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INLEIDING 
 
L.S.! 
 
De hierna volgende trancripties betreffende de families Craen en Lockermans werden door mij ge-
maakt in de tijd die ligt tussen 1995 en 2004.  
 
De meeste stukken heb ik gevonden in het Gemeente Archief van Roermond (GAR). Met name het 
Archief van het Hoofdgerecht van Roermond is een belangrijke bron gebleken. Ook in Maastricht en 
Venlo heb ik enkele vondsten gedaan. 
 
Hoe kwam ik er toe in Roermond te gaan zoeken ? Aanvankelijk was er een aansluitingsprobleem. Al 
zoekend naar steeds vroegere familie in onze stamboom, bleven mijn neef Jan Kranen en ik steken in 
Obbicht. Daar waren we terechtgekomen, al terugzoekend vanuit Schiedam en Susteren.  
De DTB boeken beginnen daar pas in 1688, de eerdere registers zijn verbrand of weggespoeld. Uitein-
delijk ontdekte Jan via het toepassen van de vernoemingsregels aansluiting in Roermond.   
Het was niet eenvoudig in Roermond de afkomst van de familie Craen te bepalen. Er was wel een fami-
lie Cra(e)nen aanwezig, alleen de link was eigenlijk niet zonder hypotheses te leggen.  
De twee families leefden langs elkaar heen, geen getuigen bij doop en/of huwelijk over en weer. 
 
Eerst het vinden van de Nalatenschap van den Procureur Craen gaf uitsluitsel : de familie had banden met 
Grave en zo op het oog in de 17e eeuw niet met Roermond.  
 
Helaas duurde de periode voor onze familie in Roermond slechts kort. Een intrigerende vraag is nog 
steeds waarom Johannes Craen uit Grave naar Roermond vertrok. Bovendien, zijn zus Petronella 
huwde in 1657 Antonie Pelgrom in Venlo. Waarom toch deze trek naar het Overkwartier van Gelre ?  
Johannes vestigde zich mogelijk ca 1645 al in Roermond ten einde ervaring en scholing op te doen op 
een advocaten- of notariskantoor.  
In 1652 trouwt hij Catharina Lockermans, dochter van Gillis Lockermans en Odilia van Asselt alias 
Schotten. Deze schoonfamilie werd in 1665/1666, na het overlijden van respectievelijk Johannes en 
Catharina, van groot belang voor de nog jonge nagelaten wezen. 
 
Voor de duidelijkheid heb ik toegevoegd de genealogie van de families Craenen (de onbekende) en 
Lockermans, alsmede een deel van de familie Craen, de eigen familie dus. 
Mocht u na lezing van deze verzameling - of na archiefonderzoek - opmerkingen, of nog mooier, aan-
vullingen hebben, dan houd ik me daar vanzelfsprekend graag voor aanbevolen.  
 
Voor u is het denk ik aan te bevelen achteraan te beginnen, bij de NAMEN-INDEX, zie de Inhouds-
opgave. U vindt daar ongeveer 600 eigen-namen en toponiemen, alfabetisch gesorteerd op voornaam, 
uit grofweg de periode 1620-1690, met enkele uitschieters naar voren en achteren in de tijd. 
 
Opmerking :  Namen werden soms in een en hetzelfde stuk verschillend geschreven, u zult dan ook van 
nog al wat namen meerdere varianten tegenkomen. 

D.Kranen, 
Molenstraat 73, 6712 CT Ede, 

tel.nr. 0318-693803, 
e-post adres: adk@solcon.nl  
website : www.erfgoed.info 
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Enkele historische feiten vóór, tijdens en kort na de hierna beschreven familie 
geschiedenis die een kleine indruk geven van het leven in Roermond : 10 

FRAGMENT GENEALOGIE CRAEN 13 

Muntwaarden 1645 16 

OUD ARCHIEF ROERMOND, INV.NR. 1252 Charter (foto16)
 17 

HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 32(regest) 3-10-1551
 17 

HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 67-vo (regest 2765) 29-1-1555
 17 

HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 78-vo (regest 2905) 30-7-1555
 17 

HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 88 (regest 3061) 26-4-1556
 17 

HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 100 (regest 3222) 18-12-1556
 17 

HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 124-vo (regest 3591) 25-7-1559
 17 

HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 194-vo (regest 4290) 20-6-1567
 17 

HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 253 (regest 4832)  1-7-1572
 17 

HOOFDGERECHT  II-40-verso 12-6-1595
 18 

HOOFDGERECHT, INV.NR Il- l60 6. Martius anno 1604
 18 

HOOFDGERECHT IV-39 verso      16-2-1623
 18 
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HOOFDGERECHT IV-126 verso   3-1-1626
 18 

HOOFDGERECHT V-166-verso/167 2-1-1626
 19 

OUD ARCHIEF ROERMOND, INV.NR. 870 (september 1629) 19 

HOOFDGERECHT IV-206 23-11-1629
 19 

HOOFDGERECHT V-35 verso 19-6-1631
 20 

HOOFDGERECHT V-56 + 56verso 15-4-1632
 20 

HOOFDGERECHT V-64–65 17-12-1632
 20 

HOOFDGERECHT V-71–verso 19-8-1633
 21 

HOOFDGERECHT V-73 5-10-1633
 21 

HOOFDGERECHT V-88+88-verso 2 -10-1634
 21 

HOOFDGERECHT V-129 17-11-1636
 21 

HOOFDGERECHT V-128+128-verso 28-3-1637
 22 

HOOFDGERECHT V-…. 27-4-1637
 22 

HOOFDGERECHT  V-129 2-5-1637
 22 

HOOFDGERECHT     V-132-verso 29-5-1637
 23 

HOOFDGERECHT     V-148 + verso 16-5-1638
 23 

HOOFDGERECHT     V-174 20-4-1640
 23 

HOOFDGERECHT VI-25 8-8-1644
 23 
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HOOFDGERECHT, INV.NR. 353, Testamenten, blz.nr. 133/134 23 

HOOFDGERECHT VI-deel 2 9-1-1654
 24 

HOOFDGERECHT, INV.NR. 474 24 

HOOFDGERECHT, INV.NR. 272 25 

HOOFDGERECHT VI-248-verso 13-12-1655
 25 

HOOFDGERECHT VII-2verso 15-9-1656
 25 

HOOFDGERECHT VII-15+15-verso  25-5-1657
 26 

HOOFDGERECHT, INV.NR 141, proces nr.1017 26 

HOOFDGERECHT VII-58-vo 27-7-1660
 28 

SCHEPENBANK SWALMEN-ASSELT, archiefnr. 01.010, uit INV.NR 39 (RAL) 28 

HOOFDGERECHT VII-68  29-4-1661
 30 

HOOFDGERECHT VII 68/69 29-5-1657
 30 

HOOFDGERECHT, INV.NR. 140, proces nr.968 31 

HOOFDGERECHT VII 69+69verso 6-5-1661
 37 

HOOFDGERECHT  VII 69 verso/70 11-5-1661
 37 

HOOFDGERECHT  VII 84 20-1-1662
 37 

HOOFDGERECHT, INV.NR 473 38 

HOOFDGERECHT               VII-92 14-4-1662
 39 

HOOFDGERECHT VII-109-verso 2-4-1663
 39 

STATEN OVERKWARTIER VAN GELDERLAND, (RAL toegang 01.001, inv.nr. 373) 39 
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HOOFDGERECHT  VII-127-verso 4-4-1664
 40 

HOOFDGERECHT  VII 127vo/128 4-4-1664
 40 

HOOFDGERECHT VII 128 4-4-1664
 40 

HOOFDGERECHT VII-138-verso
 41 

SCHEPENBANK SWALMEN, toegangnr. 01.010, uit INV.NR 40 (RAL) 41 

HOOFDGERECHT  VII 148/148vo 16-2-1665
 42 

Uit de Donderdagse Protocollen (van de Magistraet) 42 

HOOFDGERECHT, INV.NR 66 45 

HOOFDGERECHT, INV.NR 66 45 

HOOFDGERECHT , INV.NR. 145, proces nr. 1140 45 

HOOFDGERECHT VII-191-verso 3-9-1666
 48 

HOOFDGERECHT, INV.NR145, procesnr. 1145 48 

COMMENTAAR op request Everhard Melis 50 

HOOFDGERECHT, INV.NR. 67 55 

HOOFDGERECHT VII —192 30-9-1666
 55 

HOOFDGERECHT VII -195 vo/196 18-1-1667
 55 

SCHEPENBANK SWALMEN-ASSELT, archiefnr. 01.010, uit INV.NR 19 (RAL) 55 

HOOFDGERECHT VII -207-vo 30-7-1667
 56 

HOOFDGERECHT, INV.NR 68 56 

HOOFDGERECHT , INV.NR. 147, proces 1181 56 

SCHEPENBANK VENLO, TOEGANG NR.150, INV.NR 2834 57 

HOOFDGERECHT VII -216 + vo 13-3-1668
 57 
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HOOFDGERECHT, INV.NR. 470, De Nalatenschap van Procureur Craen 58 

