- 

l iger 

Leonard Littiens, 

voogd 

Hendrick van Darth Wilhelm Hendrick schuldvordering door 

Pontius middel van openbare 

verkoop 



Markiezin van 

Hoensbroek, eige- 

naresse van het 

huis ter Donck 

Lysebet, Hergrae- betaling van tijns 

van, wed. van Bae- 

nen , pachtster 
van den Alden Vorst 

Jacob Wijnen , Wed. en erfgenamen betaling van achter- 

van Alardt van stallige schat 

den Broeck 

Graaf van Fresi jn, Matthi j s Porters, betaling van pacht 

heer van de heer- molenpachter 

li jkheid 

Geurt Houben Mathijs Poorters schuldvordering 

Gravin van Fresijn, Matthijs Porters voldoen aan vonnis 

Vrouwe van de uit 1724 

heerlijkheid 

Willemke Camps , verdeling van nala- 

wed. van Peeter tenschap 
Janssen 

Thijs Driessen 

Erfgenamen van 

Jan Hesen 

Catharina van den verdeling van nala- 

Venne, wed. van tenschap 

Jan Hesen 

Johan Frederick 

Mullers, bediende 

van de koster 

Adam van Ulfft (afdragen van rogge 

aan de kosterij) 

Scholtis Peter Nabben alias mishandeling van Li- 

Raedts nard Molin uit Venlo 

Jan van den Coulen diefstal van rogge Scholtis 

Jacob Schreurs, 

Jan Ardts en Rutt 

Vullinghs 

Jacob van Heijster schuldvordering 

en diens voogd 

Claes Baten 

Jan Joosten Poulus Lemmen schuldvordering 

Jacob Schreurs 

en Hendrick 

Truypen, als 
voogden van het 

minderjarige kind 

van Jan van der 

Start en Helena 

Schreurs 

Anna Hermans, verdeling van nala- 

laatste weduwe schap 

van Jan van der 

Start 



( 1 7 4 0 ) *  Maria Fleurckens Jacob vervoordt (alimentatie voor 

buitenechtelijk 

kind ) 

Willem Derix en Hendrick Verstap- verdeling van nala- , 
Lindert Reijnders, pen, als man en tenschap 

