Inventaris van de archieven van de
Heerlijkheid en schepenbank Hoensbroek,
1517 – 1795.
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Inleiding
Dit is een onderdeel van de inventaris der Archieven van de Landen van Overmaas, door J.M. van de
Venne
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Archief van de Heerlijkheid
1641

Brieven door J.W. Franssen gericht aan de gebiedende heer (?) over de executie
van criminelen , 1743.
2 stukken
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Archief van de Schepenbank

Algemeen

Verhouding tot de heer
1642

Ordonnantie van de schout, J.W. Franssen bevelende om na het afsterven van
markies Frans Arnold Adriaan van Hoensbroek gebiedende heer, drie maal dags
gedurende zes weken alle kerklokken te luiden, 1759.

1 stuk

Sauvegarden
1643

1644

Sauvegarde van graaf D'Estrades, gouveneur van Maastricht, voor het dorp
Hoensbroek e.a., 1673.

1 stuk

Order van de gouveneur, van Limburg en der Landen van Overmaas, waarin hij
mededeelt, dat de Franse en Hollandse troepen naderen en gevaar bestaat dat
"coureurs" van genoemde troepen schade zouden berokkenen aan het Spaanse
territoir, en hij, de overbrenger van deze order, een kapitein van garnizoen van
Limburg, naar Hoensbroek zendt "pour Sauvegarde" en beveelt dat de inwoners
zich gewapenderhand moeten verzetten, tegen deze "coureurs" , afschrift, 1672.

1 stuk

Ingekomen en uitgaande stukken
1645

Stukken ingekomen bij en minuten daarvan uitgegaan van schout (en
schepenen?) over de jaren 1679-1767, 1790. met stukken uit de jaren 1650, 1679,
1681, 1684, 1693, 1694, 1696, 1711, 1716, 1755, 1756, 1767, 1790., 1679-1790. 1 omslag

1646

Afschrift van een arrest van de "Conseil pratriotique de Brabant, toutes les
Chrambes assemblees" tegen Emmanuel de Couk, pensionaire en griffier der
staten van Brabant , 1789.

1 stuk

Ordonnantie uitgegaan van Willem van Till, drossaard van Staatse zijde van het
Land van Valkenburg, 1649.

1 stuk

1647

Ambtenaren
1648

Stukken betreffende het verbod (van Drossard W. van Till?.om geen justitie uit te
oefenen alvorens alle schouten, schepenen, secretarissen, griffiers,
deurwaarders,boden en notarissen de eed zouden hebben afgelegd dat zij niets
"gerichtelijks" zouden passeren of laten passeren, tenzij bezegeld met "het cleyn
zegel"zoals in het betreffende plakkaat was bepaald, 1648-1649.

1 omslag

1649

Stukken betreffende het geschil (of de geschillen?) tussen de heer van
Hoensbroek tegen Carl Loth. Limpens over het Drossaards-ambt van Hoensbroek,
tot welk ambt de heer de schepen Peter Horstmans provisioneel had aangesteld,
gevoerd voor de raad van Brabant en voor het hof van Limburg, 1787-1792.
1 omslag

1650

Akte waarbij L.F. markies van Hoensbroek Thomas Slangen tot schepen
benoemd, met verklaring omtrent de eedaflegging, 1773.
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1 stuk

Attesten
1651

Attesten afgegeven door schout, schepenen en secretaris van Hoensbroek ,
1696, 1706, 1781, 1787.
3 stukken en 1 omslag

Rechterlijk

Voogdgedingen
1652

Voogdgedingen, waarop ook aangifte werd gedaan aan criminele en correctionele
zaken (geen processsen hierover), 1525-1535, 1537-1542, 1544-1547, 15591560, 1563 .
1 omslag

Criminele- en boetstraffelijke processen
1653

Rolle van criminele- en boetestraffelijke processen , 18 januari - 20 april 1740.
N.B. zie inventarisnr. 1661

1654

Rolle van extra-ordinaire processen , 12 september 1771 - 24 februari 1773, 11
april 1780.