HOOFDGERECHT, INV.NR. 318 folio 15-verso 16 9-12-1670
 67 

HOOFDGERECHT ROERMOND, INV.NR.70 68 

HOOFDGERECHT, INV.NR. 232 68 

HOOFDGERECHT,  INV.NR. 71 69 

STATEN VAN HET OVERKWARTIER (RAL toegang 01.001, INV.NR. 390) 70 

REKENBOEK Theodorus Woestingh, WIJNKOOPMAN, afd. V nr.20, INV.NR. 214 71 

HOOFDGERECHT, INV.NR. 159, procesnr. 1354 71 

HOOFDGERECHT, INV.NR. 159, procesnr. 1363 80 

OUD ARCHIEF ROERMOND, INV.NR. 965 97 

HOOFDGERECHT, INV.NR. 318, folio 165 e.v. 98 

HOOFDGERECHT, INV. NR. 319 folio 23verso/24  21-4-1683
 98 

HOOFDGERECHT, INV. NR. 319 folio 51-verso, 52, 52-verso, 53 21-8-1683
 99 

HOOFDGERECHT, INV.NR. 319 folio 53-verso en 54 26-8-1683
 99 

HOOFDGERECHT, INV.NR. 175, procesnr. 1696 100 

HOOFDGERECHT, INV. NR. 188, procesnr. 1953 102 

HOOFDGERECHT, INV.NR. 188, procesnr. 1955 102 

N A M E N   I N D E X 104 
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GENEALOGIE LOCKERMANS1 
 
Waarom een Genealogie Lockermans?  Het antwoord op deze vraag vinden we in het grote belang dat 
deze familie gehad heeft voor mijn voorouders, in de korte tijd dat ze in Roermond woonden en leef-
den en ook nog na hun overlijden. 
Dan denken we aan de zorgen die Gillis Lockermans en zijn vrouw Odilia van Asselt, alias Schotten, 
erbij kregen, na het overlijden van hun schoonzoon Johannes Craen en dochter Catharina.  
Zij waren het die de verzorging van hun nagelaten kinderen erbij kregen, terwijl ze zelf nog een paar 
kinderen thuis hadden wonen.  
Er zijn pogingen geweest de zus van Johannes, Petronella, en haar man Antonie Pelgrom, Raadsver-
want in Venlo, bij de opvoeding van de nog jonge wezen te betrekken. Mogelijk dat alleen Johannes in 
Venlo is terechtgekomen. Zeker is dit niet, maar de admissie van Johannes tot het Notarisambt in 1682 
zou in die richting kunnen wijzen.  
Daarnaast is Gillis Lockermans een interessant figuur. Hij was huurvaarder en vervolgens herbergier in de 
Brugstraat en als zodanig betrokken bij een paar interessante processen. 
 
I. 
AEGIDIUS (JELIS) LOCKERMAN,  
geboren ca 1535, was gehuwd met Elisabeth (Lyske), uit dit huwelijk in ieder geval 1 kind, t.w. Theodo-
rus Lockermans. Op 25-7-1559 verkopen Jelis Lockerman en Lyske, zijn echtgenote onroerend goed, 
VOLG II, 
 
II. 
THEODORUS LOCKERMANS  
geb. ca 1575, tr. ca 1595 Isabella(Beelken) Pauwelsen, dochter van Paulus Stoffer Pauwelsen.  
Isabella Lockermans  was op 18-2-1607 meter bij de doop van Anna Horens. 
Beel Pouwelsen is op 17-12-1631 getuige bij de doop van Martinus Stams, zoon van Cornelius Stams 
en Mettildis Lockermans    
kinderen uit dit huwelijk: 

1. Aegidius (GILLIS), doop 23-5-1597. get. Jaeck Rossen en Maria Stoffers. Overleden 
dec.1673, VOLG Ill, 

3. Paulus, doop 30-9-1598, get. Joannes Claessen en Margaretha Meyseborch,   
4. Christoforus (Stoffer)2, doop 29-2-1600, get. Jacobus van Ercklant en Margaretha Bemer. Over-

leden tussen mei en december 1632. Trouwt ca 1622 Agnes van Susteren, doop 13-8-1600, 
overleden dec. 1670.  

       kinderen uit dit huwelijk: 
a. Theodorus, doop 1-4-1623, get. Wilhelmus ab Hingen en Catharina Poulsen 
b. Catharina. doop 11-1-1625, get.Henr.van Wassenberch en Adriana van Susteren 
c. Christina, doop 15-4-1626, get. Jan van Assel en Margaretha Pauwelssen 
d. Theodorus, doop 16-10-1627, get. Egidius Lockermans en Maria Pauwelssen 
e. Joannes, doop 16-3-1630, get. Christophorus van Ercklant en Anna Vogels 
f. Mechtildis. doop 12-1-1631, get. Gerardus Nijssen en Elisabeth Heijnnes 

5. Mettel, doop 12-2-1602, get. Gelys Neven en Elisabeth inden Ancker, tr. 6-2-1631 Cornelis 
Stams. Getuigen bij dit huwelijk waren Theodorus van Lin en Matthias Stams. Mechtildis blijkt 
in 1641 gehuwd te zijn met Goort van Swalmen ??? 

6. Theodora, doop 13-4-1603, get. Andreas Cannegieter en Maria Rossems. tr. Goort van 
Swalmen na jan.1626 (zie Overdracht IV folio 166/167)  

 

                         
1 Alle gegevens zijn afkomstig uit het Gemeente Archief Roermond, nader te preciseren tot de DTB be-
scheiden en het Archief van het Hoofdgerecht. 
2 Wordt in een overdracht d.d. 16-2-1623 Stoffer genoemd 
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III. 
AEGIDIUS (GILIS), 
doop 23-5-1597, get. Jaeck Rossen en Maria Stoffers, overleden dec.1673. Gillis is op 25-11-1632 ge-
tuige bij de doop van Barbara Stams, geboren uit het huwelijk van Cornelius Stams en Mettildis Loc-
kermans. 
Op 9-3-1642 is hij getuige bij de doop van Cornelia van Dijck, dochter van Bartholomeus van Dijck 
(Licentiaat) en Joanna Poulsen (ook geschreven als Paulussen of Pauwelsen), familie van zijn moeder 
Isabella Pauwelsen. 
 
tr. (I) ca 1625 Ida van Swalmen1, doop ……………. overleden ca 1635. Dochter van Jan van Swal-

men en zuster van o.m. Derick en Goort van Swalmen 
kinderen uit dit huwelijk : 

1. Theodorus, doop 6-9-1626, get. Joannes van Swalmen en Beel (Isabella) Pauwelsen 
2. Anna, doop 19-1-1628, get. Johannes van Oest en Agnes van Susteren. 
3. Catharina, doop 1-9-1630, get. Aret Schoncken en Maria Pauli. tr. 2-11-1652 Johan-

nes Craen. begr. 10-4-1666, getuigen bij huwelijk Henricus BijI en Isabella Dijck. 
4. Anna, doop 21-7-1632, get. Cornelys Daems en Wendel van Oost 

 
tr. (2) 23-4-1636 Odilla van Asselt, alias Schot(ten), get. bij huwelijk : Theodorus van Lin en Johanna 
Claessen, overl. nov/dec.1677. Odilia is op 5-6-1647 getuige bij de doop van Tilman van Wessem, 
zoon van Petrus van Wessem en Catharina Tielen, ook genoemd Van Asselt. 
Deze Petrus van Wessem was eerder gehuwd geweest met Maria Schot, alias Van Asselt . 
kinderen uit dit huwelijk : 

1. Theodorus, doop 23-2-1637, get. Laurentius Proestinck en Catharina van Hingelen, w.s. over-
leden voor 23-2-1638 

2. Theodorus, doop 23-2-1638, get. Goort van Swalmen en Elisabeth Schotten. w.s. overleden 
voor 2-7-1643 

3. Elisabeth Lockermans, doop 28-5-1641, get. Arnoldus Baes en Elisabeth Spee, tr. ca 16652 Jo-
annes Ooms, 

  kinderen uit dit huwelijk : 
• Helena Ooms, doop 11-4-1666, get. Everardus Linteloo, Joannes Arensberch en Odilia 

van Asselt 
•  Maria Elisabeth Ooms, doop 12-9-1667, get. Petrus van Wessem, burgemeester, Ger-

trudis Schutt (!) en Catharina   Lockermans3 
•  Isabella Ooms, doop 25-7-1671, get. Hubertus Jansen en Maria Vinderschoet  

4.   Theodorus (Derick), doop 2-7-1643, get. Peter Bosman en Maria Fijtenook geen huwelijk ge-
vonden. Is mogelijk thuis blij     ven wonen4. Derick treedt diverse malen op o.a. in de nalaten-
schap van Joannes Craen, en in civiele processen 

5.   Isabella Lockermans, doop 27-9-1648, get. Christoffel van Lin en Isabella ingen Ancker, tr. 29-
1-1675 Gerardus Jacobus Buggenum,  get. Theodorus Lockermans en Catharina Lockermans 
(broer en zus). Isabella was op 17-2-1688 getuige bij de doop van Isabella Aelbouts, dochter van 
Johannes Jacobusz Aelbouts en Gertrudis Quiten      

 kinderen uit dit huwelijk:    
• Joannes Franciscus Buggenum, doop 2-1-1676, get. Joannes Buggenum en 

Odilia van Asselt, alias Schot  
• Henrica Odilia Buggenum, doop 18-3-1679, get. Theodorus Lockermans en 

Maria van Buggenum 
                         
1 Is het niet merkwaardig dat de naam van zowel z’n eerste als z’n tweede vrouw verwijzen naar Swalmen 
en Asselt ? Mogelijk dat de relatie met de halfman in Asselt, Geurdt Quiten, met deze dames 
te maken heeft 
2 het huwelijksregister is over de periode tussen feb.1660 en mei 1666 niet bewaard gebleven 
3 Deze Catharina is de dochter van Christoforus L. en Agnes van Susteren 
4 zie : Overzicht Roermond 1672 en 1673 
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• Egedius Ignatius Buggenum, doop 16-9-1680, get. Hubertus Janssen en Barba-
ra Buggenum door Catharina Lockermans   

6.    Catharina Lockermans, doop 17-4-1645, get. Joannes Rijcken en Catharina Tielen, w.s. niet      
gehuwd of jong overleden. 