als voogden van momboir van Geur- 

Hendersken Stevens tiens Stevens 

Scholtis Geertie Schoenma- diefstal van een bed 

kers, wed. van van Gerard Leysten 

Peter Clouten, en en bekleding en gor- 

haar dochers Pe- dijnen uit de koets 

tronella en Mettien van generaal Van 

Sonsf eldt 

Gijsbert Vullinghs, Derick Nijssen 

schepen en schat- 

hef f er 

Scholtis Gerardus Rij s 

betaling van de 

schat 

vechtpartij met 

Claes Maegs, aan de 

gevolgen er van 

overleden 

Vrijheer van Witten- Henrick van den betalen van de am- 

horst en Sonsfeldt, Goor, graanhan- bacht-schat 

heer v.d. heerlijk- delaar 

heid 

Gijsbert Vullinghs Henrick Henckens, schuldvordering 

en Nicolaus Jeucken als man en momboir 

van Geertien Kers- 

ten, wed. van 

Derick Rutten 

Catharina Adarns Hubert van der Loe vaderschapsactie 

Provisoren en kerk- Hendrick van de betaling van gele- 

meesters van Seve- Goor verde rogge 

num 

Provisoren van de Ruth Rutten, Hen- betaling van pacht 

kerk en armengilde drick Hoex en 

te S. Jacob Schreurs 

Bastiaan Leisten Reiner Raameeckers betaling van bakloon 

en geleverd brood 



Voorkinderen van 

Wolter Timmermans 

en Peterke Hermans 

Wolter Timmermans opeisen van erfdeel 

en Trineken Kers- 

ten 

Adolphus; Joannes 

en Gertrudis Thie- 

len 

Francis Stappers afscheiding tussen , 
weilanden 

Jan Truypen 
alias Hendrix 

Erven van Gerardus reparatiekosten 

Thielen t.b.v. beschud goed 

Matthaeus van Gas- 

sel en Hendrick 

Henricks 

Hendrick van de betaling van gele- 

Goor verd graan 

Scholtis diverse inwoners schapen laten weiden 

van Sevenum in het veld 

Derick, Geurt en 

Jan van Cuyck 

Jan Custers, Maria afwikkeling van 

Thielen en Peter schuldvordering 
Thielen 

Godefridus Rutten Wed. van Hendrik beschud van huis 
van de Goor 

Maria Ververgart Johan van Encke- vaderschapsactie 

vort 

Joannes Kersten 

en Scholtis 

Peter van de Goor mishandeling van 

Joannes Kersten 

Kinderen van Mat- 

thi js Leysten en 

Theresia van 

Enckevordt 

Erfgenamen van boedelscheiding der 

Francis Stappers nalatenschap van 

Francis Stappers 

Erfgenamen van 

Francis Stappers 

Peter van der stellen van onder- 

Coulen pand van geleend 

geld 

Gerit Janssen en 

Joannes Verhaeg 

Winand van As verdeling van huis 

en land 

Hendrick van der 

Elsen 
Allart Leitgens terugbetaling ge- 

en Allart Baitzen leend geld 

Peter Lemmen, 

schatheffer 

Wynant Rys en Eli- achterstallige schat 

sabeth Paulussen 



z .d. 
(eind 16e 

begin 17e 

eeuw 

z.d. 

(17e eeuw) 

z.d. 

(2e helft 

17e eeuw) 

z.d. 

(eind 17e 

eeuw ) 

z.d. 

(eind 17e 

begin 18e 

eeuw) 

2.d. 

(18e eeuw) 

