
Vredegerecht Hoegaarden  | 1800 -1802 
 

Bij de overgang van het Ancien Régime naar de periode van de Franse bezetting werd ons rechtssysteem grondig gewijzigd en geüniformeerd 
en werden onder andere vredegerechten gecreëerd, waar men partijen trachtte te verzoenen, familieraden voorzat. Ze traden ook op als 
politierechtbank (tot een maximale gevangenisstraf van drie dagen). Kortom activiteiten die dicht bij het dagelijks leven aanleunen. 

Deze rechtbanken waren oorspronkelijk georganiseerd per kantonmunicipaliteit. De kantonmunicipaliteit van Hoegaarden werd opgericht op 14 
Fructidor jaar III (31/08/1795). Het was bij oprichting bevoegd voor de gemeenten Bost, Ezemaal, Goetsenhoven, Hakendover, Hoegaarden, 
Linsmeau (Linsmeel), Neerheillissem, Oorbeek, Opheillissem, Outgaarden, Overlaar, Rommersom, Sint-Margriete-Houtem, l’Écluse (Sluizen), 
Wulmersum en Zétrud-Lumay (Zittert-Lummen).1 In 1802 verdwijnen de kantonmunicipaliteiten en worden kantons opgericht met telkens een 
eraan verbonden vredegerecht. 

Dit is de bewerking van het repertorium waarin de partijen, hun beroep en woonplaats en het onderwerp van de zaak worden vermeld. De 
eisende partij wordt telkens vermeld voor de verwerende. Deze index geeft de nodige informatie om naar de originele aktes te gaan. 

Het repertorium en de aktes worden bewaard in het Rijksarchief te Leuven, onder archieftoegang 250/15. Enkel twee registers zijn bewaard 
voor de revolutionaire jaren IX en X of, nauwkeuriger, van 3 Vendémiaire jaar IX (25/09/1800) tot 15 Prairial jaar X (04/06/1802). Voor aktes 
na deze datum uit dezelfde gemeenten moet er in eerste instantie gezocht worden onder zowel het vredegerecht van het Eerste Kanton Tienen 
(archieftoegang 250/31), als het vredegerecht van het Tweede Kanton Tienen (archieftoegang 250/32). De gemeenten die oorspronkelijk onder 
het vredegerecht van Hoegaarden ressorteerden, worden over beide Tiense kantons verdeeld. In de helft van de 19de eeuw worden beide 
kantons samengevoegd tot een kanton (archieftoegang 250/28) en moet je in het eengemaakte kanton zoeken. De eerste 24 aktes van het 
Eerste Kanton Tienen van het jaar X, van 23 Prairial jaar X (12/06/1802) tot de 5de toegevoegde dag van het jaar X (22/09/1802) zitten 
weliswaar mee ingebonden in het tweede register van Hoegaarden en zijn mee in dit repertorium verwerkt.  

Het pdf-bestand kan doorzocht worden met de ctrl-F zoekfunctie. 

Voor een gemakkelijke omzetting van de datums van de Franse revolutionaire kalender naar onze huidige datumweergave, kom je met deze 
link op verschillende conversie-sites.  

 

 

oktober 2020 
Kenneth Booten 

 
1 Zie Inventaris van de archieven van de vredegerechten van Vlaams-Brabant, Eva Muys, Brussel, 1996, p. 88 en De territoriale indeling van België 1795-1963, Sven Vrielinck, Leuven, 2000, 
volume 1, deel 4, p. 374-375.  

http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/conversie.htm


Partijen Familienaam Partijen Voornamen nr. datum inv. nr. kwaliteit, beroep, leeftijd, woonplaats,… object van de zaak

135 3 Vendémiaire jaar IX 1 vonnis over terug te betalen bedrag

Caregha Isabel jongedame, wonende bij haar moeder te Tienen

Vercammen weduwe

weduwe Hendrick Vercammen, landbouwster, wonende te 

Hoegaarden

136 6 Vendémiaire jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven voor de 

eigendomspapieren van een huis en stukken grond te Goetsenhoven

Dusart Godefroy

voormalig notaris, wonende te Leuven; voor zichzelf en voor citoyen 

Hermans, chirurgijn, wonende te Leuven

Janssens G.J.F.

voormalig notaris, wonende te Tienen, gevolmachtigde voor Dusart 

en Hermans

Marteau Francois in naam van de weduwe Giles Vossen, wonende te Goetsenhoven

137 9 Vendémiaire jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor achterstallige 

belastingen van de jaren 1793 tot 1796

Falkenbergh Henry voormalig ontvanger van Zétrud-Lumay

Houbart weduwe weduwe Mathieu Houbart, landbouwer, wonende te Lumay

138 9 Vendémiaire jaar IX 1

vonnis over een stuk grond te Hoksem en de staande oogst, nagelaten door 

de ouders

Serwy Pierre

kleermaker, wonende te Hoksem, in naam van wijlen zijn echtgenote 

Elisabeth Huts

Huts Jean Baptiste landbouwer, wonende te Willebringen, broer van Elisabeth Huts

139 9 Vendémiaire jaar IX 1 tussentijds vonnis over achterstallige belastingen van de jaren 1793 tot 1796

Falkenbergh Henry voormalig ontvanger van Zétrud-Lumay, wonende te Jodoigne

Michel Jean Francois landbouwer in Mont à Lumay

140 12 Vendémiaire jaar IX 1 eedaflegging boswachter 

Wery Jean boswachter

Piot citoyen inspecteur der nationale bossen van het Departement van de Dijle

141 13 Vendémiaire jaar IX 1 verdaging van vonnis

Lebegge Marie Catharine weduwe van notaris Remy Gerard Goes, wonende te Jodoigne

Goes Ghilebert

zoon van Marie Catharine Lebegge en Remi Gerard Goes, 

vertegenwoordigt zijn moeder

Gillis Henry wonende te Nerm, zijn vader is reeds lang geleden gestorven

142 13 Vendémiaire jaar IX 1

noodzaak tot onderzoek en vastlegging plaatsbezoek over een inbreuk op een 

pachtcontract

Hubens Jean Baptiste maire van Rommersom en er wonend

Cipers Mathieu (junior) landbouwer, wonende te Hoegaarden; handtekent "Cijpers"
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144 13 Vendémiaire jaar IX 1 (geen akte 143 ingebonden) vonnis over openstaande betaling

Lebegge Marie Catherine weduwe van notaris Remy Gerard Goes, wonende te Jodoigne

Goes Ghilebert

zoon van Marie Catharine Lebegge en Remi Gerard Goes, 

vertegenwoordigt zijn moeder

Bauwin Servais wonende te Zétrud-Lumay

145 13 Vendémiaire jaar IX 1 eindvonnis over de bijdrage aan belastingen van de jaren 1793 tot 1796

Falkenbergh Henry

voormalig ontvanger van de gemeente Zétrud-Lumay, wonende te 

Jodoigne

Michel Jean Francois landbouwer, wonende te Mont à Lumay, gehucht van Zétrud-Lumay

146 16 Vendémiaire jaar IX 1

verzoening over een stuk grond te Hoegaarden, op de plek genaamd 

Lummendal

Heps Jacque

wonende te Hoegaarden, voogd van de minderjarige kinderen van 

wijlen Dieudonné Salmakers en wijlen Elisabeth Vandermolen

Cipers Mathieu (junior) landbouwer, wonende te Hoegaarden

147 16 Vendémiaire jaar IX 1 volmachtgeving voor het sterfhuis van Jean Philippe Houbart

Hans Anne Catharine

weduwe Jean Philippe Houbart, pachter, wonende in het gehucht 

Nerm

Putzeys Henry

notaris, wonende te Beauvechain, gevolmachtigde voor Anne 

Catharine Hans om heel haar huisraad, paarden, koeien, graan 

publiek te verkopen om enige geruzie omtrent de nalatenschap van 

haar man met haar stiefkinderen te vermijden

149 19 Vendémiaire jaar IX 1 (geen akte 148 ingebonden)

tussentijds vonnis over geuite beledigingen en gebruik van geweld in de 

herberg van citoyen Sevenants te Overlaar

Vanhelderen Jean landbouwer, wonende te Overlaar

Schoormans Henry dagloner, wonende te Overlaar

Heron Jean Baptiste dagloner, wonende te Overlaar

150 22 Vendémiaire jaar IX 1 vonnis bij verstek over de betaling van pacht

Michau Gille voormalig notaris, wonende te Lincent (Lijsem)

Renquin Jean

herbergier, wonende te Neerheilissem, niet opgedaagd voor de 

zitting

151 22 Vendémiaire jaar IX 1

vonnis bij verstek over een openstaande rekening van verkochte hennep in 

juli 1797

Michau Gille voormalig notaris, wonende te Lincent (Lijsem)

Claes Jean Pierre dagloner, wonende te Neerheilissem, niet opgedaagd voor de zitting

152 27 Vendémiaire jaar IX 1

getuigenverklaringen voor beide partijen over de zaak van de geuite 

beledigingen en geweld in de herberg van Jean Antoine Sevenans te Overlaar

Vanhelderen Jean pachter te Overlaar
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Schoormans Henry dagloner te Overlaar

Heron Jean Baptiste dagloner te Overlaar

opgeroepen getuigen:

Vanautbroeck Elisabeth echtgenote Jean Antoine Sevenans, herbergier; 35 jaar

Dewalheyns Jean Henry landbouwer, wonende te Overlaar, 60 jaar oud ongeveer

Maes Jacque kuiper, wonende te Overlaar, 19 jaar oud

Poot Cretien dagloner, wonende te Overlaar, 30 jaar oud ongeveer

Vandermolen Jean  dagloner, wonende te Overlaar, 49 jaar oud

153 27 Vendémiaire jaar IX 1

eindvonnis over geuite beledigingen in de herberg van Jean Antoine Sevenans 

te Overlaar

Vanhelderen Jean landbouwer te Overlaar

Schoormans Henry dagloner te Overlaar

Heron Jean Baptiste dagloner te Overlaar

154 2 Brumaire jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de eigendom van 

enkele stukken grond te Hoegaarden

Cipers Mathieu landbouwer, wonende te Hoegaarden

De Diest Therese weduwe Dieudonné Salmakers, particuliere, wonende te Hoegaarden

155 12 Frimaire jaar IX 1 vonnis over onbetaalde tol aan de bareel van Hakendover

Adons Philippe ontvanger van de bareel van Hakendover en er wonend

Vandormael Charles landbouwer, wonende te Hespen

156 12 Frimaire jaar IX 1 vonnis over onbetaalde tol aan de bareel van Hakendover

Adons Philippe ontvanger van de bareel van Hakendover en er wonend

Cloots Bartolomé molenaar, wonende te Racour (Raatshoven)

157 12 Frimaire jaar IX 1 vonnis over openstaande rekening

Charlot citoyen voormalig notaris, wonende te Jodoigne

Schoensetters Joseph

ontvanger van de armen (Bureau van Weldadigheid), wonende te 

Nerm

158 12 Frimaire jaar IX 1 vonnis bij verstek over onbetaalde rekening

Charlot citoyen voormalig notaris, wonende te Jodoigne

Campinaire Francois wonende te Hoegaarden, niet opgedaagd voor de zitting

159 16 Frimaire jaar IX 1 vonnis bij verstek over zes jaar verlopen intresten

Fontaine Jean Laurent landbouwer, wonende te Piétrain

Happe Henry

wonende te Hampteau (=Hamme), gehucht van Hélécine, niet 

opgedaagd

160 2 Nivôse jaar IX 1 verdaging van vonnis over openstaande rekening

De Beaufay citoyen voormalig notaris, wonende te Roux-Miroir

Vanmol Gerard wonende te Nerm

161 2 Nivôse jaar IX 1 vonnis bij verstek over achterstallige huishuur
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Heps Jacque

voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Dieudonné Salmakers 

en wijlen Elisabeth Vandermolen; handelaar, wonende te 

Hoegaarden

Taverniers Henry

slotenmaker, wonende te Hoegaarden, niet opgedaagd voor de 

zitting

163 20 Nivôse jaar IX 1 (geen akte 162 ingebonden)

zegellegging op het sterfhuis van Barbe Collaerts te Ezemaal, ongehuwd en 

kinderloos overleden

Wauters Charles broer van Francois Wauters, landbouwer, wonende te Neerheilissem

Wauters Francois broer van Charles Wauters, landbouwer, wonende te Neerheilissem

Collaerts Barbe

overleden op 20 Nivôse jaar X om 2u 's morgens, tante van 

moederszijde Charles en Francois Wauters; woonde samen met haar 

broer Charle Collaerts te Ezemaal 

Collaerts Charles broer van Barbe Wauters

Berger Marianne echtgenote van Charles Collaerts

164 21 Nivôse jaar IX 1

aanstelling voogd voor het minderjarige kind van Henry Engels en wijlen Anne 

Joseph Duchaine

Engels Henry landbouwer, wonende te Neerheilissem, vader en voogd

Duchêne Hendric

landbouwer, grootvader van moederszijde, wonende te 

Neerheilissem

Dechêne Jacque landbouwer, oom van moederszijde, wonende te Neerheilissem

Claes Jean landbouwer, achterneef van vaderszijde, wonende te Neerheilissem

Hamels Toussaint

landbouwer, achterneef; als echtgenoot van Marie Joseph 

L'allemand, wonende te Neerheilissem

166 24 Nivôse jaar IX 1 (geen akte 165 ingebonden) opheffing verzegeling sterfhuis Barbe Collaerts te Ezemaal