 
++++++++++++++++++++++++++ 
 
Dan zijn er nog te plaatsen : 
 
Henricus Lockermans : was gehuwd met Cornelia Sporen.  
kind uit dit huwelijk :  
Maria Lockermans, doop 13-5-1629, get. Laurentius Molitor en Anna van Parle 
 
Joannes Lockermans, was gehuwd met Elisabeth Stormers van Maasbracht. 
kind uit dit huwelijk : 
Engel Lockermans, doop 13-1-1631, get. Paulus Lindeman en Cornelia Franssen 
 
Petrus Lockermans, doop niet gevonden, was gehuwd met Margaretha Haymeeckers 
 
Agnes Lockermans was gehuwd met Rijk van Asselt, alias Schotten. Rijk is in 1655 overleden 
kinderen uit dit huwelijk : Petronella en Agnes van Asselt. In 1655 is Agnes meerderjarig en Petronella 
minderjarig. 
 
Opm. In het zog. Overluyden register zijn tot ca 1666 geen overleden leden van de familie Lockermans te 
vinden. 
  
Enkele historische feiten1 vóór, tijdens en kort na de hierna beschreven familie ge-
schiedenis : 
 
1632  Het overlopen c.q. verraad van Graaf Hendrick van den Bergh, Stadhouder van het Overkwar-
tier en Graaf Warfusée, legeraanvoerders in de Zuidelijke Nederlanden, maken het voor de Staatse 
troepen gemakkelijk het Overkwartier in handen te krijgen. Na Venlo en Straelen wordt op 6 juni 
Roermond bezet. Als het aan Burgemeester Peter Bossman had gelegen, was e.e.a. anders verlopen ! 
1637  Na Venlo op 25 augustus, wordt Roermond op 3 september door de Spaanse troepen bezet. De 
Magistraat wordt gezuiverd van Staatsgezinden. 
1638  Enkele arbeiderslonen : timmerlieden, schrijnwerkers, metselaars en leidekkers in eigen kost 16 
stuivers, strodekkers in de kost 8 stuivers, opperknecht 6 stuivers in de kost en 12 stuivers zonder kost, 
wasvrouwen 6 stuivers, korenmaaiers 14 stuivers, het ‘bouwen’van een morgen land 2 gulden, zonder 
kost of drank, turfstekers 14 stuivers met drank. 
1644  Het wordt (opnieuw) verboden bruid en/of bruidegom, terwijl ze naar de kerk gaan, te gijzelen 
met de bedoeling ze geld of geschenken af te troggelen 
1648  Vrede van Münster. Helaas betekende dat voor het Maasgebied geen einde aan onzekerheid, 
geschillen, oorlogsdreiging, doortochten en requisities. Met name het Overkwartier bleef nog geruime 
tijd in onzekerheid leven in verband met art. 52 van het Vredesverdrag, dat bepaalde dat : “het Over-
kwartier van Gelderlandt sal worden ghewisselt jegens een equivalent” Ruiling van gebied dus, waar het nooit van 
gekomen is.2 
1649  Gossen Dulcken, secretaris, en zijn vrouw Maria Spee stichten een weeshuis voor zes meisjes 

                         
1 afkomstig van de webside www.historie.roermond.net/kalendarium 
2 voor meer informatie over dit onderwerp : Prof.Dr.W.Jappe Alberts : Geschiedenis van de beide Limbur-
gen, deel II 
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1650  de torenwachter zal 14 stuivers per dag ontvangen, mits hij dagelijks met trompet of schalmei 
tussen 11 en 12 uur ’s-middags de bevolking wil vermaken 
1651,1652,1653  Het gaat niet zo goed met Roermond : er blijkt zich nog steeds een bres in de stads-
muur te bevinden (1651), stadsdienaars maken zich meester van het overschot van een maaltijd op het 
stadshuis (1652), en wegens groeiende problemen moeten de accijnzen verhoogd worden (1653) 
1655  De Magistraat verbiedt het schenken van wijn of bier aan schooljongens en andere minderjari-
gen1.  
1657  Het wordt ieder verboden strodaken te leggen en de af te breken daken met leien of pannen te 
dekken 
1658  In het Reglement voor de torenwacht wordt opgenomen dat hij ’s-morgens het lied : ‘Het daeget 
in den Oosten, het Licht schijnt overal’ op de trompet zal blazen. Ook moet hij een teken geven bij 
naderende troepen. 
De muur blijkt nog steeds niet gerepareerd, bij de bressen zullen schildwachten geposteerd worden. 
1661  De Magistraat verordent dat mest niet langer dan drie dagen op straat mag liggen. 
Op 14 april wordt de parochiekerk Sint Christoffel plechtig tot Kathedrale kerk verheven 
In verband met de grote hitte moet ieder voor zijn huisdeur een emmer water hebben staan terwijl de 
putmeesters volle waterkuipen met haken en brandladders bij de hand moeten hebben. 
1662, 1663, 1664  In deze jaren krijgt de St Christoffel een nieuwe kap (1662), wordt er op de kap een 
nieuw verguld beeld van Sint Christoffel geplaatst (1663) en worden er nieuwe klokken voor de beiaard 
opgehangen (1664) 
1665  Op zondag 31 mei om ca 12.30 uur, brak de tweede grote stadsbrand uit. In 2 à 3 uur  verbran-
den 8002 woningen, het Munster, de H.Geestkerk, Jesuiten, Carthuizers, Ursulinnen, Godsweerd, 
Noenhof, Clarissen (kloosters). De oorzaak was het afschieten van vreugdeschoten tijdens de processie 
ter gelegenheid van het feest van de Heilige Drievuldigheid. Of werd er vanwege  de laatste Kermisdag 
geschoten ? 
Op 24 juni besluit de Magistraat : ‘De huizen af te daken naar de straat en naar de andere zijde op de 
achtererven. Ieder moet met kanalen zijn achterwater straatwaarts leiden, waardoor separaties tegen 
brand zullen zijn. Hierdoor zal men geen loden goten behoeven te leggen, disputen over lichtschepping 
worden vermeden. In tijd van brand kan men dan van voor en van achteren blussen. Ook kan men 
huizen omver trekken. 
1666  In 1666 werd de stad opnieuw bedreigd door een ernstig gevaar3. Pest en buikloop (dysenterie) 
deden hun intrede. Op 14 april 1666 maakte de Magistraat bekend : “alsoo het te bevreesen staet dat 
God Almachtich dese Stadt compt te besoecken mit contagieuse sieckten en al bereids in een huys en in 
2 kelders diverse persoonen sijn gestorven4”, daarom zullen 2 personen op iederen hoek van de straat 
worden geplaatst die niemand in of uit laten gaan. In de bewuste straat lagen de besmette huizen van 
Hendrick Graeven en de kelder van Meerten van Ameren. De kelder van Jan Wyricx zal met planken 
worden afgesloten. Buiten de stad op de Holtgriend bij de Maas zal men hutten maken voor de zieken 
en nog andere hutten op het Hoogschoor voor de gezonde vertrekkenden uit de besmette huizen. Twee 
personen zullen aangesteld worden om de doden te begraven en de besmetten eten te brengen. Honden 
moeten worden opgesloten, katten afgemaakt en varkens mogen niet meer op straat komen. Hendrick 
Graeven, de Richterbode, die in de kelder van Overste Monson woont, zal in zijn eigen huis of op een 
gezondere plaats gaan wonen. (zie 16-7-1666) Gulikse onderdanen mogen niet in de stad verschijnen 
laat staan verblijven. 
Hendrick Graeven5 dient op 16 juli een verzoek in : “om zijn huis ingevolge het Reglement, te laten 
reinigen mit interventie vande dienstmaecht van wijlen den procureur Craen”. Dit verzoek wordt toegestaan. 
De genoemde dame (Anna Gonaun) blijkt een goede indruk gemaakt te hebben tijdens de problemati-
sche periode waarin het gezin Craen-Lockermans verkeerde. 
                         