Geurt Smids, Jen- Wed. van Jacob uitkering van erf- 

neke Philipsen Philipsen deel 

en Peter Philipsen 

Scholtis 

Baert van Haeren 

Geurt van Rouwe1 

Armenmeesters te 

Roermond 

Goossen Peeters 

Gisbert van Encke- mishandeling van de, 

vordt en Aerd van gebroeders Mathieu 

van den Broeck overtreding jachtre- 

C.S. en luite- gelement door luite- 

nant Mathieu nant Mathieu 

Johan Koopmans ontvoering 

en zijn knecht 

Gijske en Beelke verdeling van nala- 

Kersten tenschap 

Theodorus Moeyts, betaling van schuld 

kanunnik 

Jan Ker stiens 

Thys Leysten, als Jan Joosten 

voogd van de kind- 

eren van Joost Joos- 

ten en Hilleke van de 

Coppert 

Scholtis Jan Crouwels 

arbeidsloon als 

knecht 

betaling van schuld 

straatgevecht en be- 

dreiging 



Bijlage I1 

Klapper op de procespartijen 

Procesparti j 

Adams, Cathar ina  

A e r t s ,  Reyncken 

A l b e r t s ,  Jan  

Ardts ,  Jan 

Armengilde, p rovisoren  van h e t  

Armenmeesters, - t e  Roermond 
A s ,  Pe t e r  van 

A s ,  Winand van 

Baeten , Claes 

Bai tzen,  A l l a r t  

Basten,  W i l l e m  

Bas t iaens ,  Aerdt 

Baten, C l a e s  

Beelen, Thonis 

Berchorn, Thoenis op 

Besancon, Martin d e  

Besants ,  W i l l e m  

Bi l lekens ,  weduwe van D r i e s  

B l i t t e r s w i j k ,  gemeente 

Boeckholt , Arnoldt van 

Boenen, weduwe van 

Boyens, Jan  

Boyens, voogden van de  kinderen van Ruth 

Broeck, Aerd van den 

Broeck, weduwe en  erfgenamen van Alard t  van den 

Broeck, Jan van den 

Broeck, e r fgen .  van Pe te r  van den 

Brouwers, W i l l e m  

Bussers ,  Reiner 

B i j s ans ,  Geer t ien ,  ech tgenote  van Willem 

Begin jaar 

1749 

1700 

1625 

1734 

1752 

z.d., 2e h e l f t  17e eeuw 
1705 

1785 



C, zie ook onder K 

Camps, Dries 

Camps, Gerit 

Camps, voogden van Marike 

Camps, Merike 

Camps , Willemke 
Ceelen, Jan 

Cerstiens, Jan 

Claes, kinderen van Gerit 

Clootgens, Willem 

Clouten, wed. en dochters van Peter 

Coopmans, Jacob 

Coopmans, Marten 

Coppert, voogd van de kinderen van Hilleke van de 

Coulen, Jan van den 

Coulen, Peter van der 

Cox, erfgenamen van de raad 

COX , heer 
Croonenborg, Meuwis van den 

Crouwels, Geridt 

Crouwels, Jan 

Custers, Jan 

Custers, Hendrick 

Custers, Thonis 

Cuyck, Derick, Geurt en Jan van 

Cuijpers, Matthijs 

Cuypers, voogden van het kind van Herman 

Damme, Hendrick van 

Darth, Hendrick van 

Deckers, Jacob 

Deckers Matthijs 

Denen, Dries 

Derix, Willem 

Donck, eigenaresse van het huis ter 

Driessen, Thi j s 

Drossaard 

1704 

1676 

1695 

1698 

1728 

160 1 

1685 

1692 

1708 

1741 

1710 

1686 

z.d., eind 17e /begin 18e 

eeuw 

1733 

1785 

1687 

1696 

1697 

1697 

1676, 1695, z.d. 18e eeuw 

1686, 1777 

1635? 

1682, 1698, 1700 (2x) 