Collaerts Charle landbouwer, wonende te Ezemaal

Wauters Charle landbouwer, wonende te Neerheilissem

Wauters Francois

landbouwer, wonende te Neerheilissem; in naam van hun moeder, 

Elaine Collaerts

Putzeys Henry notaris

167 25 Nivôse jaar IX 1 eedaflegging deurwaarder van het vredegerecht van Hoegaarden

Vanderlinden Jean Francois deurwaarder

168 5 Pluviôse jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de nalatenschap 

van Antoine Liere, vader van wijlen Jean Joseph Liere en van Jeanne Joseph 

Liere; Antoine overleed te Lumay rond de maand Messidor jaar VIII en was 

eerst gehuwd met wijlen Ermeline Verlaine, moeder van Jeanne Joseph Liere

Bauvier Philippe

landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay; als echtgenoot van Jeanne 

Joseph Liere, die Marie Barbe Pirart, weduwe van Jean Baptiste Paul, 

vertegenwoordigt

Geeds Marie Joseph

weduwe van Jean Joseph Liere, wonende te Zétrud-Lumay; als voogd 

van haar minderjarige kinderen
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169 6 Pluviôse jaar IX 1 vonnis in laatste aanleg over onbetaalde tol aan de bareel van Hakendover

Clots Bartholomé landbouwer, wonende te Racour (Raatshoven)

Adons Philippe ontvanger van de bareel van Hakendover er en wonend

170 9 Pluviôse jaar IX 1

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Dominique 

Dotremont en wijlen Anne Hans en voor de minderjarige kinderen van 

Pétronel Hans, weduwe van Jean Damsin, nu hertrouwd met Jean Baptiste 

Swellen, landbouwer te Rommersom

Hans Jean Baptiste landbouwer te Hoegaarden, oom van moederszijde

Hans Henry herbergier te Hoegaarden, oom van moederszijde

Masset Martin

bleker te Hoegaarden, oom van moederszijde als echtgenoot van 

Marie Hans

Dotremont Dominique

vader van de kinderen van wijlen Anne Hans, slager te Hoegaarden, 

en oom vader van de kinderen van wijlen Anne Hans, slager te 

Hoegaarden, en aangetrouwde oom van moederszijde van de 

kinderen van Pétronel Hans

Nijs Francois privé-leraar, wonende te Hoegaarden

171 9 Pluviôse jaar IX 1 vonnis over afgehakte takken van jonge bomen van de gemeente Hoegaarden

Nijs Henry Norbert maire adjoint van Hoegaarden, agerend als openbaar ministerie

Vanautgaerden Jean Baptiste

maire van Hoegaarden, agerend voor de gemeente als burgerlijke 

partij

Vaucx Guillaume dagloner, minderjarige zoon van Gerard Vaucx

Vaucx Bernard dagloner, minderjarige zoon van Gerard Vaucx

Vaucx Jacques dagloner, minderjarige zoon van Gerard Vaucx

Vaucx Gerard

dagloner, wonende te Hoegaarden, vader van Guillaume, Bernard en 

Jacques

172 11 Pluviôse jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het herstellen in de 

staat van de gebouwen, zoals volgens akte verleden voor notaris Vannerum te 

Hoegaarden op 04/03/1782 en gegicht voor de Hoegaardse schepenbank op 

04/10/1784

Vandenbempt Francois herbergier, wonende te Hoegaarden

Jacobi Jean dagloner, wonende te Hoegaarden

173 11 Pluviôse jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de verdeling van de 

nalatenschap van hun vader, Philippe Jacque Liere, overleden te Zétrud-

Lumay in de maand Brumaire jaar VIII , in uitzondering (volgens de 

verweerder) van een huis, schuur en stallen te Lumay, komende van Jean 

Jadoul, eerste echtgenoot van Marie Therese Hallet, stiefmoeder van de 

verweerder en echtgenote (in 2de huwelijk) van Philippe Jacque Liere, en 

volgens testament verleden voor notaris Nijs op 12/02/1769 ten voordele van 

Marie Therese Hallet, die dit daarna bij leven geschonken heeft aan de 

verweerder via akte verleden voor notaris Hubens op 29/11/1789 en gegicht 

voor de schepenbank van Lumay op 05/02/1791

Vandenbempt Jean Nicolas wonende te Zétrud-Lumay; als echtgenoot van Marie Joseph Liere
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Liere Marie Therese

wonende te Zétrud-Lumay, in naam van Marie Barbe Pirart, weduwe 

van Jean Baptiste Paul, ook wonende te Zétrud-Lumay

Liere Jean Francois wonende te Lumay

174 11 Pluviôse jaar IX 1

verzoening over het rekeningenbeheer door wijlen Conrard Tritsmans als 

voogd van de echtgenote van de eiser, met name de opbrengst van de 

publieke verkoop van een huis en gronden, per verkoopsakte verleden voor 

notaris J.F. Maes op 22/01/1784

Collaert Jean Baptiste

landbouwer, wonende te Hoegaarden; als echtgenoot van 

Marguerite Ruppens; moeder van Marguerite Ruppens is zus van 

Conrard Tritsmans 

Tritsmans Catharine

particuliere, wonende te Hoegaarden, zus van wijlen Conrard 

Tritsmans

Tritsmans Elisabeth

particuliere, wonende te Hoegaarden, zus van wijlen Conrard 

Tritsmans

176 15 Pluviôse jaar IX 1 (geen akte 175 ingebonden)

verzoening over de verdeling van een deel van de nalatenschap van wijlen 

hun vader, Henry Haerts, bestaande uit een stuk grond te Hoegaarden, 

volgens de verweerder per testament van 15/04/1795 door Henry Aerts en 

Maria Stockmans, zijn ouders, aan hem nagelaten

Dupont Guillaume

als echtgenoot van Therese Haerts; dagloner, wonende te 

Rommersom

Coenen Pierre

als voogd van Elisabeth Haerts, die afwezig zonder enig nieuws 

omtrent haar bestaan of woonplaats; landbouwer, wonende te Sint-

Katharina-Hauthem

Haerts Henry wever, wonende te Lubbeek [wordt ook Aerts geschreven]

177 25 Pluviôse jaar IX 1

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Anne 

Catharine Pierlet, landbouwster, en wijlen Guillaume Languenaken, wonende 

te Wilmersum (Hakendover)

Languenaeken Jean dagloner, wonende te Halle, kanton Zoutleeuw, oom van vaderszijde

Mees Gerard

wonende te Halle, neef van vaderszijde als echtgenoot van Maria 

Gertrud Languenaeken, toeziende voogd

Pirlet Jean landbouwer, wonende te Goetsenhoven, oom van moederszijde

Mertens Libert knecht, wonende te Rommersom, oom van moederszijde

178 1 Ventôse jaar IX 1 vonnis bij verstek over het transport van hooi en de mest

Colsoul Pierre Joseph grondbezitter, wonende te Jodoigne

Dusart Andre

pachter, wonende op het pachthof van Chapeauveau te Opheilissem, 

niet opgedaagd voor de zitting

179 5 Ventôse jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de betaling van 600 

gulden na de dood van Guillaume Janssens, weduwnaar van Marie Louise 

Ressort, volgens akte verleden voor voormalig notaris Matttelé te Tienen op 

07/07/1795
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Stevens Guillaume

brouwer, wonende te Tienen; als echtgenoot van Anne Dewijth en als 

voogd van de kinderen van haar met haar eerste echtgenoot, 

Guillaume Janssens

Coenen Antoine

landbouwer, wonende te Overlaar; in eigen naam en als echtgenoot 

van Marie Corneille Janssens

180 7 Ventôse jaar IX 1

plaatsbezoek van de vrederechter met een deskundige op vraag van 

Vandenbempt ter beschrijving en schatting van een huis te Hoegaarden

Vandenbempt Jean Francois herbergier, wonende te Hoegaarden

Catouls Antoine meester-timmerman, aangestelde deskundige

Jacobi Jean  dagloner, wonende te Hoegaarden

181 8 Ventôse jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg over het rekeningbeheer 

door wijlen Conrard Tritsmans van de voogdij over zijn nichtje Marguerite 

Ruppens

Tritsmans Elisabeth

in eigen naam als voor haar zus Catharina Tritsmans van wie ze de 

curator is; beiden als mede-erfgenamen van wijlen Conrard 

Tritsmans, bij leven kanunnik, wonende te Hoegaarden; Elisabeth is 

begijntje te Zoutleeuw

Collaert Jean Baptiste

mede-erfgenaam van wijlen Conrard Tritsmans als echtgenoot van 

Marguerite Ruppens, wonende te Hoegaarden

182 8 Ventôse jaar IX 1 vernieting verstekvonnis van 1 Ventôse

Dusart André pachter, wonende te Chapeauveau onder Hélécine

Collin Isidor Joseph gevolmachtigde voor Andre Dusart

Colsoul Pierre Joseph eigenaar, wonende te Jodoigne

183 1

over het verbod om verder mest en hooi van het pachthof weg te brengen 

[het einde van de akte is niet bewaard en er is geen datum zichtbaar]

Colsoul Pierre Joseph eigenaar, wonende te Jodoigne

Dusart André pachter te Chapeauveau bij Opheilissem

Collin Isidor gevolmachtigde voor André Dusart

184 16 Ventôse jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de boedelscheiding 

van wijlen Marie Barbe Collaerts, overleden te Ezemaal in de maand Nivôse 

laatstleden; de moeder/schoonmoeder van de eisers is de zus van de 

overledene

Wauters Charles landbouwer te Neerheilissem

Wauters Francois landbouwer te Neerheilissem

Kums Philippe als echtgenoot van Marie Wauters; landbouwer te Neerheilissem

Collaerts Charles

landbouwer te Ezemaal, broer van de overledene; beheerde de 

goederen van hem en zijn zus als 1 gemeenschap

Vanorlé Hubert

landbouwer te Neerheilissem, in naam van zijn echtgenote, niet 

opgedaagd voor de zitting
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185 16 Ventôse jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een terug te 

betalen obligatie, verleden op 20 Thermidor jaar VI

Coenen J.L. dokter en maire te Oplinter en er wonend

Meys Lambert maire, wonende te Sint-Margriete-Houtem

Pirson Jean Mathieu maire adjoint en landbouwer, wonende te Sint-Margriete-Houtem

Vanautgaerden Walterre landbouwer, wonende te Sint-Margriete-Houtem

Meys Jean G.

landbouwer, wonende te Sint-Margriete-Houtem, niet opgedaagd 

voor de zitting

186 24 Ventôse jaar IX 1

declaratoire rechtshandeling, verklarende dat ten eerste wijlen Elisabeth 

Beetens dochter was van Jean Beetens en Sophie Bauwens, bij leven 

landbouwers te Outgaarden, ten tweede dat Elisabeth Beetens de echtgenote 

was van Cretien Demoulin, nog levend en wonende te Outgaarden, met wie 

ze vier kinderen had, namelijk Sophie, Marie Elisabeth, Pierre Joseph en 

Jacques, ten derde dat Jean Beetens en Sophie Bauwens ongeveer 15 à 16 

jaar waren voordat Elisabeth Beetens geboren werd, een van hun 

laatstgeborenen, ten laatste dat de opgeroepenen naburen van Jean Beetens 

en Sophie Bauwens waren

Soleil Servais dagloner, 60 jaar oud, wonende te Outgaarden

Snijders Joseph landbouwer, 60 jaar oud, wonende te Outgaarden

Jacops Jean eigenaar, 62 jaar oud, wonende te Outgaarden

Sacre Jean kuiper, 63 jaar oud, wonende te Outgaarden

187 24 Ventôse jaar IX 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 

Francois Boesmans en wijlen Therese Vanosmal

Boesmans Francois wever, wonende te Nerm, vader en voogd

Swellen Jacque dagloner, wonende te Nerm, achterneef van vaderszijde

Swellen Jean Baptiste eigenaar, wonende te Nerm, achterneef van vaderszijde

Finoulst Jean  

dagloner, wonende te Nerm, achterneef, als echtgenoot van 

Marieanne Vanosmal

Adam Arnould landbouwer, wonende te Nerm, nabuur

Vanmol Jean

landbouwer, wonende te Nerm, achterneef, als echtgenoot van Anne 

Joris, toeziende voogd

188 25 Ventôse jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de terugeising van 

eerdere gemaakte gerechtskosten

Bauwin Philippe eigenaar, wonende te Zétrud-Lumay

Dewey Evrard landbouwer, wonende te Outgaarden

Michotte Philippe landbouwer, wonende te Outgaarden

189 25 Ventôse jaar IX 1 vonnis over uithuiszetting te Gutsenhoven

Ackermans Marie Elisabeth weduwe Paul Dendooven, particuliere, wonende te Ezemaal

Souval Hubert dagloner, wonende te Gutsenhoven

190 27 Ventôse jaar IX 1

plaatsbezoek van de vrederechter op het pachthof van Chapeauveau bij 

Opheilissem op vraag van de eigenaar ter vaststelling van de aangerichte 

schade
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Colsoul Pierre Joseph eigenaar, wonende te Jodoigne