1 het woord van koning Salomo : Er is niets nieuws onder de zon, blijkt nog steeds te kloppen. 
2 Althans volgents J.B.Sivré. Volgens A.F.van Beurden waren het wel 1100 huizen 
3 Handschrift Van Beurden inv.nr.53, bl.135 : de herbouw na 1665 
4 te denken valt aan Catharina Craen-Lockermans, overleden gebin april 1666 
5 16-7-1666 Donderdagse Protocollen, Roermond 
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1666-1669 De herbouw van de stad wordt voortvarend ter hand genomen, zodat eind 1669 het groot-
ste deel van de schade was hersteld 
1671  Herman Jansen, landmeter, ontvangt voor het afbeelden1 der afgebrande en nog staande huizen, 
12 rijksdaalders  
Apothekers mogen geen medicijnen zonder recept afgeven. 
1681  In juli verschijnt de Italiaanse Capucijner pater en wonderdoener Marcus d’Aviano. Jonkheer 
Clant schrijft hierover dat er wel 40.000 mensen kwamen kijken en luisteren. Lammen en kreupelen 
konden weer lopen ! Na afloop was de Markt bezaaid met krukken, doeken en windsels. Clant meldt 
ook nog dat de pater bewaakt moet worden omdat hem anders de kleren van het lijf gerukt worden ! 
 

                         
1 zie zijn figuratieve kaart uit 1671 
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FRAGMENT GENEALOGIE CRAEN 
 
Johannes Craen, geboren  Grave (?) ± 1627, doop in Grave niet gevonden, mogelijk gedoopt door 
een rondreizende pater, overleden najaar 1665 te Roermond, waarschijnlijk ten gevolge van een be-
smettelijke ziekte, treedt in januari 1650 in Grave op als getuige bij het opmaken van een testament, hij 
moet toen dus meerderjarig geweest zijn. 
Notaris publius geadmitteert bij de Souvereine Raad en procureur bij dezelfde Raad en het Hoofdgerecht 
van het vorstendom Gelre te Roermond.  
tr. 2-11-1652 Catharina Lockermans, gedoopt  1-9-1630, begraven 10-4-1666,  
get.bij huwelijk : Henricus Bijl en Isabella Dijck. 
De admissie van Johan Craen is niet te vinden wegens het ontbreken van het Commissie boek uit de 
periode vóór 1665. Om toch een idee te hebben hoe zoiets in zijn werk ging volgt hieronder de admis-
sie van zijn zoon tot het Notaris ambt in Venlo in het jaar 1682: 
 
COMMISSIE VAN NOTARIS VOOR JOHAN CRAEN1 
Carel bij den gratie Gods Coninck van Castilien Hertogh van Gelre etc., allen de geene die dese tegen-
woordighe sullen sien oft hooren lesen, saluyt, doen te weeten dat wij hebben ontfangen de supplicatie 
van Johannes Craen geboortigh binnen onse stadt Ruremunde uyt Catholicke, eerlicke ende wettige 
ouders, als were sijn vaeder geweest Notaris publicus geadmitteert bij onsen souverainen Raede gelijck 
bleecke uyt d’aldaer annexe patente ende Procureur aldaer, inhoudende hoe dat hij suppl. hem van 
jonghs aff in de Latijnsche ende Francoise Schoole begeven ende naerderhandt ten tijde van acht 
jaeren in de practique Judicie op de comptoiren van experte advocaten geexerceert heb-
bende, verhoopte te hebben bekomen de nodige bequamheydt om het officie van Notaris te connen 
exerceren ende bedienen, ende want op des Suppliants handelinge ende conversatie met redene niet en 
viel te seggen , soo versochte ende bade den selven seer oodmoedelijck ten eynde om hem tot het officie 
van Notaris gelieftde te admitteren. 
Waeromme soo ist dat wij bij deliberatie van onse seer lieve ende getrouwe die Raede onses 
voors.Vorstendomb Gelre bij hun alvooren gehoort het rapport vande commissaris tot het examen 
vande Suppl. gecommitteert genegen sijnde ter Bede vande selve Suppl. hebben den selven Johannes 
Craen geadmitteert ende admitteeren overmits dese tot het exercitie ende bedieninge van t’ 
voors.officie van Notaris in onsen hertoghdommen van Gelre, in alle steden, plaetsen ende vlecken daer 
het hem sall goedtduncken ende hij t’selve sall willen exerceren. 
Mits dat hij gehouden sall sijn te doen den eedt dat hij int exercitie van t’ selve officie sall onderhouden 
ende hem reguleren naer d’articulen bij die van onsen Raede t’anderen tijde geconcipieert ende nae-
mentlick dat hij getrouwelijck t’genige bijgeschrifte sall stellen t’welck hem bij de partijen bevoolen 
wordt, ende daertoe hij versocht sall worden in presentie van twee getuygen dat hij maecken sall goedt 
ende rechtveerdigh Register ende Protocol van alle contracten, houwelixe voorwaerden ende andere 
acten die hij passeren ende ontfangen sall ende dieselve registeren naer d’ordre dat hij die ontfangen 
ende gepasseert sall hebben. 
Ende in t’ eynde van elck contract oft ander acte te teeckenen t’voors. Register, ende oock tot meerder 
verseeckeringe bij de twee getuygen laeten onderteeckenen om alsdan partijen behoorlijck instrument 
oft document daeraff te leveren dat hij geene obligatien gelooft en off contracten, alienatien oft andere 
acten ontfangen oft passeeren en sall van persoonen hem onbekendt tensie dat die getuygen gestelt in 
de voors. obligatien oft andere acten, luyden van een weerdigh van geloove hem bekendt sijn, ende dat 
sij affirmeren dat die persoonen sulxs sijn als sij hun lieden noemen ende tot desen eynde sall hij gehou-
den wesen t’selve te verclaeren in sijn instrument, seggende in tegenwoordicheyt van sulcke ende sulcke 
getuygen die geaffirmeert hebben etc. dat hij gehouden sall wesen in sijn instrument te schrieven die 
plaetse van het domicilie oft woonstede vande persoonen die eenige acten voor hem passeren sullen, dat 
hij voorts generaelijck het officie van Notaris oft Tabellioen wel ende getrouwelijck sall exerceren. 
                         
1 Commissieboek Souverein Hof van Justitie te Roermond, per. 1665-1684, folio’s  122 vo,123 en 123 vo 
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Ende voorts all doen dat een goedt ende getrouw Notaris schuldigh is ende behoort te doen Des 
t’oirconde hebben wij den segell onses voors. vorstendomb Gelre aen desen brieff doen hangen gegeven 
binnen onse Stadt Ruremunde den 14. dagh vanden maendt May in den jaere ons Heeren 16 [hon-
dert] twee en tachtigh ende van onse Rijck het seventhienste. 
Op heden den 1.Juny 1682 heeft Johan Craen in t’ witte van dese genoempt, den eedt 
gedaen van wel ende getrouwelijck den Staet ende officie van Notaris ende Tabellioen1 + 
t’excerceren ende bedienen ende sulxs in handen van Heere Justinus van den Vekene, 
Ridder ende Raedtordinaris van sijne Mats Souverainen Hove des vorstendomb Gelre 
etc. onderstondt mij present, was onderteeckent t’Winckel 
 
Uit dit huwelijk : (allen in Roermond geboren) 

1. Maria Craen, doop 17-8-1653, get. Johannes Craen modo Goort van Swalmen en Odilia 
Schotten (=oma Lockermans i.c. 2e echtgenote Gillis Lockermans) 

2. Ida Craen, doop 25-1-1655, get. Henricus Schaffers2 en Mechtildis Lockermans (= nicht van 
moeder Catharina, gedoopt 12-01-1631) 

3. Joannes Craen, doop 27-11-1656, get. Theodorus Ermers (van Grave) modo Henricus 
Vorsterman3 (al weer een naam uit Grave4) en Sabina de Stemborn, overleden 21-3-1694 te 
Venlo, notaris (1-6-1682) en secretaris (19-4-1693) van Venlo, tr.  26-11-1688 met Anna Kis-
temaeckers, gedoopt 26-6-1667, begraven 10-10-1702 (w.s. overleden t.g.v.dysenterie epidemie). 
Anna was de dochter van Leonardus Kistemaeckers en Catharina Tabe. 
In 1948 is hun grafsteen gevonden met erop het familiewapen5. Helaas is deze steen niet aan de 
slopershamer ontkomen. 
Kinderen uit het huwelijk met Anna Kistemaeckers : 
a. Maria Catharina Craen, doop 2-2-1691, get. Antonius Pelgrom en Catharina Tabe, tr. 18-

4-1713 Paulus de Paderborn (gedoopt 1-8-1690). Dit huwelijk is ont bonden op 18-6-1716 (zie 
daarvoor de desbetreffende processtukken) 

b. Johanna Craen, doop 7-2-1693, get. Martinus Kluesen en Ida Kistemaeckers loco Maria 
Buggenum uit Roermond (tante), begraven 7-4-1694 

4. Leonardus Craen, doop 17-7-1658, get. Antonius 
Pelgrom (oom uit Venlo) en Henrica van Swalmen, overle-
den voor 17-1-1662  

5. Anna Ida Craen, doop 23-8-1660, get. Joannes Wil-
helmus de Cortenbach, erfvoogd van Roermond en Winde-
lia van Linne, 

6. Leonardus Craen, doop 17-1-1662, get. Theodorus 
Lin en Gertruida Kluyt 

7. Joannes Jacobus Craen, doop 9-2-1663, volg VI, 
8. Isabella Craen, doop 4-1-1666, get. Joannes Ooms 

en Johanna van Oost. Isabella werd in droeve omstandighe-
den geboren : vader enkele maanden geleden overleden, 
waarschijnlijk als gevolg van een besmettelijke ziekte welke 
na de Stadsbrand regelmatig uitbraken. Moeder Catharina 
overleed in april daaropvolgend. Waarschijnlijk is Isabella in 
het kraambed overleden. 
 