1777 

1709 

1700 

Elsen, Hendrick van der 

Emons , Cateli jne , wed. van Jan 



Enckevordt, Gisbert van 

Enckevordt, kinderen van Theresia van 

Enckevort, Johan van 

Engelbergh, Johan 

Fleurckens, Maria 

Fleurkens, Pouwels 
Fleurkens, voogden van het kind van Lysbet 

Fresijn, graaf van 

Fresijn, gravin van 

Frohling, Cornelis 

Gassel, Matthaeus van 

Gelder, Michiel van 

Gezworenen, - der heerlijkheid 
Gieskens, Hendrick 
Goor, Hendrick van de 

Goor, wed. van Hendrik van de 

Goor, Peter van de 
Goor, Thonis van de 

Grignet, Marie Charlotte de 

Grubbenvorst, schepen van 

Gijsen, Jacob 

Gijskens, Gerit 

Gijskens, Jan 

Gykens, voogden van het kind van Gerard 

Gyskens, erfgenamen van Derick 

Gyskens, Hendrick 

Haeren, Baert van 

Haetert, Jenneke van 

Haetert, voogden van het kind van Jenneke van 

Heerlijkheid, gezworenen der 

Heerlijkheid, heer van de 

Heerlijkheid, vrouwe van de 

Helden, kapelmeesters te 
Henckens, Henrick 

Hendricks, Jan 

Hendrickx, Jan 

z.d., eind 16e/begin 17e 

eeuw 
1700 

1700 

1703 
1699, 1724, 1746 

1697, 1726 

1684 
1748 

1717 

1698 



Hendrix , Jacob 

Hendrix, J an  

Hendrix, Pe t e r  - van de Heyter ick 

Hennis, kinderen van Teunis en  A l i t i e n  

Henricks,  Hendrick 

Hergraeven , Ly s e b e t  

Hermans, Anna 

Hermans, Geurt 

Hermans, P e t e r  

Hermans, voorkinderen van Pe te rke  

Hemes, Jan 

H e m i ,  voogden van Beelken 

Hesen, weduwe van Jan  

Hesen, ergenamen van Jan  

Hesen, Henderick 

Heyen, Pe t e r  

Heyster ,  Geurt van 

H e i  j  ster, Jacob 

Heyster ,  Jenneke van 

Heyster ,  Willemke van 

Hoecx , G i j  s b e r t  

Hoecx, Jan  

Hoecx, Pe t e r  

Hoensbroek, g rav in  van 

Hoensbroek, markiezin van 

Hoex, Pe t e r  

Hoex, T r i j n  

Homoet, J an  van 

Horst ,  s c h o l t i s  van 

Houben, Geurt 

Houben, Willemke 

Houwbroek, Reiner i n  gen 

Jacobs ,  Pe t e r  

Janssen ,  A e r t  Sebas t iaan  

Janssen, Ever t  

Janssen,  Ger i t  

Janssen ,  Meri je  

Janssen,  weduwe van Pe te r  

Jeucken, Nicolaus 

Joos ten ,  J an  

Joos ten ,  voogd van de  kinderen van J o o s t  

Juecken, Jan  

1704 

1682 

1684 

1785 

1699 

1728 

1748 

(1735),  z.d. e i n d  1 7 ~ / b e g i n  

18e eeuw 
z.d., e ind  17e/begin 18e 

eeuw 

1688 



K (zie ook onder C) - 

Kapelmeesters, - te Helden 
Kerk, provisoren van de 

Kerkmeesters, provisoren en 

Kersten, Christiaan 

Kersten, Gijske en Beelke 

Kersten, Joannes 

Kersten, Trineken 

Kerstgens , Jan 
Kerstiens, Geertien 
Kerstiens , Jan 

Kerstiens, minderjarige kinderen van Marten 

Kerstiens, voogden van de kinderen van Peter 

Koopmans, Johan 

Kosters, Toenis 
Kronenbergh, Meuwis van den 

Kusters, Toenis 

Kusters, weduwe van Thonis 

Kuypers, Mathijs 

Landt, Derick in gen 

Leisten, Bastiaan 

Leitgens, Allart 
Lemmen, Peter 

Lemmen, Poulus 

Leysten, kinderen van Matthijs 
Leysten, Thi js 

Littiens, Lenard 

Loe, Hubert van der 

Lucassen, Willem 

Maeghs , Gerit 
Maeghs, Gerard 

Maeghs, voogden van het kind van Cecilia 

Maes, Peter 

Maessen, erf genaam van Encken 

Mathieu, luitenant 

Meulder, Aerdt den 

1684 

1752 

1750 

1703 
z.d., 17e eeuw 

1784 

1756 

1678 
1709, 1748 

1681, 1687, 2.d. eind 17e 

eeuw 

172 1 

1690 

z.d., eind 16e/begin 17e 

eeuw 

1692 
1687 

1648, 1685, 1686, 1688, 

1693, 1698 
1707 

1696 

1695 

1756 

1787 
1788 

(1735) 

1784 
1705, 1706, 2.d. eind 17e/ 

begin 18e eeuw 

1721 
1749 

1702 



Moeyts, Theodorus 
Moeytz, Cornelis 

Morrees, Bertien, wed. van Pieter de Pom 

buts, Jan 

Mullers, Johan Frederick 

Nabben , Peter 
Nederweert, jonge schutterij van 

Nellen, Peter 

Nijssen, Derick 

Nyssen , Hennan 

Oliemeulen, erfgenamen van Joost in de 
Olymeulen, Joost in de 

Otgens , Jan 
Otiens, Gerardt 
Otjens, Geret 

Ottiens, Gysken 

Otijens, Gerard 

Paulussen, Elisabeth 

Peeters, erfgenamen van Hendrik 

Peeters, Goossen 
Pelsers, Symen 

Philipsen, weduwe van Jacob 

Philipsen, Jenneke en Peter 

Pom, weduwe van Pieter de 

Pontinus, Wilhelm Hendrick 

Poorters, Mathijs 

Porters, Matthijs 

Provisoren, - en kerkmeesters 
Provisoren, - van de kerk en het armengilde 
Putters, ~atthijs 

Raameeckers, Reiner 

Raedts , Jan 
Raedts , Peter 
Raets, Gijsbert 

z.d., 2e helft 17e eeuw 

1686 

1680 

1635? 

1731 

1788 

1681 
z.d., eind 17e eeuw 

1680 (2x) 