1 stuk

N.B. zie inventaris no. 1662

1655

Processtukken in criminele en correctionele zaken , 1525, 1564, 1568, 1574, z.d.
16e eeuw, 1660, 1664, 1679, 1680,1682, 1698, 1711, 1712, 1740, 1743, 1744,
1775, 1779-1781, 1783, 1784, 1787, 1789-1793.

1 pak

Civiele processen
1656-1668

Rolle der processen in civiele zaken, 1562-1575, 1680-1784, 1794.

8 delen

N.B. Hierin ook crimenele zaken, voogdgedingen enz

1656

26 mei 1562 - 8 januari 1575
N.B. Hierin ook: Cleernissen omtrent het bankrecht, maten enz. een afschrift d.d.30
mei 1525. Klacht van Lenard van Elderen als stadhouder van de laathof Terweyer 28
september 1563. Afkomstig uit de nalatenschap van E. Slanghen.

1657

16 juli 1680 - 12 januari 1694
N.B. Getiteld: Prothocollle des gerichts van 'T Marquiseat Hoensbroeck". Gemerkt :
K. Hierin ook : Decreet van de leenmannen van Hoensbroek 8 october 1680. Akte
van eedsaflegging als schepen door Reyner Offermans en Jan Bruls, 4 maart 1687.
Vonnis van schepenen met 'assumptie van Thomas Quatackers leenman 3
december 1689.

1658

20 februari 1694 - 14 november 1713
N.B. Hierin ook: Vernieuwing van de eed door Nicolaas Weustenraedt als schout en
secretaris, Weren Rietraet, Reyner Offermans , Jan Limpens en Jan Bruls als
schepenen en van Corst Cremers als gerechtsbode voor graaf Wilhelm Adriaan van
Hoensbroek 15 november 1694. Verder processen tegen pandhouders van leen-laaten cijnsgoederen

1659

4 december 1714 - 18 januari 1736

1 deel

N.B. Getiteld:"Rolle van den Marquisaet Hoensbroeck begonst onder mij Willem
franssen schoutet en secrataris". Gemerkt: M Hierin ook: Visie van commissie en
akte van eedsaflegging door Hendrik Jongen als schepen, Commissie en akte van
eedsafleeging als schepen door Peter Horstmans en Joannes Aelmans 24 december
1729. Idem van Corst Cremers als gerechtsbode 31 januari 1730. Idem als schout en
scretaris door Lic. Jan Willem Franssen 13 october 1733. Idem door Paque Denys en
Math. Wilhelmus de Valzolio als schepenen 4 november 1733

1660

23 juni 1736 - 16-juni 1756
N.B. Getiteld: "Rolle van den marquisaet Hoensbroeck begost onder mij Joannes
Willem Franssen schoutet en secretaris 1736"Gemerkt: N. Hierin ook: Akte van
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1 deel

eedsaflegging en admissie van Arnold Daniels als schepen 3 november 1740.
Toelating van Joannes van de Wyer tot procureur 19 juni 1742. Akte van
eedsaflegging en registratie der commssie voor Johan Daniel Limpens en Joannes
Bruls als schepenen 23 maart 1745, idem voor Joannes Horstmans als landmeter 8.
februari 1746 Akte van aanstelling en eedsaflegging van Dirck Sijstermans als
gerechts- en veldbode 6 november 1747, idem van Joannes Engelen als
gerechtsbode 28 october 1750

1661

30 juni 1756- 6 mei 1771

1 deel

N.B. Akte van eedsaflegging en registratie der admissie van Jan Horstmans, Pieter
Rietraedt, en frederik Sijstermans als schepenen 11 januari 1759. Kennisgeving door
Cristiaan Aesemans waarbij hij bedankt als gerechtsbode 1 maart 1765, teruglopend
geboekt: Rolle van criminele processen 18 januar - 20 april 1740.