                         
1 Mnl. tabellioen. Uit fr. tabellion. Van overheidswege aangesteld ambtenaar, die dergelijke werkzaamhe-

den verricht als een notaris maar lager in rang is dan deze.  
2 is gehuwd met Maria van Swalmen 
3 zijn echtgenote heet Odilia van Lin 
4 als dit dezelfde persoon is als de Hendrick Vorsterman uit het proces in Grave, dan hebben ze zich duidelijk 
verzoend ! 
5 zie art. in dagblad van Noord Limburg van 21-8-1948 
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De geschiedenis van de familie Craen in Roermond is nauw verweven met die van de familie Locker-
mans, aldaar reeds lange tijd woonachtig. Reeds in 1482 is er sprake van  Johannes Loickemans. Het 
kan zijn dat deze Johannes geen voorvader van Catharina Lockermans is geweest, dit geldt echter zeker 
wel voor Jelis Lockerman, die in 1559 wordt genoemd. Zoals blijkt uit de deel-genealogie Lockermans was hij 
de overgrootvader van Catharina. 
De vader van Catharina, Gillis, is lid van het Kremerambt en exploiteert een herberg in de Brug-
straat. Mogelijk dat hij ook banden had met de handel via Maas en Roer want in zijn herberg, dicht 
bij de Roer, zullen ongetwijfeld regelmatig schippers zijn verschenen. 
Na het overlijden van Johannes Craen en Catharina Lockermans hebben de Grootouders Lockermans 
de achtergebleven wezen in huis genomen. 
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Muntwaarden 1645 
Provisionel Reglement, bij d'aenwesende van Ridderschappe ende Steden des Roermondtsen quartiers 
den 20. Augusti 1645 vervat ende op den 18. Augusti 1649 vernieuwt, om voor soo veel moghelijck den 
incruypenden1 geldt : Woecker tot verdieringhe2 van allen Coopmanschappen daer uyt spruytende te 
breken, ende des ghemeynen mans heymelijcke schaeden voor te komen, waer naer een ieder sich sal 
hebben te reguleren, op pene van 3 Goltguldens te verbeuren aenden Drossart, oft Scholtis soo me-
nichmael iemant bevonden wordt desen Reglement te overtreden. 
 
 
 
munt guldens stuyvers 
Den Ducaet 5 12 
Roosen Nobel 12 4 
Golden Reael 8 6 
Alden Anghelott 8 2 
Henricus oft Schipnobel 10 15 
Golden Leeuwe 6 2 
Fransche Croon 5 5 
Portugaelschen Crusaet 17 10 
Jacobus 14 14 
Carolus 13 10 
Hollandschen Rijder 14 14 
Brabandtschen Croon 5 - 
Hasselsche Croon 4 15 
Italiaensche Pistolet 9 8 
Spaensche Pistolet 10 - 
Den halve naer advenant   
Den Souverain 16 16 
Dobbelen Millerees3 11 4 
Albertijn 7 7 
Luycker Pistolett 4 - 
Luycker Goltgulden 3 3 
Den Metzer Goltgulden 3 7 
Crusaet metten langhen Cruys 5 - 
Crusaet metten corten breyden Cruys 5 5 
         
Ende voor ieder Aes die de voorschreve specien te licht sijn, sullen twee stuyvers ghecort worden. 
 
Silvere Munte 
 
Den Konincxdaelder 3 - 
Ricxdaelder 2 18 
Ducaton 3 12½ 
Matten/Beeren/ende Schaephupfer Rijcxdaelder 2 16 
Hollandtschen daelder 1 11½ 
Luycker daelder 1 10 
Quaert d'Escu waeghende ses Engels 0 18 
                         
1 steels, onmerkbaar 
2 verhoging van prijzen 
3 kleurstof of specerij ? 
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D'andere waeghende een Roosen-nobel 0 16 
Daer onder billion:   
Francken waeghende acht Enghels 1 4 
De halve naer advenant   
Copstucken waeghende vier Enghels 0 12 
Brabantsche Schellingh 0 7 
Hollandtsche Schellingh 0 6 + 3 oort 
 
Acht deuten met zijne Mayesteyts waepenen ende andere tot Roermondt gheslaeghen tot eenen 
stuyver, ende d'ander Billion 
 

Ter Ordonnantie van Ridderschappe ende Steden voors. 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 
OUD ARCHIEF ROERMOND, INV.NR. 1252 Charter (foto16) 
Op dit Charter verschijnt voor Schepenen Johannes Loickemans ‘met consent van Lijsen sijn wijff’. Of deze 
Johannes een voorvader is van Stoffer en Gillis ?(1482) 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 32(regest) 3-10-1551 
Jan Lockerman en Mette verkopen ¼ deel van hun huis gelegen inden Neerstraete tussen Arnt Smeets 
en Dirick Kremer aan Arnt Maes en Eva 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 67-vo (regest 2765) 29-1-1555 
Claes Craenen en Marye, echtelieden, Johan Gilen en Hilke, echtelieden, verkopen een huis op de 
Steenweg, langs het erf van wijlen Gerijth van Oedenraye, 
Aan Willem Puell van Aachen en Metge, echtelieden 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 78-vo (regest 2905) 30-7-1555 
Claes Cranen en Marie, echtelieden, verkopen een plaats op de Werve tussen Wilhelm Zelis en Merte 
van Doern, Aan Heywich Noeyen en Roptken, echtelieden  
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 88 (regest 3061) 26-4-1556 
Arnt van Buell machtigt Claes Cranen in omnibus etc. 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 100 (regest 3222) 18-12-1556 
Thomas Kremer en Marie verkopen een plaats Achter de Muur tussen het huis van Claes Cranen en 
Thijs Zeverijns aan Johan Block en Neell 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 124-vo (regest 3591) 25-7-1559 
Jelis Lockerman en Lyske verkopen hun deel in de beemd aan de Verloren Cost, waarvan Zeverijns het 
andere deel heeft afkomstig van Dirck Hugen, aan Henrick Noeyen en Anne. 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 194-vo (regest 4290) 20-6-1567 
Claes Cranen en Merrijke verkopen [op] 4 ½ staal [land] buiten de Swartbroekerpoort, tussen Johan 
van Suchtelen en Trine Tielen een jaarrente van 5 gl brabants aan Johan Schonck de Jonge en Goet-
zen Gielissen, meesters van de Sint Nicolaes broederschap, losbaar met 75 gulden. 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 311, folio 253 (regest 4832)  1-7-1572 
Judices et scabini q. s. q. Jelis Lockermans, consensu Elisabeth uxoris et vendedit1 stuck Landt mit si-
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nen anwas et suis juribus1 wie dat selben gelegen is Erven Tijs Souverijns und Nijs Bloemen uxori ac 
suis und mit in behoeff Nijsken vuers. van Geurt van Kleijnglabbeek  sijne vurs. geschwister mit nahme 
Jan und Elisabeth ac suis omnibus judex hareditavit.  
 