Dusart citoyen heeft Chapeauveau op 25 Ventôse ontruimd

191 28 Ventôse jaar IX 1

familieraad op vraag van Marie Joseph Geeds voor advies omtrent de verkoop 

van de helft van een stuk grond van drie dagwanden 34 kleine roeden te Saint-

Remy-Geest om een rente van 400 gulden aan de weduwe Dewyth, eigenares 

te Tienen, terug te kunnen betalen

Liere Jean Francois landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay, oom van vaderszijde

Liere Francois Joseph herbergier, wonende te Zétrud-Lumay, kozijn van vaderszijde

Geeds Bernard

landbouwer, wonende te Saint-Remy-Geest, broer van Marie Joseph 

Geeds

Gilias Mathieu-Joseph

landbouwer, wonende te Saint-Remy-Geest, schoonbroer; als 

echtgenoot van Marie Therese Geets

Geeds Marie Joseph weduwe Jean Joseph Liere, wonende te Lumay

193 2 Germinal jaar IX 1 (geen akte 192 ingebonden)

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de achterstallige 

van twee jaar van een stuk grond van 5 en een halve bunder, gelegen te 

Vossen en verlopen op 25 Ventôse jaren VIII en IX, het stuk grond werd 

gepacht door wijlen Bernard Hennin, stiefvader van de verweerder en eerste 

echtgenoot van de vrouw van de eiser

Vanautgaerden Jean Baptiste (junior)

in naam van zijn echtgenote Francoise Vannerem, wonende te 

Hoegaarden

Hennin Francois molenaar aan de kleine molen te Hoegaarden en er wonende

194 8 Germainal jaar IX 1

vonnis over de aantijgingen van de verweerder ten aanzien van Marie Helaine 

Geerkens die vrouwenkledij van de echtgenote van de verweerder zou 

hebben gestolen, toen de kledij aan het drogen was in diens tuin

Massard Gerard dagloner, wonende te Oplinter

Geerkens Marie Helaine

stiefdochter van Gerard Massard, wonende te Hoksem; dienstmeid 

bij Antoine Nijs te Hoksem

Hemelair Arnaud timmerman, wonende te Hoksem

196 14 Germinal jaar IX 1 (geen akte 195)

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de ontruiming van 

23 stukken grond (allemaal beschreven in de akte) na de komende oogst

Houbar Mathieu notaris, wonende te Zétrud-Lumay

Lebegge Henry landbouwer, wonende te Outgaarden

Rouchet J.J. landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay

197 19 Germinal jaar IX 1

vonnis over een achterstallig loon van 104 gulden van 3 Messidor jaar VII tot 1 

Germinal jaar IX als dienstmeid bij wijlen Nicolas Brieven, waard en herbergier 

Homblé Gertrude dienstmeid, wonende te Hoegaarden

Brieven Hubert

erfgenaam van zijn overleden vader Nicolas Brieven, wonende in het 

sterfhuis van dezelfde vader te Hoegaarden

Brieven Jean

erfgenaam van zijn overleden vader Nicolas Brieven, wonende in het 

sterfhuis van dezelfde vader te Hoegaarden
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198 19 Germinal jaar IX 1

overeenkomst om deskundigen aan te stellen om de waarde van 

weggenomen vruchten vast te stellen

Geeds Marie Joseph weduwe Jean Joseph Liere, wonende te Lumay

Bauwin Philippe wonende te Lumay

199 28 Germinal jaar IX 1

verzoening over achterstallige betalingen voor gedane taken en vacatiën in de 

maanden van Prairial, Messidor en Thermidor van het jaar VI om de 

eigendommen binnen de gemeente op te lijsten, alsook de rol (voor de 

grondbelasting)

Vandenbrugghen Isabelle weduwe van Jean Charle Foelen, particuliere, wonende te Tienen

Blijckaerts J.F. gevolmachtigde voor Isabelle Vandenbrugghen

Vanden Schilde Jean maire van Goetsenhoven, wonende te Grimde (Tienen)

200 1 Florial jaar IX 1

familieraad met aanstelling voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen 

Jean Nicolas Dotremont, kuiper, en wijlen Marie Catharine Peeters, bij leven 

wonende te Hoegaarden, en deliberatie over de terugbetaling van 600 gulden 

die de overledenen nog schuldig waren aan Bernard Capellen, wonende te 

Hoegaarden

Dotremont Bernard dagloner, wonende te Hoegaarden, oom van vaderszijde, voogd

Dotremont Jacque eigenaar, wonende te Hoegaarden, oom van vaderszijde

Nijs Henry Norbert

eigenaar, wonende te Hoegaarden, achterneef van vaderszijde; als 

echtgenoot van Dorothée Dotremont

Dotremont Jacque herbergier, wonende te Hoegaarden, achterneef van vaderszijde

Collaert Joseph wonende te Tienen, achterneef van vaderszijde

Dotremont Marie Therese weduwe Bernard Cappellen

202 6 Floréal jaar IX 1 (geen akte 201)

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de betaling van 

achterstallige intrest op een obligatie

Tiry Jean Louis

voormalig ontvanger van de Commissie van Weldadigheid van 

Goetsenhoven en er wonende

Vanderwielen citoyen wonende te Meer (Goetsenhoven)

203 7 Floréal jaar IX 1

aanstelling van ten eerste een toeziende voogd voor de minderjarige kinderen 

van Charles Sondervorts, landbouwer, wonende te Hoegaarden en wijlen 

Marie Joseph Callu, van ten tweede een toeziende voogd voor de 

minderjarige kinderen van Jean Francois Draps, glazenier te Leuven, en wijlen 

Anne Marguerite Sondervorts, van ten derde een curator voor Madelaine 

Sondervorts, blind, wonende te Rommersom, van ten laatste een toeziende 

voogd voor de minderjarige kinderen van Anne Catharine Sondervorts, 

dagloonster, en wijlen Libert Brieven, wonende te Hoegaarden

Beetens Francois kuiper, wonende te Hoegaarden, achterneef van vaderszijde

Damsin Hubert Louis Henry

landbouwer, wonende te Hoegaarden, achterneef van vaderszijde, 

aangestelde toeziende voogd van de minderjarige kinderen van 

Marguerite Sondervorts en Jean Francois Draps
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Callu Jacque

kuiper, wonende te Hoegaarden, oom van moederszijde, aangestelde 

toeziende voogd van de minderjarige kinderen van Charle 

Sondervorts en Marie Joseph Callu

Draps Jean Francois

wonende te Leuven, als weduwnaar van zijn echtgenote; oom van 

moederszijde

Callu Jean kuiper, wonende te Hoegaarden, oom van moederszijde

Smets Jacque

dagloner, wonende te Rommersom, aangestelde curator van 

Madelaine Sondervorts
voor de laatste 

deliberatie komen nog 

erbij:

Brieven Henry

kuiper, wonende te Hoegaarden, oom van vaderszijde, aangestelde 

toeziende voogd van de minderjarige kinderen van Anne Catharine 

Sondervorts en Libert Brieven

Gilis Henry

dagloner, wonende te Hoegaarden, aangetrouwde oom van 

vaderszijde

204 16 Floréal jaar IX 1

eedaflegging veldwachter ten dienste van Pierre Joseph Colsoul, wonende te 

Jodoigne, om diens eigendommen te bewaken

Petit Gille Joseph wonende te Piétrain, veldwachter

205 22 Floréal jaar IX 1

familieraad op vraag van de voogd, Guillaume Devrouy, om te delibereren 

over een halve bunder grond te Hoegaarden, de plek 'Groenweg' (=Chemin 

Verd) genaamd, reeds verkocht in ruil voor een dagwand en 33,5 roeden 

grond te Schoor, om nu de uitgevoerde verkoop te bestendigen en het andere 

stuk grond eveneens te verkopen

Stockmans Mathieu landbouwer, wonende te Hoegaarden, oom van vaderszijde

Vandermolen Henry

landbouwer, als echtgenoot van Gertrude Stockmans, aangetrouwde 

oom van vaderszijde, wonende te Rommersom

Devrouy H.D. (?)

landbouwer, achterneef van moederszijde, wonende te Kumtich 

(voornaam onleesbaar, bij handtekening initialen H.D.)

Stockmans Anne Marie dienstmeid, wonende te Tienen, zus

Devrouy Guillaume

eigenaar te Kumtich en voogd van het minderjarige kind van wijlen 

Henry Stockmans en Anne Marie Merckx, bij leven echtelieden te 

Kumtich

207 27 Floréal jaar IX 1 (geen akte 206 ingebonden)

tussentijds vonnis over het verbod om tegen de tuinmuur van de eiser te 

bouwen aan diens huis te Zétrud-Lumay

Collaert Mathieu landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay

Falkenberghs Henry eigenaar, wonende te Jodoigne

208 28 Floréal jaar IX 1

aanstelling voogd voor het minderjarige kind van Henry Bouvier en Catharine 

Dewith, bij leven echtelieden wonende te Outgaarden

Sacré Jean

eigenaar, wonende te Outgaarden, oom van vaderszijde, aangestelde 

voogd

Jacops Jean landbouwer, wonende te Outgaarden, vriend van de minderjarige

Ambroes Henry

dagloner, wonende te Outgaarden, neef van vaderszijde, 

handtekenet "Ambros"
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Ambroes Jean

eigenaar, wonende te Outgaarden, neef van vaderszijde, handtekent 

"Ambros"

Dewith Nicolas daloner, wonende te Tienen, oom van moederszijde

209 1 Prairial jaar IX 1

plaatsbezoek door de vrederechter bij het huis te Zétrud-Lumay (zie akte 207) 

om vaststellingen te doen en eindvonnis over de bouw tegen de tuinmuur van 

de eiser

Collaert Mathieu landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay

Falkenberghs Henry eigenaar, wonende te Jodoigne

210 4 Prairial jaar IX 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 

Christiaen Dewalhens en Maria Catharine Theunis, bij leven echtelieden te 

Wulmersum, (Hakendover) en deliberatie verkoop van een stuk grond van 6 

grote roeden te Brustem, Departement van de Nedermaas, om schulden van 

de wijlen ouders te delgen

Theunis Guillaume eigenaar, grootvader

Joemans Jean Baptiste

landbouwer, aangetrouwde oom van moederszijde als echtgenoot 

van Jonie Theunis, wonende te Villebrinck (=Willebringen)

Simon Jacque

bakker, wonende te Tienen, aangetrouwde oom van moederszijde als 

echtgenoot van Marie Theunis

Dewalhens Henry

landbouwer, wonende te Wulmersum, oom van vaderszijde, 

toeziende voogd

Dewalhens Jean Baptiste dagloner, wonende te Goetsenhoven, oom van vaderszijde

Delboum Michel dagloner, wonende te Wulmersum, voogd

211 21 Prairial jaar IX 1 vonnis bij verstek over de achterstallige bijdrage in de belastingen van 1793

Putzeys J.H.

ontvanger van de achterstallige betalingen van de gemeente 

Hoegaarden en er verblijvend

Huts Gille landbouwer, wonende te Hoksem, niet opgedaagd voor de zitting

212 21 Prairial jaar IX 1

vonnis bij verstek over openstaande rekening van een partij gekocht hout van 

de Armentafel op 13/04/1795

Destat citoyen notaris, wonende te Jodoigne

Charlet Francois wonende te Zétrud-Lumay, niet opgedaagd voor de zitting

213 29 Prairial jaar IX 1

vonnis bij verstek over de  betaling van de helft van de rekening voor geleverd 

graan en hennep

Stockmans Jean landbouwer, wonende te Hoegaarden

Gautier Pierre wonende te Nerm, niet opgedaagd voor de zitting

214 29 Prairial jaar IX 1

verzoening over de verdeling van goederen nagelaten door Marie Antoinette 

Botson, 25 à 26 jaar geleden overleden,  moeder van Jean Baptiste Mathieau, 

4 à 5 jaar geleden overleden

Fomie Jean

als echtgenoot van Jeanne Joseph Drieu, weduwe van Jean Baptiste 

Mathieau; knecht, wonende te Zétrud-Lumay

Dumoulin Ignace Ernest gevolmachtigde voor Jean Fomie

Mathieau Jean Joseph landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay
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Mathieau Jean Remy landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay; handtekent "Mathawe"

Mathieau Jean knecht, wonende te Zétrud-Lumay

Mathieau Laurent handelaar, wonende te Zétrud-Lumay

Mainsart Jean Jacque

landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay, als echtgenoot van Marie 

Joseph Mathieau

215 1 Messidor jaar IX 1

familieraad op vraag van Marie Christine Bronckaerts over het openbaar 

verkocht ouderlijk huis te Hoegaarden

Vanautgaerden Jean Baptiste notaris , wonende te Hoegaarden, verkoper van het huis

familieraad:

Bronckaerts Marie Christine

dagloonster, wonende te Hoegaarden, gehuwd met Bernard Boits, 

verdediger van het vaderland (=defenseur de la patrie)

Boits Francois

neef van de zijde van de echtgenoot (van M.C. Bronckaerts), 

wonende te Hoegaarden

Boits Pierre

dagloner, wonende te Hoegaarden, neef van de zijde van de 

echtgenote

Vandenbempt Pierre dagloner, wonende te Hoegaarden, oom van M.C. Bronckaerts

Laurent Gerard dagloner, wonende te Hoegaarden, achterneef van M.C. Bronckaerts

216 5 Messidor jaar IX 1

voonis bij verstek over een openstaande rekening van verkochte boomschors 

in 1792 en 1793

Debrabant A.C.J. wonende te Tienen

Hollanders Jean wonende te Outgaarden, niet opgedaagd voor de zitting

217 8 Messidor jaar IX 1 vonnis bij verstek over openstaande rekening van verkocht hooi in 1792