1662

10 juli 1771- 10 februari 1784

1 deel

N.B. "Rolle van marquisaet Hoensbroek" Gemrkt: P. Hierin ook: Akte van
eedsaflegging van een patent voor Thomas Slangen als schepen 24 februari 1773,
idem voor L. Senden H. Goffin, M. a Campo. J. Jongen als schepenen 14 februari
1775, idem voor advocaat de Limpens als secretaris 14 februari 1775, idem voor G.
Klinkenberg als secretaris 14 februari 1775, idem voor J.F.A. Limpens als schout
(Drossaard) 21 december 1779,idem voor G. klinkenberg als secretaris 21 december
1779, met protest van secretaris J.W. franssen, die meer dan veertig jaar secretaris
was, tegen deze benoeming, idem door frans Bruls als schepen 15 januari 1780,
idem voor S. Henrichs en K. Drecksters als jagers 25 januari 1780, idem voor H.
Cremers als opzichter van de jacht 25 januari 1780, idem voor H.Schepers als
schepen 15 maart 1782, akte van aanstelling van Peter Engelen, als rotmeester, 3
juni 1783. Teruglopend geboekt: Rolle van criminele processen 1771, 1773, 1780.

1663

30 april -19 november 1794

1 deel

N.B. "Rolle van marquisat Hoensbroek beginnende met den 30 april 1794" Gemerkt:
R.

1664

1555-1784

1 pak

N.B. 1555, 1615, 1621, 1632, 1636, 1656, 1658, 1662, 1664, 1669, 1678, 1684, c.
1685, na 1686 , 1691, 1697, 1702, 1705, 1708, 1727, 1730, 1738, 1745, 1746, 1766,
1779 - 1784, zie ook charters

1665
1666

1784 - 1794
Advies van advocaten van de raad van Brabant inzake Adriaan,
vrijheer en heer van Hoensbroek ca. Mechteld Smeyers, over de
banaliteit der Drakenmolen c. 1652 , 1652

1 pak

1 omslag

N.B. Het proces hierover is in 1 ste instantie voor de schepenbank Hoensbroek
gevoerd

1667
1668

Requisitoriaal brieven met bijbehorende stukken in civiele
processen, 1666 - 1792
Attest afgegeven door schouten en schepenen "des lands van s'
Hertogenrade" over judiciele verkopingen , 10 juni 1710

1 omslag
1 stuk

N.B. Dit stuk is afkomstig van E. Slanghen

Vrijwillige rechtspraak

Requesten
1669

Requesten gericht aan den schout (Drossaard) en schepenen om verlof tot het
verkopen van land enz. , met bijbehorende stukken , 1784 - 1994.

1 omslag

N.B. Hierbij gevoegd requesten om dispensatie van huwelijks proclamatien, om aanstelling van
procureurs, en om afzetting van een veldbode

Nalatenschappen
1670

Stukken betreffende nalatenschappen, (een rekening en een inventaris der
nalatenschappen van markies Frans Hendrik van Hoensbroek) , 1793 - 1794.
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1 omslag

Akten van overdracht en verbintenis
1671-1680

Akte van overdracht en verbintenis, 1686 - 1795.

9 delen

N.B. Hierin ook: Overdrachten enz. Gepasseerd voor het Leenhof en de Laathof van het adellijk huis
Hoensbroek over de jaren 1694 - 1779, en de Laathof Terweijer

1671

1686 - 1712

1 deel

N.B. Getileld: "Transportboeck". Gemerkt: A. Hierin ook: Akten verleden voor
stadhouder en laten "des huys Hoensbroek in de charter van den Weyer" 6 april 1688
- 15 maart 1690. Terug lopend geboekt: Akten van overdracht voor het Leenhof van
Hoensbroek 1694 - 1710, met tafel

1672

1713 - 1727

1 deel

N.B. Getiteld: Gichtregister". Gemerkt: B. Met tafel. Enkele akten in orgineel
bijgebonden1724. Hierin ook: Akten van schepenen en voor de leenmannen van het
marquisaat, 1 april 1717. Idem voor stadhouder en laten van het huis Terweyer, 8
mei 1717 - 5 februari 1724. Visitatie van gevonden lijken. Teruglopend geboekt:
Akten van overdracht voor het Leenhof gevoers 1713, 1718

1673

1727 - 1746

1 deel

N.B. Getiteld: "Gichtregister". Gemerkt: C. Hierin ook: Visitatie van een lijk, 21 juli
1737.Registratie van een arrest op vast goed. Teruglopend geboekt: Akten van
overdracht voor het Leenhof 1727 - 1743