HOOFDGERECHT  II-40-verso 12-6-1595 
Coram Hillen en Campen comparurunt then huyse van Tijs Pereboems well kranck aver bij gueden 
verstande noch sijnde en Mattheus Craen prior in de Godsweerde, und Johan van Ginsbergh als mom-
ber [und] man van Niell Pereboems, Tijs Pereboems dochter zaliger2, und hebben sie omparanten mit 
den krancken Tijs Pereboems und seine huysvrouwe Marie bekandt wie sie  Comparanten in den 
vrundtschappen overeengecommen und ………..ward als dat der pater Mattheus Craen voorschreven 
…… Philips Niell Perenbooms vurs. dochter genant Merrike soe sie van haeren irsten man Philips 
ehlich behalden in sein Convent in die Godtsweerde thot eine Closterlicke religieuse Suster soldt anne-
men, und nae 7 prouff Jaeren aldair voorts profesien ther doen under narvolgaende  
Conditien namtlick dat Marriken voorschreven dair sall inbrenghen 200 gulden staende op dat Carthu-
ser Closter vermogens ………sijns onder des Convents Siegell dair van opgericht, mit haere opkomsten 
jaerlicx ad 4 Malder Rogge mit den gedinghe, dair sie drie jaere geprofesseert wurde, dat die penning-
he vuers. erstlich und ewelich ………….blieven sullen, dair sie aver vore haere profesien …….aber in 
dem Convent niet ……. ..konde, und weder ..…..harer profesien daer vor den uytgongk,  
sullen in dem vall hare die penninghe vuers.volgen und dair sie soe sonder ehlige lijffserven of suster  
vuer hare professie sterven, sullen die penninghen alsdan ……  und vallen an haere Nae suster und 
broder, soo hare Moder Naeles Perenboems van Johan van Ginsbergh behalde edoch den Convent die 
lopende pension  
ant Carthuser Cloester alsoo vuerbehalde. 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR Il- l60 6. Martius anno 1604 
Judices Creiartz et Dulcken q. Jan Craen qsu3 Peetgen uxoris, mitt believen Meritten Mulleners haerer 
suster, et vendedit 11 stael4 landts min twee royen5 cum suis Juribus gelegen opt Muggenbroecker Velt, 
ener sijden neffen des Gelders Iandt ende d’ander sijde neffens Claes Heezen zaliger landt, mit enen 
voorheufft op Frederick Raemecker ende datt ander voor heufft op Jan van Rours landt schietende 
Dirck van Leven Thoin uxori ac suis omnibus, Judex heredetavit 
Coopp. boven die lasten toe meten 100 gelrische rijder ende noch 20 daler, daermit der gelder het aenvengt ist 50 G. bb 
 
HOOFDGERECHT IV-39 verso      16-2-1623 
Judices Dulcken et LtBosman q. Stoffer Lockermans consensu uxoris6 et vendedit transportanitque7 een 
halff huys cum suis et Juribus gelegen inde Munsterstraet tusschen erven van Hendrixken vande Velde 
ter eenre ende Mathes Ingelen ter anderen sijden, Aen Mr. Jan Berlach Adrianie uxori ac suis ornnibus 
judex hared. 
Coopp.200 g. 
 
HOOFDGERECHT IV-126 verso   3-1-1626 
Judices Horpusch et Lt. Bossman q. Johan van Swalmen8, alias Mercator, consensu Beelken Janskens 
uxoris et vendedit transportanitque ein huys cum suis et Juribus gelegen opden Steenweg tusschen Wol-
ter Exuysch zaliger ende erffgenaemen ter eenre ende de Wilhem Laijmeker ter andere sijden,  
Aen Ingel van Wexlo [ende] Marie van Erckelandt uxori ac suis, alles op conditie alsoo sij t’ vercoopt 
t’selve huys aen verscheyde persoenen verbonden ende veronderpandt hebben, dat sij t’selve daervan 
                         
1 met alle rechten 
2 hij leeft toch nog ? 
3 consensu : met toestemming van 
4 1 staal : 318 m2 
5 1 roede = 21.22 m2 
6 Agnes van Susteren 
7 verkocht en overgedragen 
8 gezworene Kremerambt in 1617 
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bevrijen off die gelders bewegen sullen sulx tot laste des huys te behalden, Et tali conditione Judex ha-
reditavit.  
Cooppenningen 850 G. 
VIDE FOLIO 166 VERSO(→) 
 
HOOFDGERECHT V-166-verso/167 2-1-1626 
Judices Lt. Bossman et Maroijen q. Christoffer Lockermans ende Gillis Lockermans fratres, consensu 
uxorum Idtgen van Swalmen ende Agnes van Susteren uti aiebant1 mit haere suster Mettel Locker-
mans, jonge dochter alt 22 jaeren2 soo sij verclaerden, daer voer beyde die voersschreven broeders soo 
veel noedig hun sterckmaecken ende beloeven et vendiderunt3 aen ende op t’ Westaelen Iandt gelegen 
aende Swartbrouckerporte tusschen Johan van Larken ende Stoffer Driessen den portier op de Her-
straete uytschietende loss ende frij sijnde,Noch aen ende op 5 stalen Landts, oyck buyten die voirschre-
ven Swartbroucker porte gelegen tusschen erven vande Lt. Anthonis Cruijsancker ter eenre ende Johan 
Rossum ter andere sijden, uytgeldende Jaerlix aen Laurens Bidtman genaempt Van Wansberch 14 Rxt 
sunt loss ende vrij gelijck sij verclaerden, ende vorts op hunne andere goederen tegenwoirdige ende 
toecommende ene Jaerlixse Rente van 15 gulden ende 15 stuyvers tot 20 stuyvers Ruremonds weringe 
den gulden gerekent, aen Jouffr. Cunisca Spiegels in naeme ende tot behoeff haeres Soens Lamberts 
Bisschops, solvendo op H.Drye Coeningen dach ende anno 1627 ierst aen ende soo vorts van Jaer tot 
Jaer, Judex hereditavit, Redimendo quandocungs4 een halff Jaer prius indicado5 mitte Somme van 300 
gulden. Munte ende weerde voers:, doch sonder cost deses, 
 
NB. Dit act behoert te staen folio 126 verso ende is mit consent beyder partijen opgehalden. 
 
OUD ARCHIEF ROERMOND, INV.NR. 870 (september 1629) 
Het archiefstuk betreft een opgave van diverse wijken (straten) met inwoners per straat welke wel of 
geen wachtlopen. In de Schoenmakersstraat staan o.a. vermeld : -----Jan van Oest : Kirckmeister; 
Wacht : Gelis Lockerman; Wacht : Jan van Lerop, etc. 
 
HOOFDGERECHT IV-206 23-11-1629 
Judices Lt. Stijns et Maroyen q. Johan Tielen Portgens van Asselt consensu uxoris Maria et vendedit 
aen ende op sijn huys cum suis et juribus gelegen opden Steynwech tusschen Peter Schietlingh der Cu-
per ter einre ende Michiel Ingen zaliger ter andere sijden, die somme van 23 gulden, den gulden tot 20 
stuyvers Ruremundtscher wehringe gerekent, jairlixser rente, solvendo6 op Nieuwjairsmisse ende toe-
commenden 1630 ierst aen, ende soo voorts van jaer tot jaer, aen Philips van Buegom sijnen levenlanck 
ende naer desselffs affsterven jairlix aen Reiner Witmeckers ende Stoffer Witmeckers, gebroeders, 
uxoribus ac suis 15 gulden ende aen Jan Raemecker uxori Windel der voors. Reiners ende Stoffers 
halffsuster ac suis 8 gulden, omne Judex hareditavit, Redimendo quandocunqe ein halff jaer prius indi-
cando mit eine alinge somme van 460 gulden, munte ende weerde voors. ende cost deses. 
 
Coram Jansen, Smitsen ende Wolff q. Lambert Soeteler als man ende momboir van sijne huysvrouwe 
Catharina Wittmekers, soo voor hem selven als mede hebbende volmacht vande voormunderen van 
Gerardt Wittmeckers voor Heeren ende Schepenen tot Diest den 30 July deses jairs gepasseert dan 
oock van Reiner Wittmekers ende Reiner Raemeker van Sittardt sich sterckmaeckende voor sijne me-
decomparanten ende hebben bekent de capitale penningen van dese voirs. somrne van 460 gulden en-
de alle verlopene pensionen uyt handen van Peter van Wessem ende sijne huysvrouwe ontfangen te 
hebben, Actum den 11. Aug. 1637. 

                         
1 zoals verklaard 
2 op 12-2-1602 gedoopt 
3 verkopen 
4 aflossen telkens 
5 van te voren af te spreken 
6 te betalen, vervallend op 
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Mij present, P.Bossman 
 
HOOFDGERECHT V-35 verso 19-6-1631 
Judices Dulcken et Vorsterman q. Lijns Craenen1, consensu uxoris Jenneken de Groot present sijnde, et 
vendedit aen ende op hun huys gelegen op de Stoulmeker Straet tusschen Gerardt Brouwers ter eenre 
ende Thomas van Asselt ter andere [sijde] los ende vrije de somme van 6 gulden Jaerlicx thijns aenvan-
gende op Ons Lieven Vrouwen Lichtdagh 1631,  
Aen Heilken Crompvoets ac suis. Redimendo quotiens cumque mit eenen alingen somme van 100 gul-
den Ruremundtsche weerde, et tali hareditavit. 
Den 9e February 1634 coram Scabinis Van der Smitszen ende Pollart q. Opheliena Crompvoets, geas-
sisteert mitten Eerentfesten Jan van Rhoon, als in desen haeren aengecoren momber, bekent van het 
Capitael deser Rente ende pensionen van Lijns Craenen voldaen ende betaelt te sijn 
 