1788 

1788 

1680 

1722 
1725 

1702, 1724, 1726 

1750 
1752 

1702 



R a e t s ,  P e t e r  

Randenraedt ,  Hendrik van 

Randenraedt ,  H. d e  

Re in tgens ,  Re iner  

R e i j n d e r s ,  L i n d e r t  

Renckens , J a n  

Reuskens,  Hendrick 

Reuskens, Jacob  

R e i j n c k e n s ,  A e r t  

Roermond, armenmeesters  t e  
Roeskens , Jacob  

Rooskens, Thonis  

Rooskens, voogden van  d e  k i n d e r e n  van D e r i c k  

Rotmeers te r s ,  - v a n  d e  d o r p e r  schans  

Rouwel, Geur t  van 

Rudtgens,  weduwe v a n  Dyerick 

Rutghens,  Barbara  

Rut ten ,  weduwe van  Derick 

R u t t e n ,  Godef r idus  

R u t t e n ,  J a n  

R i j s ,  Gerardus  

Rys, Wynant 

S 

Schans ,  r o t m e e s t e r s  van d e  d o r p e r  

Schenck, h e e r  

Schenck, Henr ick 

Schenck, Johan Adam - van Nydegqen 

Schenck, erfgenamen van d e  l a n d s c h o l t i s  

Schenck, Merry 

S c h r e u r s ,  P e t e r  

Schoenmakers, Geertie 

S c h o l t  is 

S c h r e u r s ,  Gerard  

S c h r e u r s ,  voogden van  h e t  k i n d  van Helena 

S c h r e u r s  , Jacob 

S c h r o e r s ,  Der ick  

S c h r o e r s ,  erfgenamen van J a n  

Schroors ,  P e t e r  

S c h u t t e n ,  erfgenamen van Johan 

S c h u t t e n ,  J a n  

S c h u t t e n ,  voogden v a n  h e t  k i n d  van B a s t i a a n  

S c h u t t e r i j ,  jonge - van Nederweert 

S c h u t t e r i j ,  oude - van Sevenum 

S e e s t ,  Arnoldus  v a n  

1680 

1677 

1681 

1695 

1736 

1684 

1684 

1708 

1703 

z .d . ,  2e h e l f t  17e eeuw 

1705 

1699 

1687 

1691 

z.d., 17e eeuw 

1684 

1699 

1748 

1782 

1689 

1744 

1788 

1691 

1696 

1634 

1685, 1698 

1687 

1689 

1678 

1741 

1635?, 1648, 1676, 1682 

( 2 x ) ,  1683, 1684, 1685, 

1688, 1696, 1698, 1704, 

1705, 1706, 1719, 1731, 

1741, 1744, 1770, 1784, 

1792, 2.d. 18e eeuw 

1695 

1735 

1734, 1735 

1697 

1697 

1704 

1704 

1702 

1704 

1680 
1713 

1702 



Sevenurn, d i v e r s e  inwoners van 

Sevenum, oude s c h u t t e r i j  van 

Simons, Jan  

Simons, P o l l i s  

Simons, Pouwels 

Smits,  Geurt 

Smi j ten ,  Jan  

S tappers ,  F ranc i s  

S tappers ,  erfgenamen van F ranc i s  

S t a r d t  , K e r s t  aen den 

S t a r t ,  voogden van h e t  kind van Jan van den 

S t a r t ,  weduwe van Jan  van den 

S tep raed t ,  Reynera van 

S t e p r a e t ,  Godefrid Johan van 

Stevens,  Geurt ien 

Stevens,  de  voogden van Hendersken 

Symons, Nys, weduwe van Pe te r  

Thie len ,  Adolphus, Johannes, en  Ger t rudis  

Thielen,  erven van Gerardus 

Thie len ,  Maria en  P e t e r  

Thissen,  Hendrick 

Thonis,  Jacob 

Th i j s sen ,  kinderen van Jenneken 

Timmermans, Jan  

Timmermans, Wolter 

Timmermans, voorkinderen van Wolter 

Truypen, Henrick 

Truypen , Jan  

U l f t ,  Adam van 

U l f t ,  Faes van 

U l f t ,  Jan  van 

U l f t ,  voogden van h e t  kind van Jan  van 

U l f t ,  Servaas van 

Vekene, J u s t i n u s  van de 

Venne, Catharina van den, wed. van Jan Hesen 

Verhaeg, Joannes 



Verheyen, Jan 

Verrijt, erfgenamen van Peterke 

Verstappen, Hendrick 

Verstappan, Jan 

Verstegen, Gerard 

Ververgert, Letgen 

Vervoirt, Jan 

Vervoordt, Jacob 

Verweel, Geurt 

Ververgart, Maria 

Vorst, pachtster van den alden 

Vorstermans, erfgen. van Gertien 

Vorstermans, Jan 

Vorstermans, Peter 

Vorstermans, voogden van de kinderen van Peter 
Vrouwe, - van de heerlijkheid 
Vullinghs, Gijsbert 

Vullinghs, Jan 

Vullinghs, Rutt 

Wierix, scholtis 

Wittenhorst, heer van 

Wittenhorst, vrijheer van - en Sonsfeldt 
Wolters, Jacob 
Wijer, Derick van den 

Wijnants, Jan 

Wijnen, Aert 

Wynen , weduwe van Gij sken 
Wynen , Jacob 



Bijlage 111. 

Lijst van de stukken uit het schepenbankarchief berustend in de gemeentelijke 

archiefbewaarplaats te Sevenum met vermelding van hun plaats in de inventaris 

van Van Beuren (1929). 

Archieven 

111. Portefeuille 1 

3. Kwitantiebijdrage voor arm Oirlo, 3 november 1732. 

Bestunr gemeente 

VII. Portefeuille no. 1 

1. Verklaring schepenen Horst over schepenkist. 

2. Reglement van veedrijven gehuchten door eigen herders, 4 oktober 1594 

(hernieuwd 18 mei 1844). 