1674

1746 - 1754

1 deel

N.B. Getiteld: "Gichtregister". Gemerkt: D. Hierin ook: Voorwaarden voor het
aanstellen van een collecteur, akte van borgtocht voor collecteur Joannes Bruls, 23
april 1750. Teruglopend geboekt: Akten van overdracht voor het Leenhof 1746 - 1753
met tafel

1675

1754 - 1769

1 deel

N.B. `Getiteld: "Gichtregister 1754" Gemerkt: E. met tafel. teruglopend geboekt:
Akten van overdracht voor het Leenhof 1754 - 1766, met tafel

1676

1769 - 1780

1 deel

N.B. Getiteld: "Gichtregister 1769". Gemerkt: F, met tafel. Hierin ook:
Huwelijkscontract van der Lyen met van Hoensbroek. Pacta familae der
Hoensbroekcks 11 maart 1778. Arrest door een deurwaarder van de Raad van
Brabant 2 augustus 1779. Teruglopend geboekt: Akten van overdracht voor het
Leenhof 1773, 1774, 1779

1677

1780 - 1785

1 deel

N.B. Getiteld: "Gichtregister van Hoensbroek 1780". Gemerkt: G, met tafel. Hierin
ook: Akte van protest D. D. 23 januari 1781. Akte van contra - protest (Hoensbroeks)
19 augustus 1781. Akte van arrest 15 januari 1782, idem 6 mei 1783;
pachtcontracten van de voorhof van het kasteel 3 juni 1783 - 8 november 1785. Akte
van aanstelling van een voogd over de kinderen van Lothar Frans van Hoensbroek 2
october 1782

1678

1785 - 1790

1 deel

N.B. Getiteld: "Gerichtregister van het marquisaet Hoensbroeck beginnende met den
26 december 1785". Gemerkt: H, met tafel. Hierin ook: Interlocutoir 1787. Verklaring
van F.L. markies van Hoensbroek betreffende het belasten of vervreemden der
goederen van Hoensbroek, 11 augustus 1788. Akten van arrest 18 augustus 1789.
Akte van verpachting der olie - en volmolen te Spaubeek 26 october 1789

1679

1790 - 1795

1 deel

N.B. Getileld: "Gichtregister van het marquisaet Hoensbroeck beginnende met den
jaere 1790 eyndigende met de jaere 1795" Gemerkt: I. Vanaf 19 frimaire an III (9
december 1794) zijn de akten van overdracht gerealiseerd voor municipale adjuncten en griffier, C. Cremer. Hierin ook: Akte van arrest door het ondertribunaal
voor de Spaans - Oostenrijkse Landen van Valkenburg en ' s Hertogenlande 2
november 1795. Met tafel

1680

Akte van overdracht en verbintenis over de jaren 1624, 1633, 1666,
1690, 1700, 1722, 1734, 1741, 1750, 1753, 1765, 1773, 1779,
1782, 1783, 1788, 1792,, 1624 - 1792

Administratief

Algemeen
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1 omslag

1681

Besluiten genomen ter extra - ordinaire vergadering gehouden door schout,
schepenen, burgemeester en ingezetenen van Hoensbroek in administratieve
aangelegenheden in de jaren, 1741 - 1758.

1 omslag

Legger
1682

Lijst van grondeigenaren met opgave van ieders eigendom en de natuur daarvan
(leen-, laatgoed enz.) z.d. 1e helft 15e eeuw

1 deel

Belastingen Collecteur
1683

1684

Request door de inwoners van Hoensbroek, gericht aan de intendant van de
koning van Frankrijk tegen de collecteurs met apostille van Dumouceau,
indendant, en relaas van insinuatie aan de collecteur van Hoensbroek, Stas
Emael, en aan Jan van den Eyschen oud - collecteur, 1676.

1 stuk

Extract uit de schatboeken van wijlen H. Daniels, collecteur, overgeleverd aan zijn
broer A. Daniels, collecteur , 1731.

1 deel

Repartities
1685

Repartities (omslagen) der beden en extraordinaire beden over de inwoners van
Hoensbroek over de jaren , 1554 - 1665.