HOOFDGERECHT V-56 + 56verso 15-4-1632 
Judices Bosman et Puijtlinck q. Dierick van Swaemen geassisteert mit   sijnen swaeger Gielis Locker-
mans, alt soo sij verclaerden over de 25 Jaeren et vendedit transportanitque eene Jaerlicxe rente van 11 
rijcxdalers aen ende op volgende parceelen, te weten opde helfft van ongeveer 2 margen ende 16 
roeyen landts gelegen buyten de Swartbraecker Porte op ons Lieve Vrouwen Velt, schietende mit een 
veurhoeft naerder Stadt aende Wolfs Keele, ende het ander neffens Hendrick Sliepen Iandt, een sijde 
neffens Beel Grommers erve, ende mit d’andere sijde neffens Frans van Wessems Iandt, ende Lisbeth 
Bosmans Zaliger landt, noch aen ende opde helfft van 3 huysen gelegen bijnnen de Stadt Ruremunde. 
d’erste inde Schoemekerstraete neffens het huys van Bartholomeus van Alckemar, ende Jan van Oest, 
daer Jan van Swaemen Zaliger in gestorven is,  
het tweede inde selve straete gelegen tusschen Jan van Oest ende het Ordthuis2 vande Lombaert 
straet3,  
het derde is gelegen bij de Muerkens Poorte tusschen Hendrick van Zessen kynderen huys, ende Jan 
Van Bracht alias Raemekers huis.  
Welcke voorschreven onderpanden tusschen hem Diercken van Swaemen ende sijne gerechte sustere 
de huysfrouw van Gielis Lockermans ongedeilt sijn,  
Aen den Heere Licentiaat Anthonis Cruijsancker Ac suis daer van den iersten taeldach sal vervallen 
den 16 Many 1633, ende voorts te continueren totte afflos toe, wel verstaende indyen den rentgelder 
opden verscheyn dach, oft 6 weecken daernaer die vurseyde rente wurde betaelen, sal in sulcken gevalle 
gestaen betaelen.  
In plaetse van 12 Rycxdaelders, 9 ende 4 halven rycxdaler Redimendo quandocungs (: een halff jaer te 
bevorens opseggende mit eenen alingen somme van 176 rycxdaelders off die rechte weerde daer voor.  
 
HOOFDGERECHT V-64–65 17-12-1632 
Judices Lt. Maroyen et Puytlingh q. Agnes van Susteren, weduwe van wijlen Stoffer Lockermans, geas-
sisteert bijden Licentiaet ende Secretaris Bossman, in desen haeren gecooren momboir ende heeft be-
kendt mit haeren voornoempde man zaliger, gelijck oock bij desselven ende den compterende obligatie 
de dato den 10 May  
1632 gebleeken heeft, van Meester Jan Janssen Truytwijn ende Margaretha sijne huysvrouwe opgeno-
men te hebben de somme van 350 gulden Ruremundtsche wehringe hun huys inde Brugstraet gelegen, 
bij hun gecocht, te betaelen, ende sij eheluiden den voorschreven Meester Johan op St. Joannis alsdoen 
naestcommende daervan brieven van constitutie mit hypothecq soo voor de capitale penningen als 
derselver Intereste te stellen hebben aenbeloeff, gelijck ons mede gebleeken heeft bij de voorschreven 
obligatie vande 10e May 1632, waerover haeren voornoempde man voor ende aleer op hem die 
Hoofdgerecht des huys geschiet waer, in Godt is commen te versterven, alsoe dat daer door den voor-

                         
1 Laurentius, gedoopt 16-12-1601, huwelijk ca 1626 
2 hoekhuis  
3 thans Jesuitenstraat 
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schreven Meester Johannes tot nogh toe geine constitutie brieven ende hypothecque geconstitueert is, 
ende alsoe naederhandt die ervinge, richtinge ende guedinge des huys op de voornoempde weduwe 
gedaen is, ende Meester Johan van sijne penningen ende pensioonen magh verseeckert wesen, so ist dat 
de meergemelte Agnes voor haer, haere erven ende nacommelingen voor ons Richter ende Schepenen 
bij assistentie des voorschreven momboirs wettelicken bekendt heeft voor die voorschreven somme van 
350 gulden, munte als boven, den meergemelten Meester Johannes, Margaretha sijne huysvrouwe, 
hunne erven ende nacommelingen ofte gelder des brieffs vercocht te hebben, gelijck sij vercoopt mit 
ende in cracht deses eine jaerlicxe rente van 21 gulden 8 ½ stuyver, munte voorschreven op en aen 
haer geerft huys inde Brugstraet, gelegen neffens die huysinge van wijlen Frans van Linne kinderen, 
ende die gemeine straete aende Brughpoort, waer van die ierste rente vervallen saIl toecommende den 
10e May anno 1633, ende soo voorts van jaer tat jaer vrije betaelt werden, oock in soo verne het voor-
noempde onderpandt in eenige tijden nyet sufficient genoecht bevonden en werde, dat de voorschreven 
vercoopersse ende haeren erven gehalden sullen sijn naerdere sufficiente onder panden te stellen, ende 
opdat den voorschreven Meester Jan sijne erven ende naecommelingen van dese rente ende coepinge te 
seeckerder moegen sijn, heeft die voorschreven vercoopersse. geassisteert bij haeren voorschreven 
momboir vertegen ende gerenuntieert1, gelijck sij renuntieert midts desen, soe voor haer als haere erven 
ende naecommelingen, exceptioni, non numeratae pecuniae doli mali s.c. vel, ende allen anderen ex-
ceptien, privilegien ende indulten2, soo geistelick als wereltlick deser eenichsins contrarieren ende haer 
patrocinerende3, begerende nogh willende  yet tegens dese vercoopinge directe ofte indirecte door haer, 
haere erven, naecommelingen, ofte anderen gedaen te worden,  
Redimendo quotienscumque mit 350 gulden munte als boven, midts ein halff jaer prius indicando. 
 
HOOFDGERECHT V-71–verso 19-8-1633 
 
Judices Dulcken et Lt Maroen, q. Gielis Lockermans consensu uxoris Itgen van Swaemen et vendedit 
transportanitque seker huysken ende bijgehorigen Maeshoeffken loss ende vrije gelegen achter de Ma-
riegarde benevens Dries Karmans ter eenre ende Arnt Geerlincx ter andere sijden,  
Aen Jan van de Beeck, Trijnken van Glabbeck uxori ac suis omnibus Judex heredetavit.   
Coopp, 165 G 
 
HOOFDGERECHT V-73 5-10-1633 
Judices Puijtlinck et Pollart q. Gielis Lockermans consensu Idtgen van Swalmen et vendidit transpor-
tanitque een huys cum suis et Juribus gelegen in de Schoenmekerstraet neffens Johan van Oest ter een-
re ende Bartholomeus Alckemar zaliger, 
Aen Jacob Cox ende Jacob Zunich ac suis los [ende] vrije omnibus Judex heredetavit. 
Coopp.111G 
 
HOOFDGERECHT V-88+88-verso 2 -10-1634 
Judices Dulcken et Lat Matt.Maroijen, q. Johan Hompes geassisttert mit Gerardt Cocx, sijnen swager 
ende Pauwels Pauwelssen als aengeboren voormunders van sijne kinderen, et vendedit transp. aen ende 
op sijn huys gelegen tegens over sijn huys daer hij inne woont, neffens Gielis Lockerman erve, ende 
andersijdts opt Ordt vande Lombartstraet, daer Jan van Lierop tegenwoirdich inne woont, de somme 
van 30 gulden Ruremundtscher wehringe, Aenden voors. Jan van Lierop, Catharina Francken uxori ac 
suis, waervan d'eerste betalinge sall vervallen den 15e Octobris 1635, Redimendo perpetuo et quando-
cunq mit einer alinger somme van 600 gelijcke guldens. 
  
HOOFDGERECHT V-129 17-11-1636 
Coram Judices Ltis Bosman et Creijarts q. Henrick Craenen ende Brixius de Waell geswaegeren hun 

                         
1 afstand doen van bezit 
2 vergoedingen 
3 beschermen 
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sterckmaeckende voor hunne suster Maria Cranen ende hebben bekendt ontfangen te hebben vande 
Ehrentvesten ende Hoochgeleerden Heeren Antoni Cruijssancker die somme van 125 gulden 
Ruremundtsche wehringe, daer voor beloevende te betaelen eene Jaerlicxe Rente van 7 gulden 16 stu-
ver 1 ort ende stellende ten onderpande dryederdendeylen van seecker huys aende Steynen Driesch 
genompt Den Gulden Schoeuwe, ter eenre Jan Cocx, ter andere sijden Jonckheer Eijck, van achterschie-
tende opt huys van Sijne Hoochweerden den Heere Bisschop (daervan een derdendeil toecompt het 
weiskind bij wijlen Jan Cranen ende Jenneken Daelmans geprocreert) t'welck hyermede blijft onbe-
swaerdt, vrije ende loos, uytgesondert 100 Rijxdalers staende aen Graeff Herman vanden Berghe. 
 
HOOFDGERECHT V-128+128-verso 28-3-1637 
Judices Ruijters et Wolff q. Derick van Swalmen consensu uxoris Grietgen Huijsken et vendidit trans-
portanitque ongevehrlick einen morgen Landts gelegen op Ons Lieve Vrouwenvelt ter eine neffens 
Frans van Wessem zaliger ende ter andere zijden Gielis Lockermans, belast mit einen gulden derden-
halven1 stuver aent Nieuhooff, sunst los ende vrije, aen Derick Schotten uxori Lysbeth Rijcken ac suis 
omnibus Judex heredetavit. 
Coopp. 532 gl 10 st. 
 