Putzeys J.H.

ontvanger van achterstallige betalingen van de gemeente 

Hoegaarden

Nijs Thomas kuiper, wonende te Hoegaarden, niet opgedaagd voor de zitting

218 8 Messidor jaar IX 1 vonnis over achterstallige pacht van een weide voor de jaren 1795 en 1796

Finoulst Jacque

landbouwer en ontvanger van de jaren 1795 tot 1797 van de 

gemeente Hoegaarden, wonende te Sint-Katharina-Hauthem

Vanhaegendoren weduwe

weduwe Lambert Vanhaegendoren, landbouwster, wonende te 

Rommersom

219 8 Messidor jaar IX 1

vonnis bij verstek over achterstallige vervallen intresten op Sint-Andreas 1796 

en 1797 van een obligatie

Finoult Jacque

voormalig ontvanger van de achterstallige betalingen van de 

gemeente Hoegaarden, wonende te Sint-Katharina-Hauthem

Masset Martinus wonende te Hoegaarden, niet opgedaagd voor de zitting

220 8 Messidor jaar IX 1 vonnis bij verstek over achterstallige pacht in 1795 van een weide 

Finoulst Jacque

landbouwer en ontvanger van de achterstallige betalingen in 1795 en 

1796 van de gemeente Hoegaarden, wonende te Sint-Katharina-

Hauthem
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Vanhaegendoren Jean

landbouwer, wonende te Rommersom, niet opgedaagd voor de 

zitting

221 8 Messidor jaar IX 1

vonnis bij verstek over achterstallige pacht van een weide voor de jaren 1795, 

1796 en 1797

Finoulst Jacque

voormalig ontvanger van de gemeente Hoegaarden, wonende te Sint-

Katharina-Hauthem

Snijers Francois dagloner, wonende te Hoegaarden, niet opgedaagd voor de zitting

222 8 Messidor jaar IX 1

vonnis bij verstek over achterstallige pacht van twee stukken grond voor de 

jaren 1795, 1796 en 1797

Finoulst Jacque

voormalig ontvanger van achterstallige betalingen van de gemeente 

Hoegaarden

Sanner (?) Jean

of zijn erfgenamen; herbergier, wonende te Bost, niet opgedaagd 

voor de zitting

224 8 Messidor jaar IX 1 (geen akte 223 ingebonden)

vonnis over 7 jaren verlopen intresten op een obligatie, oorspronkelijk 

geregistreerd voor de schepenen van Hoegaarden op 02/11/1744 ten gunste 

van Jean Francois Schepers en ten laste van Pierre Dumont, dewelke door 

Servais Schepers, de erfgenaam van J.F. Schepers, doorverkocht werd aan 

Nicolas Vanosmael, de vader van de eisers op 1793 en op dewelke een 

hypotheek gevestigd was, te weten het huis dat de verweerder geschonken 

kreeg van wijlen Marie Anne Vanosmael, echtgenote van Pierre Dumont

Vanosmael Henry landbouwer, wonende te Nerm, broer van Guillaume

Vanosmael Guillaume landbouwer, wonende te Nerm, broer van Henry

Vanmol Henry landbouwer, wonende te Aalst (Hoegaarden)

225 8 Messidor jaar IX 1 vonnis bij verstek over de achterstallige pacht van de jaren 1795 tot 1797

Finoulst Jacque

voormalig ontvanger van de gemeente Hoegaarden, wonende te Sint-

Katharina-Hauthem

Michils Wauters

herbergier te Sint-Katharina-Hauthem, niet opgedaagd voor de 

zitting

226 14 Messidor jaar IX 1 vonnis over een openstaande rekening voor een partij gekocht hooi in 1792

Putzeys Hubert

als ontvanger van de achterstallige betalingen van de gemeente 

Hoegaarden en er wonende

Elshoudt Charles herbergier, wonende te Bost, niet opgedaagd voor de zitting

Goyens Lambert

dagloner, solidaire borgsteller voor Charles Elshoudt, wonende te 

Bost

227 14 Messidor jaar IX 1

vonnis bij verstek over de achterstallige pacht van 1791 voor een stuk 

gemeentelijke grond, genaamd 'Polders'

Putzeys J.H.

als ontvanger van de achterstallige betalingen van de gemeente 

Hoegaarden en er wonende

Zenebergh Guillaume

landbouwer, wonende te Hoegaarden, niet opgedaagd voor de 

zitting
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228 27 Messidor jaar IX 1 (geen akte 229 ingebonden)

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Dominique 

Dotremont en wijlen Anne Hans

Masset Martin

bleker, wonende te Hoegaarden, als echtgenoot van Anne Marie 

Hans; aangetrouwde oom van moederszijde

Hans Henry herbergier, wonende te Hoegaarden, oom van moederszijde

Hans Jean Baptiste wonende te Hoegaarden, oom van moederszijde

Swellen Jean  

eigenaar, wonende te Hoegaarden, als echtgenoot van Petronelle 

Hans, aangetrouwde oom van moederszijde

Callu Jacques

brouwer, wonende te Hoegaarden, vriend en nabuur, toeziende 

voogd

230 3 Thermidor jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de openstaande 

rekening voor geleverde medicamenten en huisbezoeken door wijlen Pierre 

Hauset, officier de santé

Claes Guillaume

als echtgenoot van Marie Joseph Lebegge, weduwe van Pierre 

Hauset, wonende te Outgaarden

Collaert Marie Barbe

weduwe van Mathieu Houbar, landbouwster, wonende te Zétrud-

Lumay

Houbar Bartholomé zoon van Marie Barbe Collaert, gevolmachtigde voor haar

231 3 Thermidor jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de neerlegging van 

het rekeningenbeheer van de curatele die Elisabeth over haar jongere zus 

Catherine Tritsmans had

Tritsmans Catherine ongehuwd, wonende te Hoegaarden

Tritsmans Elisabeth ongehuwd, zus van Catherine, wonende te Hoegaarden

232 15 Thermidor jaar IX 1 vonnis over een restant te betalen bedrag

Vanachten Arnould herbergier, wonende te Kumtich

Goddefridus weduwe landbouwster, wonende te Hoksem

233 15 Thermidor jaar IX 1

familieraad op vraag van de erfgenamen van wijlen Henry Vanderstraeten en 

Marie Pirard betreffende de goedkeuring van een reeds verkocht huis

Vanautgaerden Jean Baptiste notaris, wonende te Hoegaarden

Vanderstraeten George

niet opgedaagde erfgenaam vanwege verplichtingen als verdediger 

van het vaderland

Pirard Laurent dagloner, wonende te Elst, oom van moederszijde

Pirard Jean Baptist dagloner, wonende te Hoegaarden, neef van moederszijde

Josens Jean

wever, wonende te Hoegaarden, verre neef vanwege zijn echtgenote 

Anne Marie Francois

Vanderstraeten Bernard dagloner, wonende te Hoegaarden, oom van vaderszijde

Vanderstraeten Cretien schoenmaker, wonende te Hoegaarden, achterneef van vaderszijde

234 19 Thermidor jaar IX 1

declaratoire rechtshandeling over de zwakzinnigheid van wijlen Marie 

Dieudonné Vandermolen

Vanhaegendoren Pierre

landbouwer, wonende te Hoegaarden, 45 jaar oud, nabuur van wijlen 

Marie Dieudonné Vandermolen

Mannaerts Jean

dagloner, wonende te Hoegaarden, nabuur van wijlen Marie 

Dieudonné Vandermolen
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235 22 Thermidor jaar IX 1

vonnis bij verstek over een gekochte koe bij de publieke verkoop door de 

weduwe van Martin Stockmans

Vandenbempt Francois particulier, wonende te Hoegaarden

Schoensetters Nicolas eigenaar, wonende te Hoegaarden, niet opgedaagd voor de zitting

236 23 Thermidor jaar IX 1

familieraad ter aanstelling van een voogd voor Catarine Tritsmans, circa 50 

jaar oud, ongehuwd, wonende te Hoegaarden, die met intervallen duidelijke 

tekenen van  gek- en zwakzinnigheid vertoont en toestemming tot collocatie 

(bijgevoegd een verklaring van zwakzinnigheid van C.D. Huart en P.J. 

Haumont, officiers de santé,  van 2 Thermidor jaar IX)

Tritsmans Ambroise

halfbroer, wonende te Hoegaarden, voormalig kanunnik van 

Hoegaarden

Tritsmans Elisabeth

eigenares, wonende te Hoegaarden, zus van Catarine, aangestelde 

voogd (was sinds het jaar VIII curator van haar zus Catarine)

Ruppens Pierre landbouwer, wonende te Hoegaarden, schoonbroer

Collart Jean Baptist wonende te Hoegaarden, aangetrouwde neef 

Nijs Henry Norbert wonende te Hoegaarden, maire adjoint van Hoegaarden

Linart citoyen wonende te Hoegaarden, officier de santé

237 1 Fructidor jaar IX 1

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de nalatenschap 

van Conrard Tritsmans, voormalig kanunnik, wonende te Hoegaarden en er 

overleden (Elisabeth en Catarine zijn zussen van Conrard)

Mivis Godfroy

kaarsenmaker, wonende te Sint-Truiden, in naam van Anne 

Tritsmans, zijn echtgenote; en gevolmachtigd door Marie en Christine 

Tritsmans, beide wonende te Diest

Tritsmans Elisabeth

gedaagd in eigen naam en ook als voogd van Catarine Tritsmans; 

ongehuwd, wonende te Hoegaarden

238 17 Fructidor jaar IX 1

tussentijds vonnis over een servitude van waterafvoer en de constructie van 

een varkensstal door de verweerder tegen het raam van de kelder van de 

eiser; de servitude was per notariële akte van 01/04/1769 voor notaris 

Vannerum te Hoegaarden verleden

Nijs citoyenne

weduwe van Pierre Uyttebroeck, particuliere, wonende te 

Hoegaarden

Prevenaire Jacque wever, wonende te Hoegaarden

239 24 Fructidor jaar IX 1

plaatsbezoek door de vrederechter bij de huizen van de eiser en de 

verweerder (die vroeger een geheel vormden)

Preuveneers Jacques dagloner, wonende te Hoegaarden

Uyttebroeck weduwe weduwe Pierre Uyttebroeck, wonende te Hoegaarden

240 25 Vendémiaire jaar X 1

vonnis over een servitude van waterafvoer en de constructie van een 

varkensstal tegen het raam van de kelder van de eiser (bizarre datum van de 

akte, ook al omdat de akte op 9 Vendémiaire jaar X zou geregistreerd zijn)
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Uyttebrouck weduwe weduwe Pierre Uyttebrouck, particuliere, wonende te Hoegaarden

Preuveneers Jacque wever, wonende te Hoegaarden

241 5 Jour Compl. Jaar IX 1

aanstelling toeziende voogd voor het minderjarige kind van Jean Tuts, 

dagloner, wonende te Hoegaarden, en wijlen Francoise Roosen

Tuts Pierre eigenaar, wonende te Overhespen, oom van vaderszijde

Tuts Henry dagloner, wonende te Dormaal, oom van vaderszijde

Roosen Joseph

wever, wonende te Rumsdorp, grootoom van moederszijde, 

toeziende voogd

Roosen Renier wever, wonende te Neerlanden, grootoom van moederszijde

Hulens Nicolas

wever, wonende te Overwinden, aangetrouwde grootoom van 

moederszijde, als echtgenoot van Anne Marie Roosen

242 8 Vendémiaire jaar X 2

vonnis over een te betalen bedrag voor een verkoop in opdracht van de 

weduwe Dieudonné Zalmaekers

Putzeys Louis handelaar, wonende te Hoegaarden

Hubens Jean Baptiste voormalig notaris, wonende te Rommersom

243 8 Vendémiaire jaar X 2

verzoening over het opstellen van een inventaris van nagelaten goederen van 

wijlen Conrard Tritsmans, voormalig kanunnik te Hoegaarden en er overleden

Mivis Godefroy

zijdedraaier, wonende te Sint-Truiden, in naam van zijn echtgenote 

Anne Tritsmans en met volmacht voor Marie en Christine Tritsmans, 

ongehuwden wonende te Diest

Collaert Jean Baptiste

landbouwer en brouwer, wonende te Hoegaarden, als echtgenoot 

van Marguerite Ruppens (=nichtje van Elisabeth Tritsmans)