1 omslag

N.B. Hierbij ook de repartitie van de kosten voor: het onderhoud van het Spaans regiment van Don
Fernando de Gusman 1626; het onderhoud van soldaten 1628; het vervoeren van Spaanse troepen
1631; wegens afwending van inkwartiering in het land van Valkenburg 1632; sauvegarde 1633; schade
bij belegering van Maastricht 1633; sauvegarde1634

1686

"Staet van Quotesatien voor de fourneeren aen de don gratuit van 68000 glds
Brabant aen sijne Majesteit, van de quoten door elck te leveren", 1794.

1 stuk

Schatcedulen
1687

Schatcedulen tevens ontvangstregisters der beden enz. Over de jaren, 1634 1677.

1 omslag

Rekeningen
1688

Bijlagen behorende bij niet meer aanwezige rekeningen over de beden met lijst
der restanten over de jaren , 1633 -1794.

1 omslag

Militaire zaken
1689

Stukken betreffende het inkwartieren, fourageren en vervoeren van troepen en het
pionieren enz. In het kasteel Valkenburg door de inwoners van Hoensbroek, 1638
- 1794.
1 omslag
N.B. Zie ook inventaris no 1658

Kapitalen ten laste der bank
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1690

Obligaties van afgeloste kapitalen ten laste van de gemeente met daarop
betrekking hebbende stukken, , 1675 - 1748.

1 omslag

Wegen en rivieren
1691

"Beleidingen" van wegen, beken, vloetgraven, bomen en hagen langs de wegen
gedaan door schout en schepenen over de jaren, 1556 - 1787.

1 omslag

N.B. Hierbij een ordonnantie van de schout waarbij hij het hermaken van eene "steeg" over de " oude
moeder"beveelt 13 juni 1750

1692

ReQuest van de gebiendende heer aan de keizer en koning wegens het ophouden
van het water der Roode beek waardoor zijn graanmolen niet behoorlijk kon
malen, om bericht in handen gesteld van de regeerders van Hoensbroek, met
bijbehorende stukken, 1793, retroacte 1610,, 1793 - 1628.
1 omslag

1693

Request door Lotharius, markgraaf van Hoensbroek, gericht aan de koninklijke
commisie voor de drie landen van Overmaas, Oostenrijkse partage, toestemming
verzoekende om op de Klinckertweg een slagboom te plaatsen, aangezien de
brug over de " oude Moer" door de zware karren was ingevallen en de weg slechts
diende als Molenweg voor de inwoners. Met hiertoe behorende stukken , 1789.
1 omslag

1694

Request door de "officier, borgmeesters en regenten" van Hoensbroek gericht aan
de president en de assesseurs der Koninklijke Commissie voor de publieke lasten
in de provincie Limburg, betreffende het hermaken van een brug over de Öude
Moeder"en de Klinkertweg, om te voldoen aan de aanschrijving van de Civiele
Commissie d.d. 19 october 1791 over het in orde brengen der wegen in verband
met bewegingen der Keizerlijke troepen, met bijbehorende stukken, 1791.
1 omslag

Bevolking
1695

" LIste der neamen ende bijnaemen van de inwonders vant Marck graeffschape
van Hoensbroek lande van Valckenborgh". Opgemaakt blijkens dorsaal opschrift in
, 1694.
1 omslag

Landbouw en veeteelt
1696

" Lijst der peerden van het marquisaet Hoensbroeck geannoteerd ingevolge d'
order van sijne Excellentie den 7 juni, 1701.

1 stuk

Kerkelijke zaken
1697

1698

Akte waarbij Reginaldus Cools, Bisschop van Roermond, verklaart dat hij
goedgevonden heeft dat de landdeken van Valkenburg naar Hoensbroek zal gaan
met twee schepenen, de schout en de pastoor hunne resp. Rekeningen te horen
en te sluiten en alle klachten wederzijds opgeworpen te slechten 13 juni, 1697.

1 stuk

" Staet der panthouders en panden onder den marquisaet Hoensbroeck welcke
moeten leveren St. Gerlachspagt". Opgemaakt 23 december 1786 ter requisitie
der pandhouders door G. Klinckenbergh secretaris, die tevens attesteert , dat de
vermelde goederen te Hoensbroek gelegen zijn en dat de pandhouders de pacht
aldaar betalen, aan het klooster St. Gerlach, 1786.