Comptabiliteit 

VIII. Portefeuille 1 

1. Rekening van ontvangsten en uitgaven van 1586, 1587, 1588, 1589, 1590 en 

1591. 

2. Rekening van achterstanden der belasting, 1588. 

3. Leveranties door gemeente van personen voor Appio Conti ........... 1 
Schatrekening 1588 ................................................ 2 

4. Akte van 1589 van Gerrit Rooskens, schepen te Sevenum, waarbij deze pacht 

belooft van Berckermer Hof. 

5. Ontvangst en uitgaven Sevenum 1588, 1589 en 1590. 

6. Ontvangst en uitgaven 1593. 

7. Ontvangst, schatting voor de helft bewilligd 14 december 1594. 

8. Schatcedul van het jaar 1595. 



9. Schattingsregister enz. 1597. Schatheffers Wilhelm Wynands, M.M. Her- 

graef f en Derk Neissen. 

10. Register der uitgaven van het jaar 1596. 

11. Rekening der buerlieden, 1597; schatcedul enz.. 

12. Schattingsregister 1597. Schatheffers Peter Snelkens en Gisbert Truien 

enz.. 

13. 4 maart 1589. Half schatcedul Johan Schutten, pijburgemeester in origine- 
le. 

14. Meting der nieuwe erven van Sevenum van de aanslag anno 1598, 1599 en 

1620. 

VIII. Portefeuille 2. 

1. Afzonderlijk rekeningsregister der gemeente 1586 - 1591, uitgaven aan con- 

tributies, bodeloon, inkwartiering enz.. 

2. Request schatheffers over schatting aan Cancellier en raden van Roermond, 

20 november 1595. 

3. Uitgaven gemeente 1600. Schatheffers Gerard Rooskens en Ghiel Metten. 

4. Gemeenterekening 1600, 1601 en 1602. Schattingen enz. Geurt Rooskens, be- 

taalcepent. 

5. Rekening schatting enz. 1601. Schatbeurders Gerart Verhertbruggen en Ge- 

rart van den Broeck. 

6. Rekening gemeente 1602, 1603 en 1604. Schatbeurders Gisbert Truien, Jan 

Evertsen en Wolter van Hasenhorst. 

7. Rekening gemeente 1602 en 1603. Schatbeurders 21s boven. 

8. Rekening der gemeente van het jaar 1 60 3. 

9. Rekening, schatting enz. in twee delen, 1603. Schatbeurder Gerart van den 

Broeck . 

10. Gemeenterekening 1603, 1604 en 1605, met veel aantekeningen. 

VIII. Portefeuille 3 

1. Betaalregister van 1605 tot 1622 van het kerspel Sevenum, zeer uitvoerig. 



2. Register van uitgaven van Jan Guestense en Gerart Rooskens voor de ge- 

meente, 1605 - 1606. 

3. Ontfanck van wegen der gemeente Sevenum, 1608. 

4. Uitgaaf van het dorp Sevenum, 1610. 

5. a. Plakkaat munten, 1611. 

b. Rekening der gemeente, schatting enz., 1611. 

6. Rekening der gemeente, schatting enz. 1612, zeer uitvoerig. 

7. Rekening der gemeente over 1613, 1614 en 1615, 14 schattingen door Jan 

Schutten, uitvoerig. 

8. Nieuwe erven vanaf 1598, waarvan schat verschuldigd is; ingeleverd 1616. 

9. Rekening van de gemeente van schatheffer Michiel Maesz, 1618 en 1619. 

VIII. Portefeuille 4. 

Rekening en verantwoording, uitgaven en inkomsten gemeente. Schatregisters en 

stukken op de belasting betrekking hehbende, over de jaren: 1620, 1621, 1623, 

1626, 1628, 1629, 1630, 1634, 1635, 1638, 1640, 1641, 1642, 1643, 1647, 1649, 

1650, 1652, 1655, 1656, 1657 en 1660. 

VIII. Portefeuille 5. 

Betaalregister, rekening en verantwoording uitgaven en inkomsten, schatting en 

belasting van de jaren : 1661, 1664, 1665, 1666, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 

1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 

1687, 1688 en 1689. 

VIII. Portefeuille 6. 

Betaalregister, rekening en verantwoording uitgaven en inkomsten, schatting en 

belasting 1691 - 1701. 