Tritsmans Elisabeth ongehuwd, wonende te Hoegaarden, zus van Catarine

Tritsmans Catarine ongehuwd, wonende te Hoegaarden, zus van Elisabeth

244 8 Vendémiaire jaar X 2

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de meegenomen 

oogst op een stuk gepachte grond te Wulmersum achter de stenen kapel

Maes Adrien landbouwer, wonende te Tienen

Dewalheyns Jean Baptiste maire van Hakendover en er wonend

245 8 Vendémiaire jaar X 2

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg over het rekenschap van 

publiekelijk verkochte bomen in 1786 tijdens de voogdijschap

Taverniers Jean Baptiste dagloner, wonende te Hoegaarden

Vanmol Gerard

wonende te Aalst (Hoegaarden), als (ex-)voogd van Jean Baptiste 

Taverniers; gehuwd met de moeder van Jean Baptiste Taverniers, 

namelijk Marie Therese Vanmol, weduwe van Jean Taverniers, en 

destijds stiefvader van Jean Baptiste

246 18 Vendémiaire jaar X 2

tussentijds vonnis over de usurpatie van een stuk grond na het slechten van 

een scheidingsgracht tussen 2 percelen te Zétrud-Lumay

Taelemans Pierre eigenaar, wonende te Zétrud-Lumay

Andrée Lambert dagloner, wonende te Lumay
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247 21 Vendémiaire jaar X 2

plaatsbezoek door de vrederechter met getuigenverklaringen over de 

usurpatie van een stuk grond te Zétrud-Lumay (zie vorige akte)

Taelemans Pierre eigenaar, wonende te Zétrud-Lumay

Andrée Lambert dagloner, wonende te Lumay

getuigen ter plaatse:

Nijs Henry

landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay, circa 60 jaar oud, voormalig 

schepen van Zétrud-Lumay

Liere Jean Francois landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay, circa 60 jaar oud

Gautier Pierre Henry

landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay, 40 jaar oud, werkt op het 

land van de eiser

248 21 Vendémiaire jaar X 2

vonnis over de usurpatie van een stuk grond te Zétrud-Lumay (zie vorige twee 

aktes)

Taelemans Pierre eigenaar, wonende te Zétrud-Lumay

Andrée Lambert dagloner, wonende te Lumay

249 27 Vendémiaire jaar X 2

aanstelling voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen Jean Engels met 

diens eerste vrouw Catarine Huybrecht, en van zijn tweede vrouw Marie 

Joseph Connard (er zijn geen verwanten van de 2de vrouw op de familieraad)

Ambroes Henry

dagloner, wonende te Outgaarden, aangetrouwde oom van 

vaderszijde, als echtgenoot van Therese Engels, aangestelde voogd

Geets Jean

dagloner, wonende te Lumay, aangetrouwde oom van vaderskant, als 

echtgenoot van Elisabeth Engels

Huybrechts Jean

dagloner, wonende te Rotselaar, oom van de zijde van de 1ste 

echtgenote

Wijnant Jacques

dagloner, wonende te Outgaarden, achterneef van vaderszijde als 

echtgenoot van Catarine Belen

Kinnart Mathieu nabuur en vriend, wonende te Outgaarden

250 3 Brumaire jaar X 2

vonnis over een te betalen bedrag volgens akte verleden voor notaris Hubens 

op 12/10/1795

Collaert Elisabeth

weduwe van Pierre Vandermolen, handelaarster, wonende te 

Hoegaarden; als erfgename van haar overleden broer Jean Francois 

Collaert, bij leven wonende te Hoegaarden

Sondervorts Pierre herbergier, wonende te Overlaar 

251 4 Brumaire jaar X 2

verzegeling sterfhuis Jerome Schurmans, die eergisteren circa om 3u 's 

morgens overleden is, als erfgenamen 11 kinderen achterlatend, waarvan 3 

nog minderjarig

Schurmans Jerome landbouwer, wonende te Overlaar, net overleden

aanwezig in het sterfhuis 

bij de verzegeling:

Schurmans Francois

Vandermolen Renier

Schurmans Hubert
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Schurmans Jean

Taelemans Therese

252 7 Brumaire jaar X 2

aanstelling voogd van ten eerste het minderjarige kind van wijlen Jerome 

Schurmans met zijn eerste echtgenote Jeanne Elisabeth Meeus, ten tweede 

een voogd voor de minderjarige kinderen van diezelfde Jerome Schurmans 

met zijn 2de echtgenote Agnes Smeyers en ten laatste een toeziende voogd 

voor de minderjarige kinderen van wijlen Henry Schurmans, circa 3 maanden 

geleden gestorven, en Therese Taelemans

Vandermolen Renier

als echtgenoot van Elisabeth Schurmans, dochter van Jerome 

Schurmans, wonende te Hoegaarden

Schurmans Therese

(meerderjarige) zoon van Jerome Schurmans, wonende te 

Hoegaarden

Schurmans Francoise

(meerderjarige) dochter van Jerome Schurmans, wonende te 

Hoegaarden

Van Spinage Bernard brouwer, wonende te Hoegaarden, vriend 

aangestelde voogden en 

toeziende voogd:

Vreven George C. handelaar, wonende te Tienen

Blaeykarts Henry slager, wonende te Tienen; handtekent "Blijkaerts"

Meeus Jean Baptiste molenaar, wonende te Tienen

253 9 Brumaire jaar X 2

tussentijds vonnis over de schadevergoeding voor de meegenomen oogst op 

een stuk grond, dat de eiser pachtte van de gemeente Hakendover

Maes Audrien landbouwer, wonende te Tienen

Dewalheyns Jean Baptiste maire van Hakendover en landbouwer

254 13 Brumaire jaar X 2

plaatsbezoek van de vrederechter in Wulmersum voor een stuk grond achter 

de stenen kapel, waarbij de verweerder de oogst van de pachter had 

meegenomen (zie vorige akte)

Maes Audrien landbouwer, wonende te Tienen

Dewalheyns Jean Baptiste

maire van Hakendover en landbouwer, niet opgedaagd bij het 

plaatsbezoek

getuigen van de eiser:

Tweepenninck Francois herbergier, wonende te Sint-Margriete-Houtem, circa 30 jaar oud

Peeters Mathieu particulier, wonende te Neerlinter, 50 jaar oud

Delecaille citoyen

concierge van de gemeente Tienen (die de kaarten met de 

eigendommen kwam tonen; stuk grond behoorde eerder tot de Abdij 

van Park van Heverlee)

255 13 Brumaire jaar X 2

vonnis over de schadevergoeding voor de meegenomen oogst op een stuk 

gepacht grond te Wulmersum (zie vorige 2 aktes)

Maes Audrien landbouwer, wonende te Tienen

Dewalheyns Jean Baptiste landbouwer en maire van Hakendover en er wonend

256 28 Brumaire jaar X 2 aanstelling voogd voor Hubert Hoebaux, doofstom van geboorte
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Hoebaux Hubert

doofstom van geboorte, circa 36 jaar oud, zoon van wijlen Hubert 

Hoebaux en Marie Elisabeth Vandermolen

Lintermans Henry Joseph landbouwer, wonende te Hoegaarden, neef van vaderszijde

Lintermans Jean Henry

voormalig notaris, wonende te Hoegaarden, neef van vaderszijde, 

aangestelde voogd

Christins Pierre

landbouwer, wonende te Hoegaarden, aangetrouwde oom van 

moederszijde, als echtgenoot van Claire Vandermolen

Vandermolen Jean  landbouwer, wonende te Hoegaarden, oom van moederszijde

Stockmans Martin

landbouwer, wonende te Hoegaarden, aangetrouwde oom van 

moederszijde, als echtgenoot van Marie Therese Vandermolen

Vanautgaerden Jean Baptiste maire van de gemeente Hoegaarden en er wonende

257 29 Brumaire jaar X 2 vonnis bij verstek over een betaling van een partij gekochte bomen

Nijs Guillaume rentenier, wonende te Outgaarden

Hague Jean George particulier, wonende te Zétrud-Lumay

258 9 Frimaire jaar X 2

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de openstaande 

rekening voor paardenvoer eind juli 1794 door wijlen Marie Joseph Delvigne, 

weduwe in eerste huwelijk met Damien Gillis en echtgenote in tweede 

huwelijk met wijlen George Cloots, bij leven landbouwer te Lincent

Gillis Jacque landbouwer, wonende te Lincent (Lijsem)

Gillis Joseph landbouwer, wonende te Wastines, arrondissement Nivelle

Brenne Nicolas

landbouwer, wonende te Hannut (bij Borgworm), als echtgenoot van 

Marie Joseph Gillis

Deleydt Jean landbouwer, wonende te Waasmont (Landen)

Berger weduwe

weduwe Jacque Berger, landbouwster, wonende te Linsmeau 

(Linsmeel), niet opgedaagd voor de zitting

Detiege Pierre zoon van de weduwe Berger

259 19 Frimaire jaar X 2

vonnis in laatste aanleg over de betaling van tol voor het wegenonderhoud 

aan de bareel van Hakendover, waarbij de eiser zijn vraag tot nietigverklaring 

van het vonnis van 14 Germinal jaar VII afgewezen wordt

Dehertogh Louis landbouwer, wonende te Wezeren, eiser in beroep

Legrand citoyen

ontvanger van het registratie van Nationale Domeinen, wonende te 

Tienen, niet opgedaagd voor de zitting

260 22 Frimaire jaar X 2

familieraad op vraag van Jean Jacobi ter deliberatie van de helft van een huis, 

dat hij wenst te verkopen om zijn geldnood te verlichten, met name de 

betaling van de intrest op een obligatie (met het huis als hypotheek) ten 

gunste van Francois Vandenbempt, verleden voor notaris Vannerum op 

04/03/1782 en geregistreerd voor de schepenbank van Hoegaarden op 

04/04/1784

Jacobi Jean dagloner, wonende te Hoegaarden

Vanelderen Jean landbouwer, wonende te Overlaar, neef van tweede zijdes

Boits Pierre

dagloner, wonende te Hoegaarden, stief- of schoonvader (?) van Jean 

Jacobi

Rouvroy Joseph

timmerman, wonende te Hoegaarden, achterneef van de kant van 

zijn echtgenote
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Bollekaerts Jean

draaier, wonende te Hoegaarden, kozijn in de 4de graad van de kant 

van zijn echtgenote

261 25 Frimaire jaar X 2

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de gelijke verdeling 

van een huis te Hoegaarden, hen nagelaten door hun overleden ouders, en 

eiser en verweerder competerende na de eerder gedane verdeling tesamen 

met hun broer Pierre Taelemans en met de kinderen van Jean Taelemans, per 

akte verleden voor notaris Vanautgaerden in het jaar 1787, en voor de 

verdeling van de goederen nagelaten door hun moeder per testament 

verleden voor dezelfde notaris op 26/09/1786, voor de verdeling van 

goederen door eiser en verweerder verkregen sinds het overlijden van de 

moeder en voor de inspectie van eigendomspapieren

Taelemans Anne Gertrude particuliere, wonende te Hoegaarden

Taelemans Henry landbouwer, wonende te Hoegaarden

262 25 Frimaire jaar X 2

familieraad op vraag van Charle Sondervorts voor de goedkeuring van de 

verkoop van huis op 15 Floréal laatstleden door notaris Jean Baptiste 

Vanautgaerden te Hoegaarden op vraag van de erfgenamen van wijlen Pierre 

Sondervorts en Anne Catharine Damsin, bij leven echtelieden te Rommersom

erfgenamen:

Sondervorts Charle weduwnaar van Marie Joseph Calu, wonende te Hoegaarden

Sondervorts Anne Catharine weduwe van Libert Brieven, wonende te Hoegaarden

Sondervorts Magdalaine blind, wonende te Rommersom

Draps Jean Francois

weduwnaar van Anne Marguerite Sondervorts, glazenier, wonende te 

Leuven 

familieraad:

Dubois Michel

kuiper, neef, als echtgenoot van Catharine Sondervorts, wonende te 

Hoegaarden

Sondervorts Sébastien kuiper, neef, wonende te Hoegaarden

Beetens Francois

kuiper, neef, als echtgenoot van Anne Catherine Damsin; wonende te 

Hoegaarden

Charles Sondervorts

broer van de blinde (=Magdalaine Sondervorts) en oom van de 

minderjarige kinderen van Draps; wonende te Hoegaarden

Smets Jacque

dagloner, oom van de kinderen Draps; in naam van zijn echtgenote 

Marie Therese Sondervorts, wonende te Rommersom

Brieven Henry

kuiper, oom van de kinderen van Libert Brieven en Anne Catharine 

Sondervorts, wonende te Hoegaarden

Gilis Henry

dagloner, oom van de kinderen van Libert Brieven en Anne Catharine 

Sondervorts; namens zijn echtgenote Anne Brieven, wonende te 

Hoegaarden

Calu Bernard

brouwer, oom van de kinderen van Charles Sondervorts en Marie 

Joseph Calu, wonende te Hoegaarden

Calu Jacque

brouwer, oom van de kinderen van Charles Sondervorts en Marie 

Joseph Calu, wonende te Hoegaarden
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263 25 Frimaire jaar X 2

tussentijds vonnis over het snoeien van de haag in de tuin van twee percelen 

grond te Oorbeek, waarbij de verweerder de aangrenzende muur heeft 

vernield en er een gracht heeft aangelegd waardoor de vrije doorgang is 

belemmerd

Meugens Arnold landbouwer, wonende te Kumtich

Smolders Guillaume

landbouwer, wonende te Kumtich, als echtgenoot van Gertrude 

Meugens

Collaert Martin

pachter, wonende te Zétrud-Lumay, als echtgenoot van Elisabeth 

Meugens

Snijders Joseph

landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay, als echtgenoot van Jeanne 