1 stuk

10

Armenzorg
1699

1700

1701

Akte waarbij de heer van Hoensbroek, de justitie en de pastoor twee bunder land,
toebehorende aan de armen van Hoensbroek, en welk land lange jaren
onbebouwd was blijven liggen , verkopen aan Lenardt Jongen, 1651.

1 stuk

Brief (door schout Wuestenraedt?) gericht aan de heer van Hoensbroek, inzake
een rente aan de armen verschuldigd, minuut, 1651.

1 stuk

Rekening van de "ermen momber" over de jaren 1607 tot 1617 onafgehoord, 1607
- 1617.

1 deel

N.B. De ërmen momber"is niet met name genoemd. Aanwinst Slanghen 1957
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Archief van het Leenhof Hoensbroek

Verheffingen
1702

"Dit naebeschreven is een legerboek van den liene guderen, chinsguederen ende
kuer guderen, chaerthen ende rollen ende etlicke andere riunten toebehoerende
den heer ende Huys in Her Hoensbroeck", bevattende behalve akten van
verheffingen der leen- en laatgoederen, allerhande andere stukken, waarvan in de
noot een korte beschrijving, tussen de jaren, 1516 - 1793.

1 deel

N.B. 1) blz.2. Akten van verheffing van de heerlijkheid Hoensbroek voor de raad van Brabant 1506,
1543. blz. 3 - 4. Brief van daagsel in een zaak welke in appel werd behandeld nadat eerst voor de
Leenhof van Hoensbroek was gevoerd 1558. 3) blz 5 -129 . Akten van verheffing der lenen. 4) blz.
145 - 244. Lijst der laatgoederen beginnende met het jaar 1548 met aantekeningen van ontvangst van
keuren enz. 5) blz. 253 - 265. Lijst van cijnsen, kapoenen en haver welke de heer van Hoensbroek
ontving uit goederen in en uit Hoensbroek (doorgenummerd met de laatgoederen). 6) blz. 167 - 268.
Idem van de erfpachten van goederen in Hoensbroek gelegen (doorgenummerd alsvoren). 7) blz. 270.
Lijst van vorderingen welke men eist van de vrouw van Hoensbroek na dood van (haar man) Jhr.
Herman Hoen, heer van Hoensbroek z.d.. 8) blz. 271 - 275. Lijst van cijnsen en erfpachten welke de
heer van Hoensbroek ontving uit goederen gelegen om Voerendaal en te Haren. 9) blz. 277 - 393.
Akten van verheffing van laatgoederen beginnend met 1693 (laatsgewijze bijeen geplaatst). Na deze
bladzijde begint de foliering met 78. 10) fol. 86 - 89. Lijst van leengoederen van het huis Hoensbroek
met achter - en onderlenen, opgemaakt door Herman Hoen, heer van Hoensbroek, 1537, en van
verheffing en van de heerlijkheid Hoensbroek zelf, beginnend met 1516. 11) fol. 93 -96
Scheidsrechtelijke uitspraak i.z. een geschil van Claes Hoen van Terveurd ter eenreen zijn moeder en
Wolter en Godart Hoen van Hoensbroek ter andere zijde 1552 (?) . 12) fol. 97. Leenrechten van de
Leenhof (kamer) van Brabant z.d.. 13) fol. 99. Attest van stadhouder en leenmannen van Hoensbroek
over de hof Terveurd 1523. Het deel is gemerkt no. 4. Geschonken aan het Rijksarchief in Limburg 7
november 1902 door Willem Rudolf graaf van und zu Hoensbroeck door bemiddeling van de heer
Hendrik Pijls, rentmeester

1703

Vernieuwing van de verheffing door Mr. Pieter Hermes geconstitueerd door Joost
Wigbolt van Cranevelt van der hof en het huis Terlinden met een schrijven hierop
betrekkelijk van voornoermde Hermes, 1690.

1 omslag

Attesten
1704

Attest door stadhouder en leenmannen afgegeven aan N. N. van en tot Binsfeldt
betreffende het leen- of legerboek"van het Leenhof. , 1669.