VIII. Portefeuille 7. 

Als voren, 1702 - 1711. 

VIII. Portefeuille 8. 

Als voren, 1712 - 1731. 



V111 . Portefeuille 9. 
Als voren, 1732 - 1751. 
Hierbij kwitantie wegens bijstand aan Horst, Meer10 en Swolgen, 1732. 

VIII. Portefeuille 10. 

Als voren, 1752 - 1757. 

VIII. Portefeuille 11. 

Als voren, 1758. 

VIII. Portefeuille 12. 

Als voren, 1759 - 1760. 

VIII. Portefeuille 13. 

Als voren, 1761 - 1763. 

VIII. Portefeuille 14. 

Als voren, 1764 - 1767. 

VIII. Portefeuille 15. 

Als voren, 1768 - 1771. 

VIII. Portefeuille 16. 

Als voren, 1772 - 1777. 

VIII. Portefeuille 17. 

Als voren, 1778 - 1781. 

VIII. Portefeuille 18. 

Als voren, 1782 - 1784. 



V111 . Portefeuille 19. 

Als voren, 1785 - 1790. 

VIII. Portefeuille 20. 

1. Betaalregister, rekening en verantwoording, inkomsten, schatting en belas- 

ting 1792 - 1793. 

2. Schulden van Sevenum 1744, 1749, 1792 en 1796. 

VIII. Portefeuille 21. 

Betaalregister, rekening en verantwoording inkomsten, 1794. 

VIII. Portefeuille 22. 

Lijst van kapitalen, veelijst, hand- en spandiensten en leveranties, 1796. 

VIII. Portefeuille 23. 

Betaalregister, rekening enz. als voren, 1795 - 1799. 

VIII. Register 1 rood. 

Schatregistertje met index, 1702 enz.. 

VIII. Register 2 rood. 

Schatboek van het jaar 1788. 

VIII. Register 5 rood. 

Generale Repartitie schatgoederen, 23 maart 1695. 

VIII. Register 6 rood. 

Schuldenboek over het jaar 1745. 

VIII. Register 7 rood. 

Schuldenboek over het jaar 1786. 
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Gemeente eigendonmen. 

1. Verdrag m e t  d e  her tog  over  de Pee l  enz. voor de  bewoners van Sevenum, 

1343. 

2. Getu igenis  ove r  de Pee l  m e t  Horst,  1575. 

3 .  Afpal ing Pee l ,  11 september 1559 en 2 september 1659, met een  ongedateerd 

s t u k  17e eeuw. 

4. Regeerders van Sevenum tegen  Horst over  Reindonck, 22 oktober 1715. 

5. T rak taa t  over  de Pee l ,  20 november 1716. 

13. Verpachting peelgrond enz.. 

- Getuigenis  van Gaertgen Naelen i n  gen Donck, wonende i n  Sevenum, over 
h e t  Kloeten Peelken tegen Horst en  h e t  Tiegelmeer i n  de Pee l ;  z i j n  vader 

Leonart van de  Hees was honderd j aa r .  Anno 1575. Perkament b i j ens t and  

Pee l ,  afgegeven door de  schepenen op verzoek van d e  inwoners van Seve- 

num, 1555. 

Financiën. 

l e .  Verval len schulden van 1579 t o t  omstreeks 1750, 96 akten op pap ie r  en per- 

kament. 

2e. B e l a s t i n g s t a a t  ambachtslieden en handelaars ,  1726. 

1.  Reglement s cha t t i ngen ,  17 f e b r u a r i  1598. 

2. 16 oktober 1765, stukken schuld 400 pa t tacons  aan Johan van d e  Looveren- 

broek Vl ie rden .  

3. L i j s t  1782, s c h a t t i n g  ingezetenen i n  k l a s sen .  

Jus t i t i e .  

P o r t e f e u i l l e  1 purper .  

Gerech te l i j ke  bescheiden van a l l e r l e i  a a r d ,  1630, 1632 enz. .  

P o r t e f e u i l l e  2 purper .  

1 .  Execut ie  t e n  l a s t e  van Johan Godfried van S tep raed t ,  b e z i t t e r  van de  Gaes- 

donck, 10 augustus  1681. 

3. Aanbesteding nachtwakersambt, 4 a p r i l  1746 (en  1896).  



Justitie.  

Landrecht, met achterin akten 1691 - 1907. 

N.B.: Zie ook N.B. bij inv. nr. 35. 