Meugens

Meugens Lambert landbouwer, wonende te Oorbeek

Meugens Marie weduwe van Martin Vranck, wonende te Oorbeek

Dirick Paul landbouwer, wonende te Oorbeek

264-265 27 Frimaire jaar X 2

plaatsbezoek te Oorbeek en aansluitend vonnis over de zaak van de 

afgebroken muur en aangelegde gracht (zie vorige akte) 

eisers:

Meugens erfgenamen erfgenamen van wijlen Lambert Meugens (opgesomd in vorige akte)

verweerder:

Dirick Paul landbouwer, wonende te Oorbeek

opgeroepen getuigen 

eisers:

Jadoul Jean dagloner, wonende te Oorbeek, 66 jaar oud

Costermans Henry dagloner, wonende te Oorbeek, 65 jaar oud

Dewalheyns Francois dagloner, wonende te Oorbeek, 60 jaar oud

266 3 Nivôse jaar X 2

aanstelling voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen Henry Dupont en 

Elisabeth Jubin, bij leven wonende te Rommersom

Dupont Guillaume dagloner, wonende te Rommersom, oom van vaderszijde

Robar Jean

dagloner, wonende te Rommersom, oom van vaderszijde als 

echtgenoot van Catharine Dupont

Bries Antoine

dagloner, wonende te Hoegaarden, oom van vaderszijde als 

echtgenoot van Barbe Dupont

Jubin Marie Catharine

echtgenote van Jean Kinnart; tante van moederszijde, wonende te 

Outgaarden

Dupont Henry meerderjarige broer van de minderjarigen, aangestelde voogd

267 5 Nivôse jaar X 2

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Marie Joseph 

Geeds en wijlen Jean Joseph Liere

Liere Francois Joseph herbergier, wonende te Zétrud-Lumay, achterneef van vaderszijde

Liere Jean Philippe

landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay, achterneef van vaderszijde, 

toeziende voogd
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Liere Henry Joseph landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay, achterneef van vaderszijde

Geeds Bernard

landbouwer, wonende te Saint-Remy-Geest (Saint-Remy-Geest), oom 

van moederszijde

Geeds Hubert Gregoire landbouwer, wonende te Saint-Remy-Geest, oom van moederszijde

268 17 Nivôse jaar X 2

over de verdeling van een halve bunder grond te Hoegaarden, nagelaten door 

respectievelijk de vader en schoonvader van de partijen, Pierre Taverniers, en 

diens echtgenote Anne Marguerite Salmaeckers

Swerts Servaes

eigenaar, wonende te Hoegaarden, namens zijn echtgenote Elisabeth 

Taverniers; handtekent "Sweerts"

Vandermolen Renier

landbouwer en brouwer, namens zijn echtgenote Marie Barbe 

Schurmans, die voogd is over haar minderjarig kind, die ze verwekt 

had bij haar eerste echtgenoot, wijlen Jean Taverniers, wonende te 

Hoegaarden

[volgens de verweerder was de halve bunder te Hoegaarden een "leengoed" 

(=fief) en kwam het volgens het Luikse recht van destijds toe aan de oudste 

zoon (=wijlen Jean Taverniers) en kon het gezamelijke testament van de 

ouders, verleden voor notaris Jean Baptiste Hubens van 21/12/1785, dewelke 

een gelijke verdeling stipuleerde, geen rechtskracht hebben]

269 19 Nivôse jaar X 2

tussentijds vonnis over de betaling van dezelfde som die de verweerder van 

de weduwe citoyen Vanrotthen had gekregen voor de pacht van een stuk 

grond, die vervallen was op 10 Frimaire jaar VII of op de dag van Sint-Andries 

in 1797 (sic!, 30/11/1798) en betaald was aan de eigenaar Joseph Dereykel

Mellaerts Francois Gille

 timmerman, wonende te Tienen, als echtgenoot van Marie 

Catharine Vranckx, erfgename voor 1/4 van wijlen Marie Anne 

Vranckx, weduwe van citoyen Vanrotthem

Geeds Guillaume landbouwer, wonende te Sint-Katharina-Hauthem

270 19 Nivôse jaar X 2

aanstelling voogd voor het minderjarige kind van Philippe Smeyers, 

landbouwer, wonende te Neerheilissem, en wijlen Lucie Mottin

Vranken Robert dagloner, wonende te Neerheilissem, achterneef van moederszijde

Vranken Jacque

metselaar, wonende te Neerheilissem, achterneef van moederszijde, 

voogd

Lutaire Jean Baptiste

dagloner, wonende te Neerheilissem, vriend en nabuur bij gebrek 

aan familieleden aan vaderszijde

Theunis Gabriel wever, wonende te Neerheilissem, kozijn van moederszijde

271 25 Nivôse jaar X 2

verzoening over een nog te betalen bedrag van een verkoop van 16 Prairial 

jaar VIII ten bate van Jean Snijders van Outgaarden

Nihoul J.C. voormalig notaris, wonende te Tienen

Nihoul Lambert zoon en gevolmachtigde van J.C. Nihoul

Peeters Henry dagloner, wonende te Sint-Katharina-Hauthem
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272 25 Nivôse jaar X 2 vonnis bij verstek over een te betalen bedrag na verkoop van goederen

Nihoul Charles

voormalig notaris, wonende te Tienen, als ontvanger van de verkoop 

(van goederen) van Jean Baptiste Michotte in de gemeente van 

Wulmersum

Vannoye Jean

particulier, wonende te Stok (Sint-Margriete-Houtem), niet 

opgedaagd voor de zitting

273 27 Nivôse jaar X 2 verzegeling sterfhuis van Anne Catherine Moreau te Bost

Moreau Anne Catherine

gisteren overleden om 16u in de namiddag te Bost, weduwe in eerste 

huwelijk met Lambert Monut en hertrouwd met Servais Vollon

(S)winnen Marie Agnes

weduwe van Mathieu Moreau, hertrouwd met Gilles Dupont, 

handelaar, wonende te Tienen; tante van moederszijde, had 

overlijden bij vrederechter aangegeven; zowel de schrijfwijze Winnen 

als Swinnen komt in de akte voor

Monut Marie Agnes dochter van Lambert Monut en Anne Catherine Moreau

Vollon Servais

weduwnaar van Anne Catherine Moreau, landbouwer, wonende te 

Bost

Perrin Agnese dienstmeid van Servais Vollon

Vollon Mathieu broer van Servais Vollon

Dumoulin Jean Joseph handelaar, wonende te Tienen

274 6 Pluviôse jaar X 2

aanstelling voogd en toeziende voogd voor het minderjarige kind van wijlen 

Lambert Monut en diens eerste vrouw wijlen Anne Catherine Moureau, 

hertrouwd met Servais Vollon

Monut Henry dagloner, wonende te Jandrain, grootvader van vaderszijde

Monut Antoine

graanhandelaar, wonende te Bonaire, oom van vaderszijde, 

toeziende voogd

Moreau Jean Francois handelaar, wonende te Andenne, oom van moederszijde

Dupont Gllis

handelaar, wonende te Tienen, aangetrouwde oom van moederskant 

als echtgenoot van Marie Agnes Winnen; voogd

Debrou Francois Dieudonné

smid, wonende te Cras-Avernas, aangetrouwde oom van 

moederszijde als echtgenoot van Anne Joseph Moreau; handtekent 

275 6 Pluviôse jaar X 2

getuigenverklaringen en vonnis over de pacht die de verweerder ontvangen 

had (zie ook akte 269)

Mellaerts Gille

 timmerman, wonende te Tienen, als echtgenoot van Marie 

Catharine Vranckx, erfgename voor 1/4 van wijlen Marie Anne 

Vranckx, weduwe van citoyen Vanrotthem

Geets Guillaume landbouwer, wonende te Sint-Katharina-Hauthem

getuigen Mellaerts:

Kersselaers Pierre Laurent voormalig notaris, wonende te Tienen, 40 jaar oud

Janssens

Guillaume Jacques 

Francois notaris, wonende te Tienen, 41 jaar oud

getuigen Geets:

Deprail Joseph dagloner, wonende te Sint-Katharina-Hauthem, 48 jaar oud

Wageners Joseph handelaar, wonende te Bevekom, circa 26 jaar oud
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Peeters Henry dagloner, wonende te Sint-Katharina-Hauthem, circa 35 jaar oud

Stockmans Catherine echtgenote van Joseph Depreil (=Deprail hierboven reeds genoemd)

276 12 Pluviôse jaar X 2

opheffing verzegeling sterfhuis Lambert Moest en Anne Catherine Moureau 

te Bost

Vollon Servais landbouwer, wonende te Bost

Dupont Gilles

voogd van het minderjarige kind van Lambert Moest en Anne 

Catherine Moureau

Janssens G.J.F. notaris, wonende te Tienen

277 13 Pluviôse jaar X 2

verzoening over de betaling van 3375 gulden naar aanleiding van de aankoop 

van een huis, stal, schuur en tuin te Hoegaarden door de verweerders, 

komende van het sterfhuis van Marie Vanderhaegen, weduwe Gerard 

Groetaerts, overleden te Hoegaarden

Depreyl Jerome

wonende te Leuven in de Rue Neuve, Section 2 nr. 232, echtgenoot 

van Anne Groetaerts, gevolmachtigde namens zijn vrouw en de 

volgende 4 genoemde erfgenamen van wijlen Marie Vanderhaegen

Taverniers Lucie

wonende te Leuven, weduwe Chretien Groetaerts en erfgename 

Marie Vanderhaegen

Groetaerts Gertrude echtgenote van notaris Debruyn en erfgename Marie Vanderhaegen

Groetaerts Susanne wonende te Brussel, erfgename Marie Vanderhaegen

Groetaerts Evrard erfgenaam Marie Vanderhaegen

Groetaerts Henry particulier, wonende te Hoegaarden; erfgenaam

Groetaerts Jean particulier, wonende te Hoegaarden; erfgenaam

278 24 Pluviôse jaar X 2

vonnis over de vervallen intresten van de jaren 1796 tot 1799 op een 

obligatie, aangegaan door Henry Struys, bij leven wonende te Hoegaarden, op 

30/06/1738 (en die nu op zijn erfgenamen rust)

Tousain Jeanne Catherine rentenierster, wonende te Tienen, als erfgenaam van Jean Dewith

Servais G.

voormalig notaris, wonende te Tienen, gevolmachtigde voor Jeanne 

Catherine Tousain

Struys Barbe

weduwe Henry Bartholomée Hendrickx, landbouwster, erfgename 

van Henry Struys, dochter van Henry Struys

Vandermolen Francois

landbouwer en brouwer, wonende te Hoegaarden, schoonzoon van 

Henry Struys

279 21 Ventôse jaar X 2 vonnis over 4 jaar achterstallige pacht (jaren VI tot IX)

Preuveneers Henry Francois eigenaar, wonende te Tienen

Sondervorts Pierre particulier, wonende te Overlaar

280 23 Ventôse jaar X 2

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Jeanne Joseph 

Claes, weduwe van Jean Joseph Wery, bij leven dagloner te Zétrud-Lumay

Bauwin Servais schoolmeester, wonende te Zétrud-Lumay, neef van moederszijde



Partijen Familienaam Partijen Voornamen nr. datum inv. nr. kwaliteit, beroep, leeftijd, woonplaats,… object van de zaak

Lion Francois Joseph herbergier, wonende te Zétrud-Lumay, neef van moederszijde

Stierwaegen (?) Pierre Joseph schoenmaker, wonende te Zétrud-Lumay, neef van vaderszijde

Bai Francois Joseph

hoefsmid, wonende te Zétrud-Lumay, neef van vaderszijde, 

toeziende voogd

Moursiau Jean Baptiste hoefsmid, wonende te Zétrud-Lumay, neef van vaderszijde

281 25 Ventôse jaar X 2

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen Nicolas 

Evrard en Anne Marie Joseph Lebegge, landbouwster, hertrouwd met Gille 

Dandoy en wonende te Outgaarden

Nijs Guillaume rentenier, wonende te Outgaarden, grootoom van moederszijde

Lebegge Henry landbouwer, wonende te Outgaarden, oom van moederszijde

Lebegge Jean Baptiste maire, wonende te Zétrud-Lumay, achterneef van vaderszijde

Evrard Mathieu landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay, achterneef van vaderszijde

Evrard Charle

landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay, grootoom van vaderszijde, 

toeziende voogd

282 2 Germinal jaar X 2

familieraad ter deliberatie over de verkoop van  3 stukken grond te Zétrud-

Lumay, een gelegen in het "Vest", een ander op de "Caberght" en een derde 

gelegen aan de voormalige "Seigneurerie", zodat Marie Joseph Geets haar 

huis kan laten repareren en schulden van haar overleden man kan delgen

Geets Marie Joseph

particuliere, wonende te Zétrud-Lumay, weduwe van Jean Joseph 

Lion

Ilias Mathieu Joseph

landbouwer, wonende te Saint-Remy-Geest, aangetrouwde oom van 

moederszijde als echtgenoot van Marie Therese Geets

Geets Hubert Gregoire landbouwer, wonende te Saint-Remy-Geest, oom van moederszijde