1 stuk

Akten van overdracht en verbintenis

1705

16 september 1587 - 16 januari 1604 fragment, 1587 - 1604 .
N.B. "Guedboch der herlichkeit Hoensbroich darin in anfang des boichs alle transporten ende
oeverdrachten der leenguederen opgetekent seint sedert der zeyt des Julius Schaesberg staddhelder
gewest. In meddel von diessen boich seindt alle transporten ende oeverdrachten der laetguederender
herlichkeit Hoensbroich opgetekent van der zeit aen das Julius Schaesberch stadhelder derselben
geweest". Deze laatste akten van overdracht van laatgoederen zijn niet meer aanwezig. Hierin ook:
Akte van eedsaflegging als stadhouder van het Leenhof door Julius Schaesberg 16 september 1586
Aangekocht uit de nalatenschap van E. Slanghen 1886.

1706

1694 - 1710.
N.B. Zie invataris no. 1671. Hierin behalve akten van verheffing ook akten teven gerealiseerd door
schout en schepenen; akten gerealiseerd door stadhouder en laten van Hoensbroek; idem door laten
der Caerte Ter Weyer 25 februari 1699 . Met tafel

1707

1713 - 1727.
N.B. Zie invataris no. 1672. Hierin ook akten grealiseerd door schout en schepenen en tevens door
stadhouder en leenmannen. Met tafel
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1708

1727 - 1741.
N.B. Zie inventaris no. 1673. Hierin ook akten van verheffing. Met tafel

1709

1746 - 1753.
N.B. Zie inventaris no. 1647. Hierin ook akten gerealiseerd door schout en schepenen en tevens door
stadhouder en leenmannen. Akte van verheffing 15 maart 1753. Met tafel.

1710

1754 - 1766.
N.B. Zie inventaris no. 1675. Getiteld: "Leenregister 1754". Met tafel. Hierin ook akten verleden voor
schepenen en leenmannen verder aanbreng van een leen 15 juli 1755 ingevolge plakkaat van 20
januari 1753. Akte van verheffing 30 januari 1756. Akte van verheffing 22 februari 1779.

1711

1773 - 1791.
N.B. Zie inventaris no. 1676. jaren 1785, 1789 - 1790, 1791. Zie inventaris no. 1678. De akten zijn niet
afzonderlijk geregistreerd, doch tussen de akte van overdracht.

1712

Akten van overdracht en verbintenis 20 juni 1646, 19 januari 1788, 1646 - 1788 .

2 omslag

N.B. De eerste akte is een afschrift en gerealiseerd voor stadhouder, leemannen en "laeten" .

Requesten
1713

Request aan stadhouder en leenmannen van Hoensbroek gericht om octrooi voor
het maken van een testament door Jofr. Maria Wuestenraet weduwe van de
schout Krups, met apostille, 1700.

1 stuk

Rolle der processen over de jaren , 1612 -1709.

1 deel

Processen
1714

N.B. Het gedeelte voor het jaar 1660 is zeer onvolledig . Aangekocht uit de nalatenschap van Slanghen
in 1886

1715

Processtukken in civiele zaken betreffende lenen over de jaren , 1672 - 1794.

13

1 pak

Archief van de Laathof van het Huis Hoensbroek
1716

Lijst en akten van verheffing der laatgoederen behorende tot het huis Hoensbroek
en tot de laathof (" carte") van Ter Weyer , over de jaren , 1665 - 1698.

1 deel

N.B. De hierin geregistreerde akten zijn verleden dan voor de twee laathoven afzonderlijk, dan voor de
beide gezamelijk. Aangekocht uit de nalatenschap van E. Slanghen 1886

Lijst van laten
1717

Lijst van laten van het huis en de heerlijkheid Hoensbroek z.d. 16e eeuw
N.B. Zeer beschadigd

14

1 stuk

Archief van de Laathof Terlinden
1718

Lijst van laatgoederen en akten van verheffingen daarvan voor stadhouder en
laten van de laathof, 1583 - 1593.
N.B. Voorin ontvangstregister van cijnsen 1577 - 1587 . Het deel heeft geleden door vocht.
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