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Dossier Rechtszaak van Pieter Nacken, 1775.
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Peter of Pieter was woonachtig te Heerlerheide en gehuwd met de dochter van een schepen. Nog voor arrestatie wist hij
te vluchtten. Hij werd bij versterk verbannen op 23 mei 1775

Inhoud dossier Pieter Nacken, 1775. Archief Schepenbank Heerlen, Inv. nr. 1168.
Rechtshandeling.
Proclamatie van openbare verkoop van de veroordeelde na het uitvoeren van de straf.
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Datum
20 november 1776

Proclamatie van openbare verkoop van de veroordeelde na het uitvoeren van de straf.
Proclamatie
De Heeren schouth en scheepenen der
Vrijheid en Hooftbancke Heerle Lande van Valkenborg
Overmaase partage van haar hoog moogende doen konde,
en laaten aan een yegelyk mits deesen bekend maaken dat sy ter
instantie van den weledelen heer gestr. heer en Mr W. D. Vignon
Lt Hoogdrossaard des lands nomine officie sullen vergaadert
sijn tot Heerle in de ordinaire gerigskammer op woensdag den
vierden december aanstaande om aldaar te houden
den derden en laasten sitdag tot verkoopinge der
naarvolgende parceelen van Erven en Landeryen toebehoorende
aan den fugitiven en gecontumaceerden Leonard Maas
Huijs Bauplaats, mesthoff en coolhoff geleegen
aan de Linden Reijgenoot den Aakerweg d’andere
de weduwe Frans Scheepers groot sestien roeden
en agt voeten
Meede sal als dan verkogt worden 77 roeden weijde
aan voormelte huijs gehoorende en op de 1 december
1773 voor den schatt verkogt dog wegens non overbrenginge
van restant cooppenninge nu wederom geveijlt tot
laste van den beschudter of inlosser
Soo als meede absolute sullen verkogt worden de naevolgende
parceelen van erven toebehoort hebbende aan den fugitieven
en gecontumaceerden Piet Naecken
Eerstelijck een stuck ackerlands geleegen aan de vrijheijd genoemt
den Geer Reijgenoot een sijde der vrouwenerfdell onedergank
Peter Steevens middag de heijde groot bevoindes 7 roeden
stein een stuk land genoemty de Cromsil Reijgenoot Willem Haanraats
d’andere de wed Voncken en wed Keijbets een hoofd het wegsken
groot bevonden 9 roeden.
Item een stuk land genoemt de Streenrents geleegen in ’t Heijtzerveld
opgank Matth van den Berg ondergank Joseph Paland een hoofd wegs
ken d’ander den weg grootbevonden 88 roeden
Item een stuk land aan de langenberg Reyg. Joes Otermans d’ander Leonard Deegens
een hoofd de heijde groot bevonden 62 roeden
Indien yemand eenig regt actief offte presentie tot laste der voorsz.
Erven en Landeryen vermeent te hebben die addressseere sig ter
behoorlijke tijd en plaatse op poene van een eeuwig geswyf. Actum
in Judicio binnen Heerlen den 20 november 1776.
Ter Ordonnantie
J.W
Cotzhuijsen
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