Bauwin Philippe

kleermaker, wonende te Zétrud-Lumay, aangetrouwde oom van 

vaderskant als echtgenoot van Jeanne Joseph Lion

Lion Jean Philippe landbouwer, wonende te Zétrud-Lumay, oom van vaderszijde

Geets Bernard landbouwer, wonende te Saint-Remy-Geest, oom van moederszijde

283 3 Germinal jaar X 2

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het eigendom over 

3 stukken grond te Outgaarden, die voordien eigendom waren van het 

Begijnhof van Tienen en die gedurende zes jaar gepacht werden door Louis 

Rochet en door de weduwe Lebegge

Goossens Theodore Adrien particulier, wonende te Tienen

Houbar Mathieu notaris, wonende te Zétrud-Lumay

284 3 Germinal jaar X 2

verzoening over het vrije gebruik van spullen van de brouwerij op het 

pachthof van Chapeauvaux bij Hélécine, zoals in het pachtcontract 

gestipuleerd en verleden voor notaris Delvaux te Tienen op 21 Ventôse jaar IX

Vangoitsenhoven

Jean Francois 

Guillaume landbouwer, wonende te Piétrain

Dusart Andrée landbouwer, wonende te Outgaarden

Collin Isidor gevolmachtigde voor Andrée Dusart



Partijen Familienaam Partijen Voornamen nr. datum inv. nr. kwaliteit, beroep, leeftijd, woonplaats,… object van de zaak

285 3 Germinal jaar X 2

verzoening over het vruchtgebruik van enkele stukken land te l'Écluse [de 

weduwnaar van Marie Jeanne Melotte was vruchtgebruiker, maar de 

erfgenamen hadden in zijn plaats achterstallige intresten op renten betaald 

ter vermijding van het verlies van de gehypotheerde eigendommen, hoewel 

dit te voldoen was door de vruchtgebruiker en niet door de naakte eigenaar]

Goes Jean

landbouwer, wonende te l'Écluse, namens zijn echtgenote Louise 

Gautier

Gautier Pierre landbouwer, wonende te l'Écluse 

Gautier Jeanne weduwe van Jean Baptiste Gautier, wonende te l'Écluse

Trots Pierre dagloner, wonende te l'Écluse

Troots Guillaume kuiper, wonende te Hoegaarden

Troots Jacque kleermaker, wonende te Hoegaarden

Troots Lambert wonende te Hoegaarden

Gautier Jacque landbouwer, wonende te Meldert

Gautier Jean landbouwer, wonende te Meldert

Redemans Francois

ex-procureur, wonende te Wezemaal, als echtgenoot van Catherine 

Gautier
[bovenstaande personen zijn allen erfgenamen van Marie Jeanne 

Melotte]

Schayes Pierre weduwnaar van Marie Jeanne Melotte, wonende te l'Écluse

Michaux Arnold gevolmachtigde voor Pierre Schayes

286 5 Germinal jaar X 2

tussentijds vonnis over een deur gebouwd door de verweerder tegen het 

eigendom van de eiser

Geets Libert landbouwer en brouwer, wonende te Hoegaarden

Petré Pierre landbouwer, wonende te Hoegaarden

287 25 Germinal jaar X 2

verzoening over de helft van enkele stukken grond gelegen te l'Écluse, 

Meldert, Saint-Remy-Geest en Hoegaarden

Lurquin Jean Baptiste landbouwer, wonende te Blanden

Dubois Charles

landbouwer, wonende te l'Écluse, als echtgenoot van Marie Anne 

Lurquin

Lurquin Alexis landbouwer, wonende te l'Écluse
[bovenstaande personen zijn partij 1 = de kinderen (en schoonzoon) 

van wijlen Jean Lurquin en Anne Marie Magits]

Minard Roch kleermaker, wonende te Oplinter

Minard Henry Roch kleermaker, wonende te Bonlay

Huts Gerard dagloner, wonende te l'Écluse, als echtgenoot van Therese Minard

Minard Elisabeth dagloonster, wonende bij haar vader te Meldert

Minard Ermeline dagloonster, wonende bij haar vader te Meldert

[de genoemde 5 personen vertegenwoordigen hun wijlen moeder 

Elisabeth Lurquin]

Lurquin Roch landbouwer, wonende te l'Écluse  

Dandois Philippe

landbouwer, wonende te l'Écluse, namens zijn echtgenote Madelaine 

Lurquin
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288 19 Germinal jaar X 2

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de scheiding en 

deling van een huis en gronden te Hoegaarden, Nerm en Rommersom naar 

aanleiding van de dood van Jean Damsin, die gehuwd was in 1794 met 

Therese Stockmans

Beetens Jean Francois

kuiper, wonende te Hoegaarden, als echtgenoot van Anne Catherine 

Damsin, zus van Jean Damsin

Damsin Pierre brouwer, wonende te Hoegaarden, broer van Jean Damsin

Damsin Hubert brouwer, wonende te Hoegaarden, broer van Jean Damsin

189 3 Floréal jaar X 2 [foutief als nr. 189 i.p.v. nr. 289 genummerd]

tussentijds vonnis na plaatsbezoek door de vrederechter en 

getuigenverklaringen (zie akte 286) [interessante beschrijving door de 

getuigen hoe de Savelstraat 50 jaar eerder eruitzag, voordat de steenweg 

aangelegd was]

Geets Libert brouwer en landbouwer, wonende te Hoegaarden

Petré Pierre landbouwer, wonende te Hoegaarden

getuigen Petré:

Davidt Guillaume kuiper, wonende te Hoegaarden, 82 jaar

Taelemans Henry dagloner, wonende te Hoegaarden, 58 jaar oud

Nijs Thomas kuiper, wonende te Hoegaarden, 59 jaar oud

Vanelderen Jean landbouwer, wonende te Overlaar, 63 jaar oud

Gourman Joseph metselaar, wonende te Hoegaarden, 36 jaar oud

Geenis Antoine metselaar, wonende te Hoegaarden, 31 jaar oud

getuigen Geets:

Rems Anne Catherine

dagloonster, wonende te Hoegaarden, 28 jaar oud, dochter van 

wijlen Henry Rems

Rems Lucie

dagloonster, wonende te Hoegaarden, 25 jaar oud, dochter van 

wijlen Henry Rems

290 4 Floréal jaar X 2

familieraad op vraag  van de curator ten einde een vroegere transactie tussen 

hem, Jean Baptiste Collaer en Pierre Joseph Dumoulin, beide brouwers te 

Hoegaarden, goed te keuren, die voor het vredegerecht was gekomen te 

Hoegaarden op 22 Floréal jaar IV en deze uit te voeren 

Medaerts Pierre slager, wonende te Hoegaarden, curator

Van Spinagie Elisabeth

onder curatele, gebukt onder voordurende aanvallen van 

waanzigheid

Van Spinagie Bernard brouwer, wonende te Hoegaarden, broer van Elisabeth

Van Spinagie Jean Baptiste slager, wonende te Hoegaarden, broer van Elisabeth

Nijs Guillaume

wonende te Hoegaarden, schoonbroer van Elisabeth, als echtgenoot 

van Catherine van Spinagie

Decock Francois

dagloner, wonende te Hoegaarden, schoonbroer van Elisabeth, als 

echtgenoot van Gertrude van Spinagie

291 6 Floréal jaar X 2

eindvonnis over de deur van de verweerder, gebouwd tegen het eigendom 

van de eiser (zie aktes 286 en !289)

Geets Libert brouwer en landbouwer, wonende te Hoegaarden

Petre Pierre landbouwer, wonende te Hoegaarden
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292 14 Floréal jaar X 2 vonnis over een obligatie, aangegaan op 25 Ventôse laatstleden

Masnil Marie Agnes jongedame, wonende te Hoegaarden

Preuveniers Jacque wonende te Hoegaarden, gevolmachtigde voor Marie Agnes Masnil

Tritsmans Catherine jongedame, wonende te Hoegaarden

293 22 Floréal jaar X 2

aanstelling curator voor Elisabeth van Spinagie, wonende te Hoegaarden, 

circa 62 jaar oud en sinds een jaar of twee gebukt onder aanvallen van 

waanzinnigheid en attest van een dokter en twee chirurgijns

Putzeys Trudo Balthazar dokter, wonende te Hoegaarden

Humont Pierre chirurgijn, wonende te Hoegaarden; handtekent met "P.J. Haumont"

Hermans Antoie chirurgijn, wonende te Hoegaarden

Vanspinagie Bernard brouwer, wonende te Hoegaarden, broer van Elisabeth

Vanspinagie Jean Baptiste slager, wonende te Hoegaarden, broer van Elisabeth

Nijs Guillaume

dagloner, wonende te Hoegaarden, schoonbroer, als echtgenoot van 

Anne Catherine Vanspinagie

Decock Francois

dagloner, wonende te Hoegaarden, schoonbroer, als echtgenoot van 

Anne Gertrude Vanspinagie

Medaerts Pierre

slager, wonende te Hoegaarden, schoonbroer, als weduwnaar van 

Anne Marie Vanspinagie, aangestelde curator

294 21 Floréal jaar X 2

doorverwijzing voor de inbeslagname van drie koeien van de eiser voor de al 

dan niet betaalde belastingsbijdrage van de jaren V tot VII

Gautier Jacque landbouwer, wonende te l'Écluse

Claes Jean Francois ontvanger, wonende te l'Écluse

295 9 Prairial jaar X 2

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Elisabeth Cans 

en wijlen Louis Smeesters

Smeesters Henry landbouwer, wonende te Ezemaal, oom van vaderszijde

Schepers André dagloner, wonende te Ezemaal, nabuur

Meunier Jean Pierre

dagloner, wonende te Waasmont, aangetrouwde oom van 

moederskant als echtgenoot van Catarine Cans

Luter Jean Baptist

dagloner, wonende te Neerheilissem, neef van vaderszijde als 

echtgenoot van Elisabeth Smeesters

Hamels Toussaint

maire, wonende te Neerheilissem, neef, als echtgenoot van Marie 

Joseph L'allemand, toeziende voogd

296 15 Prairial jaar X 2

doorverwijzing voor een openstaande rekening voor geleverde waren door de 

eiser en door wijlen Anne Marie Beetens tussen 06/09/1796 en 12/11/1801

Putzeys Louis

handelaar, wonende te Hoegaarden, voor zichzelf als voor zijn 

echtgenote Marie Dupont, erfgename van wijlen Anne Marie 

Beetens, bij leven wonende te Hoegaarden

Dumont Marianne weduwe Henry De Kinder, wonende te Hoegaarden
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297 16 Prairial jaar X 2

familieraad ten einde toestemming te bekomen voor de verkoop van 1/5 van 

42 kleine roeden grond te Neerheilissem, recent als erfenis bekomen door de 

dood van hun oom van vaderszijde, Toussaint Smeesters, overleden te 

Tienen, - de andere erfgenamen zijn Henry, Anne Marie, Jean en Joseph 

Smeesters-, en aldus de schulden van de overleden Toussaint Smeesters en 

die van wijlen Walter Smeesters (zijn erfenis ging over op wijlen Toussaint) te 

kunnen delgen

Cans Elisabeth

wonende te Ezemaal, weduwe Louis Smeesters, natuurlijke voogd 

over haar minderjarige kinderen

Hamels Toussaint maire van Neerheilissem, toeziende voogd

Smeesters Henry landbouwer, wonende te Ezemaal, oom van vaderszijde

Smeesters Jean wever, wonende te Neerheilissem, neef van vaderszijde

Cans Ferdinand brikkebakker, wonende te Waasmont, oom van moederszijde

Cans Francois wagenmaker, wonende te Waasmont, oom van moederszijde

298 15 Prairial jaar X 2

tussentijds vonnis over de pacht en de vruchten op een perceel te 

Hakendover (de eiser had alle aangeslagen kerkgronden van Hakendover 

gekocht, per akte voor de onderprefect te Leuven op 28 Floréal jaar IX )

Loyaerts Patrice directeur van de Post, wonende te Tienen

Janssens Jean particulier, wonende te Tienen, gevolmachtigde voor Patrice Loyaerts

Leemans Anne Gertrude weduwe Adrien Vanhelmont, landbouwster, wonende te Tienen

Vanautgaerden Henry wonende te Tienen, gevolmachtigde voor Anne Gertrude Leemans

1 23 Prairial jaar X 2

verzegeling sterfhuis Bartholome Vandenbosch, wagenmaker te Kumtich, 

vandaag overleden, 2 meerderjarige en 2 minderjarige kinderen, verwekt met 

zijn eerste echtgenote, Anne Marie Vanweddinge, achterlatend

Rappi Marie Therese weduwe Bartholome Vandenbosch (zijn 2de echtgenote)

Troyens Charles dienstknecht van Bartholome Vandenbosch

Vandenbosch Maria afwezig, erfgename van Bartholome Vandenbosch

2 25 Prairial jaar X 2 opheffing verzegeling sterfhuis van Bartholome Vandenbosch te  Kumtich

Vandenbosch weduwe wonende te Kumtich (=Marie Therese Rappi)

Vandenbosch Maria Anna meerderjarige dochter

Vandenbosch Catharine meerderjarige dochter; handtekent met voornamen Anna Catrin

Vandenbosch Bartholome meerderjarige zoon

Willemans Jean echtgenoot van Catharine Vandenbosch

Servaes Guillaume voormalig notaris, voogd voor Anne Marie Vandenbosch

3 25 Prairial jaar X 2

aanstelling voogd voor de minderjarige Anne Marie Vandenbosch, dochter 

van wijlen Bartholome Vandenbosch en Anne Marie Vanweddingen

Servaes Jean herbergier, wonende te Tienen, oom van moederszijde

VANAF HIER BEGINT HET VREDEGERECHT VAN HET EERSTE KANTON VAN TIENEN
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Steveniers Antoin herbergier, wonende te Tienen, kozijn van moederszijde

Coenen Henry herbergier, wonende te Tienen, kozijn van moederszijde

Vandenbosch Jean strodekker, wonende te Kumtich

Vandenbosch Francois stratenlegger, wonende te Kumtich

Servaes Guilliam voormalig notaris, voogd

4 26 Prairial jaar X 2

[in de marge boven verwijzing naar akte 5 enkel als titel 

uithuiszetting]

familieraad voor de minderjarige kinderen van Gerome Schuermans en 

Elisabeth Meus van Overlaar (1ste echtgenote), en de minderjarige kinderen 

van dezelfde Schuermans met zijn 2de echtgenote, Agnes Smeijers, wonende 

te Tienen, en de minderjarige kinderen van wijlen Henry Schuermans en 

Marie Talemans, wonende te Hoegaarden, om een zekere verkoop van grond 

goed te keuren, verleden voor notaris Jean Baptis Vanautgaerden op 25 

Prairial jaar X en uitgevoerd door de voogden Henry Blijckaers, Jean Baptiste 

Mues en George Vreven

Decoster Jean Baptist pachter, wonende te Overlaar, kozijn van vaderszijde

Sterkendries Felix handelaar, wonende te Tienen, kozijn van vaderszijde

Coenen Huber hoedenmaker te Tienen, schoonbroer van vaderszijde

Vandebempt Charle dagloner, wonende te Hoegaarden, oom van moederszijde

Smeijers Guilliam pachter, wonende te Herent, oom van moederszijde

5 3 Messidor 2

[minuut van de akte niet bewaard, enkel de verwijzing in de marge 

van akte 4 en de weinige details genoemd in het originele 

repertorium, hier overgenomen] affichering publieke verkoop en gedwongen uithuiszetting

Willemaers Philippe Louis wonende te Leuven

Taverniers Jaques

6 4 Messidor jaar X 2

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige zonen Jerom en 

Guilliam Vanderwaeren en toestemming om in hun naam het geld te 

ontvangen in handen nog van voormalig notaris Groenendael te Leuven en 

deze te herbeleggen in een obligatie, te verlijden voor notaris Jansen te 

Tienen

Vanderwaeren Jacque

herbergier, wonende te Kumtich, vader van de minderjarige kinderen 

Jerome en Guilliam, verwekt met zijn overleden 1ste echtgenote, 

Marie Catharine Verstraeten, voogd

Vanderwaeren Henry meerderjarige broer van de genoemde minderjarigen

Laenen Jean pachter te Kerkom, oom van vaderszijde

Verstraeten Louis landbouwer te Boutersem, oom van moederszijde

Boets Jacque

voormalige deurwaarder, wonende te Boutersem, oom van 

moederszijde; ook "Bohets" in akte;  handtekent met "Behets"

7 6 Messidor jaar X 2 [begin akte 6 Messidor; einde akte 7 Messidor als datum]

tussentijds vonnis over het eigendom van een stuk grond te Willebringen, 

aangekocht per akte verleden voor notaris Ronsmans te Leuven op 

03/01/1781

Huygens Thomas gevolmachtigde voor Pierre Devleeshouwer

Devleeshouwer Pierre wonende te Leuven, als echtgenoot van Jeanne Ars

Jansens Jean Baptist

wonende te Babelom bij Meldert; sprekende in eigen naam als voor 

zijn broer Joseph en zijn zus Catharine Janssens als erfgenamen van 

Catharine Kaybergs

8 7 Messidor jaar X 2

aanstelling deskundigen naar aanleiding van een vonnis voor het Hof van 

Beroep op 3 Germinal
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Dewilde Mattieu

handelaar, wonende te Tienen in de Rue Longue, als echtgenoot van 

Catherine Michiels

Michiels Henry rentenier, wonende te Tienen, schoonvader van Mattieu Dewilde

Mattelé Henry aangestelde deskundige door Mattieu Dewilde

Coenen Pierre Joseph notaris te Tienen, aangestelde deskundige door Henry Michiels

9 9 Messidor jaar X 2

aanstelling voogd voor de twee minderjarige zonen (Jacque en François) van 

wijlen Jean Maes en Anne Catherine Robson en opdracht om het geld op te 

halen van de nalatenschap van wijlen Pierre Buelens, oom van vaderszijde van 

wijlen Jean Maes

Maes Henry

herbergier, wonende te Tienen in de Rue de Constitution, oom van 

vaderszijde, voogd

Maes François hoedenmaker, wonende te Tienen, oom van vaderszijde

Steveniers Jean herbergier, wonende te Tienen, oom van vaderszijde

Coenen Guilliam

kleermaker, wonende te Tienen in de Rue d'Hougard, achterneef van 

moederszijde

Toussaint Henry Leonard

chirurgijn, wonende te Tienen in de Rue de Miroir, achterneef van 

moederszijde

Maes Jacque minderjarige zoon

Maes François minderjarige zoon

10 21 Messidor jaar X 2

verzoening over het eigendom van een stuk grond te Willebringen (zie akte 7 

hierboven)

Huygens Thomas gevolmachtigde voor Pierre Devleeshouwer

Jansens Jean Baptist wonende te Babelom bij Meldert

11 26 Messidor jaar X 2

aanstelling deskundigen naar aanleiding van het vonnis van 3 Germinal 

laatstleden voor het Hof van Beroep te Brussel waarbij de eerste comparant 

als bruidsschat aan de tweede comparant een goed ter waarde van 6.000 

frank dient te overhandigen; ter taxatie worden enkele stukken voorgelegd 

door de eerste comparant, gelegen te Bunsbeek en in Sint-Pieters-Vissenaken

Michiels Henry rentenier, wonende te Tienen in de Grande Montagne nr. …

Dewilde Mathieu

rentenier, wonende te Tienen in de Rue Longue nr. …, als echtgenoot 

van Marie Catharine Michiels

12 28 Messidor jaar X 2 vonnis over achterstallig loon

Bergans Elisabeth voormalige dienstmeid bij Jean François Claes, wonende te Meldert

Servaes Guilliam gevolmachtigde voor Elisabeth Bergans

Claes Jean François voormalige werkgever van Elisabeth Bergans

13 5 Thermidor jaar X 2

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de terugbetaling 

van een geleende som

Deruyter Jean landbouwer, wonende te Lubbeek

Rens Henry herbergier, wonende te Lubbeek

14 5 Thermidor jaar X 2 tussentijds vonnis over de terugbetaling van een geleende som geld
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Deruyter Jean landbouwer, wonende te Lubbeek

Swinnen Henry particulier, wonende te Breisem (Kumtich)

15 11 Thermidor jaar X 2

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de terugbetaling 

van een obligatie

Nihoul Jean Charle gevolmachtigde van Jean François Wautier

Wautier Jean François landbouwer, wonende te Trognée (Hannut)

Merckx Michel zijdewever, wonende te Tienen in de Rue de Louvain

16 15 Thermidor jaar X 2 vonnis over de eigendom van een stuk grond te Babelom onder Meldert

Rochus citoyen

eigenaar, wonende te Meldert, voor zichzelf als voor zijn echtgenote 

Marie Catharine Portugael

Vangoetsenhoven Jean Joseph eigenaar, wonende te Piétrain

Vangoetsenhoven Jean François Guilliam eigenaar, wonende te Piétrain

Colsoul Joseph

rentenier, wonende te Jodoigne, als echtgenoot van Anne Joseph 

Vangoetsenhoven; gevolmachtigde voor bovengenoemde personen 

die allen mede-erfgenamen zijn

Boulanger Caroline

wonende te Tourinne-la-Grosse (Deurne bij Beauvechain), weduwe 

Jacque Degref

Goffin Nicolas gevolmachtigde voor Caroline Boulanger

17 19 Thermidor jaar X 2 vonnis bij verstek over een openstaande rekening van geleverd leder

Willems weduwe

weduwe Jerom Willems, wonende te Tienen in de Rue de la Petite 

Montagne

Brassin Charles schoenmaker, wonende te Meldert, niet opgedaagd voor de zitting

18 23 Thermidor jaar X 2

familieraad met aanstelling van een voogd voor de minderjarige kinderen van 

Henry Brieven en wijlen Marie Anne Schoolmeesters, wonende te 

Hoegaarden, en voor de goedkeuring van een reeds uitgevoerde verkoop van 

een stuk grond door Bernard Schoolmeesters en Jean Polfliets, verleden voor 

notaris Putzeys op 10 Thermidor laatstleden

Brieven Felix minderjarige

Brieven Arnolde minderjarige

Brieven Marie Anne minderjarige

Brieven Anne Elisabeth minderjarige

Brieven Anne Catharine minderjarige

Brieven Marie Wilhelmine minderjarige

Brieven Jean minderjarige

Brieven Henry Francois minderjarige

Brieven Claire minderjarige

Brieven François landbouwer, wonende te Hoegaarden, oom van vaderszijde

Gilis Henry  

landbouwer, wonende te Hoegaarden, aangetrouwde oom van 

vaderszijde als echtgenoot van Anne Brieven

Schoolmeesters Bernard landbouwer, wonende te Meldert, oom van moederszijde

Schoolmeesters Henry timmermansgast, wonende te Hoegaarden, neef van moederszijde
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Steveniers Jacque

herbergier, wonende te Hoegaarden (?), aangetrouwde neef van 

moederszijde, als echtgenoot van Françoise Schoolmeesters

Brieven Henry kuiper, wonende te Hoegaarden, vader en voogd

19 23 Thermidor jaar X 2 [2 aktes van dezelfde zaak in een nummer]

tussentijds vonnis over de eis tot inzage rekeningenbeheer van de goederen 

van de vader, circa 13 jaar geleden overleden en de voogdij over de eisers 

waar nooit rekenschap voor is afgelegd

Struyven Amerique

voerman, wonende te Tienen in de Rue de Moulin, als echtgenoot 

van Helenelinne Chaltin

Loyaers Henry voerman, wonende te Tienen, als echgenoot van Therese Chaltin

Chaltin Guilliam molenaar, wonende te Tienen in de Rue de Moulin

Chaltin Nicolas zijn broer Henry vertegenwoordigend

3 Fructidor jaar X

zelfde personen doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het rekeningbeheer

20 26 Thermidor jaar X 2 verzoening over vervallen intresten van 10 jaar van een obligatie

Claes

Gabriel Henry 

Ferdinand wonende te Sint-Truiden 'sur la place'

Claes Jean Anthoin François voormalig notaris, wonende te Tienen in de Rue Nationale

21 2 Fructidor jaar X 2

doorverwijzing voor 2/3 van tarwe op een stuk grond te Meldert volgens het 

afgesloten pachtcontract, verleden voor notaris Coppin te Brussel op 11 

Thermidor jaar IX

Banneux Anne Marie pachtster, wonende te Hampteau, weduwe van Jean François Claes

Claes Marie Françoise pachtster, wonende te Hampteau 

Claes André gevolmachtigde voor bovengenoemde twee vrouwen

Bulens Joseph landbouwer, wonende te Meldert

22 25 Fructidor jaar X 2 familieraad ter deliberatie van een verkoop van een huis te Neerlinter

Sinnenberg Henri

wonende te Tienen in de Rue de la Constitution, weduwnaar van 

Marie Lisenbourg waarmee hij een kind heeft

Sinnenberg Therese minderjarige dochter van Henri

Lisembourgs Guilliaume hoefsmid, wonende te Brussel, oom van moederszijde

Choris Egide

landbouwer, wonende te Zichem, aangetrouwde oom van 

moederszijde, als echtgenoot van Therese Lisembourgs

Lacourt Guilliaume

chirurgijnsgast, aangetrouwde neef van moederszijde als echtgenoot 

van Anne Marie Duyts

Sinnenberg Guilliaume dagloner, wonende te Hoegaarden, oom van vaderszijde

Sinnenberg Jaques dagloner, wonende te Goetsenhoven, oom van vaderszijde

23 29 Fructidor jaar X 2

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg over het genot van een 

stuk grond te Hoegaarden, afkomende van de (beurzen?) stichting van wijlen 

Henri Peeters, bij leven deken van Hoegaarden (stichting per testament 

opgericht, verleden op 12/12/1739)
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Dewilde Matthieu

eigenaar, wonende te Tienen in de Rue Longue, als echtgenoot van 

Marie Catharine Michiels en als vader en voogd van Antoine Dewilde, 

zijn oudste zoon

Vannerim Jaques

landbouwer, wonende te Hoegaarden; handtekent "Van Nerum", zijn 

oudste zoon heet Francois

24 5 Jour Compl. Jaar X 2

verzegeling sterfhuis Henry Blijckaers, weduwnaar van Therese Schuermans, 

voormalig slager te Tienen, als erfgenamen achterlatend mensen buiten 

Tienen, namelijk 4 kinderen van zijn broer, wonende te (Thorembais-)Saint-

Trond en 9 of 10 kinderen van de broer van zijn overleden echtgenote die in 

Hoegaarden wonen

Vanherbergen weduwe

brouwster, wonende te Tienen in de Rue de Louvain waar de 

overledene een kamer betrok op het gelijkvloers

Vanherbergen Therese dochter van de weduwe Vanherbergen