HOOFDGERECHT V-…. 27-4-1637 
Judices Bosman et Mattheus Maroijen q. Dierick van Linne mit consent ende in tegen wordicheit sijner 
huysfrouwen Elisabeth Spee, ende heeft overgedraegen ende getransporteert seker huys inde 
Bruggstraete2 ter eenre [sijden] des licentiaets et Secretaris Peter Bosman, ende ter andere sijden 
d’erffgenamen van Johan de Laet gelegen mitten achterliggenden schuyre, hoff ende plaetse, soo ende 
gelyck den vercooperen t’ voorschreven erffe in broederlicke deylinge is aengevallen3 
Aen Henrick Meijer4 [ende] Jeheme Visschers eheluyden ende hunne erven, Edoch is in deser Hoofd-
gerecht geevaditioneert5 alsoo Henrick mit sijner erster huysfrouw Elisabeth Valkenborch eene dochter 
Anneken genaempt, int leven behalden heeft, dat de selve dochter mitten kynderen van den tweeden 
bedde6 mit Godes gratie verwecken, hoeffs gewijse inden voorschreven huys op- ende dependenten 
erffgenaem sal sijn. Ac suis omnibus Judex here detavit. 
 
HOOFDGERECHT  V-129 2-5-1637  
Judices Horpusch et Vande Smitsen q. Gielis Lockermans consensu uxoris ende heeft als bIoetver-
wandter beschudt7 seker huys gelegen in de Bruggstraet, twelck Derick van Linne den 27 Aprilis aen 
Henrick Meijer vercocht heeft gehadt, puterende de Cooppenn. volgens de coopcedulle8 daerop den 
Godtsheller gegeven is te voldoen tot sulcken eynde voorderende Copie authentycq van deselve ende 
oock den oprechten Cooppenningen ende den termijn van betaelinge onder eyde te verclaeren, ende 
alsoo Henrick Meijer doorde gerichterboede Peter Stockmans hyertoe geciteert9 ende voor antwoirdt 
heeft gegeven dat hij soude volgen. 
Ende vermidts hij nyet en verschijnde, heeft Gielis Lockermans tot dyen eynde geputeert10 een ducaet 
en een stuck van 33 stuvers ende verner geputeert Henrick Meijers cost ende schadeloos te haelden, 
versoeckende alsoo hij geene huyre is hebbende, ruyminge van t selve huys, Ac sulsiudex heredetavit. 
 
Depost heeft Henrick Meyers int beschudt geconsenteert midts ontfangende sijne uytgelachte pennin-
gen Ac suis omnibus et judex hereditavit 
 
                         
1 2½ 
2 de herberg annex wijntapperij 
3 toegedeeld 
4 in 1632 brouwer 
5 verschenen 
6 2e huwelijkj 
7 genaast 
8 koopacte 
9 gedaagd 
10 rekenen, ramen, toerekenen 
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HOOFDGERECHT     V-132-verso 29-5-1637 
Judices Horpusch et Samtsen q. Gielis Lockermans ende Dierick Smidts als aengeordente vorenmunde-
ren van den naegelatenen weeskyndt [van] Pauwels PauweIsen1 Zaliger ende Marie Spee, Alitgen 
genaempt, et vendederunt transportanitque een derden deil enes huys de Cat genant, gelegen aende 
Craenporte, neffens den Eerentfesten Walraeven Danides ter eenre ende der Schippers Gaffele an-
dersijds 
Aen obengenanten Eerentfesten Walraeven Danides, Eefken van Gangelt uxori ac suis omnibus Judex 
heredetavit. 
 
HOOFDGERECHT     V-148 + verso 16-5-1638 
Coram Hillen et Lt. Dijck q. Procurator Henrick Beumer craft hebbende volmacht van Trijnen2 Crae-
nen van Maesniel van dato den 7e Septembris 1634, soo wij gesehn ende gelesen hebben, ende Bartho-
lomeus Gijskens voor hem selven, ende hebben tot lichtinge van seekere penningen ter somme van 89 
gulden 11 ½ st. gedeponeert sijnde in handen van Jan van Vught alhyer woonachtich, Laetschepen tot 
Leuven pro cautione3 gestelt seekere Jaerrente van negen dalers jairlicx staende op Linckens huys inde 
Brugstraet neffens Jan Cox ter einre ende Thijs Engelen ter andere sijden, toebehoorende de principael 
van haer comparanten hercommende van Veertgen Heesen Zaliger, dat oock denselven Jan van Vught 
hyer toe geciteert is, reterierende4 sich tot den Gerichtsboede Stockmans, qui retulit5 versoeckende hyer 
van acte den 16e Marty 1638 
 
HOOFDGERECHT     V-174 20-4-1640 
Judices Lt Dijck et Spee q. Gielis Lockermans consensu uxori Dillie Schotten et vendedit een erff jaer-
rente van 60 guldens op sijn huys gelegen inde Brugstraet ter eenre sijde den Secretaris Bossman, ende 
ter andere [sijde] d’erffgenamen Christoffer Lockermans te vervallen erstelick op Sint Jan Baptist dach 
1641 ofte 14 daegen daer naer Redimendo quotiecumque voor de helfte, ofte int geheel, een halff jaer 
prius indicando met eene alinge somme van 600 gld voor de helfte ofte 1200 gulden voor de geheel pro 
ut in letteris ac tali conditione Judex heredetavit den 20e April 1640 
Aen Jenneken Grouwels ac suis, den 4 february 1650 coram Lt Spee et Lom q. Jenneken Grouwels 
verclaeren van dese regte ende verloop volcamentlick betaelt te wesen. 
Actum ut supra 
 
HOOFDGERECHT VI-25 8-8-1644 
Judices Lt. Maroien et Cocx q. Gelis Lockermans verclaerende in nahme van sijn onmundigh kindt 
Catharina Lockermans, gezilt6 mit sijne ierste huysvrouwe Idtgen van Swalmen Zaliger, vercocht te 
hebben een Huys gelegen aende Stege, ten beyden sijden neffens Corst van Sefenaren, aen Zill aent 
Roesvaelderen ende Beelken sijne huysvrouwe, ende dat voar de somme van 500 gulden, waer van het 
voorschreven kindt de helfte soude commen, ende affgetogen de pachten ende costen suver gelt te blij-
ven 232 gulden 9 stuvers, ende daermit sijn voorschreven Dochterken den voorschreven somme ,t ae-
vont ofte morgen beter verseekert magh wesen, heeft hij LOCKERMANS tot onderpandt gestelt sijn 
huys cum suis et juribus gelegen in de Bruggstraat et judex heredetavit. 

 
HOOFDGERECHT, INV.NR. 353, Testamenten, blz.nr. 133/134 
 
Acte van Lysbeth Craenen 
Op heden den XXen February 1651 hebben wij beyde Schepenen onderschr. ons ten versoeck van 
Lijsbeth Craenen, huysvrouwe van Jan Joppen, ons tot derselver eheluyden huys omtrent den poel te-

                         
1 zie ook : proces tegen de Scholtis 
2 Catharina 
3 borg 
4 wendende 
5 die verklaarde 
6 verwekt 
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genover die Nielerpoort1 gelegen, getransporteert, dewelcke wij bedlegerich ende kranck van lichaam, 
edoch haers verstands ende vijff sinnen machtich hebben bevonden.  
Ende hebben voorts beide voors. eheluyden mits dezen gewilet2 ende geordonneert, willen ende ordon-
neren, dat den lestlevende van hun beyden volcomen proprietaris3, heer ende meester sal sijn ende blij-
ven van 600  guldens capitael staende op seeckeren vijffdehalve4 morgen landts op den Hoogen Weert 
aen d'andere sijde der Maesen gelegen, ende toebehoorende die kinderen ende Erffgenaemen bij wijlen 
den Licentiaet Johan Woestinck ende Helwich Bree, beide eheluyden zaliger, naergelate,  
Willende ende ordonnerende die voors. eheluydens verners dat den lestlevende van hun beyden insge-
lijcx volcommen proprietaris, heer ende meester sal sijn ende blijven van twee staelen landts buyten die 
Nielerpoort, benevens Corst Driessen ter eenre, ende die Meesteresse der Bagijnen van 't Noenhoff5 
alhier gelegen, omme mit beyde parceelen sijn believen ende schoonste te doen ende te laeten, deselve 
te vercoopen, versetten6, oft andersints te veralieneren77 naer sijn goetduncke,  
Des is tenlesten besproken ende geconditionneert, dat hetgene, soo van beide voors. respective par-
ceelen van rente ende landt naer doot beyder eheluyden voornoemt alnoch overensich oft boni8 soude 
moegen wesen ofte resteren, dat hetselve sal commen ende erven op des voors. Jan Joppen naeste 
bloetverwanten, overmits het meestendeel van de cooppeningen derselve twee parceelen van hem sijn 
geprocedeert9 ende gecommen,  
Des ter waeren oorcondt hebben beyde eheluyden voors. deze neffens onser ende des Secretaris10 on-
derschrift dese gemerct11 op dach, maent ende jaer als boven.  
Onder stondt geschreven: Dit is Jan Joppen  merck, dit is Lijsbet Craenen   merck, 
 
J. Spee, Johannes van Winden, sijnde besegelt12 met twee opgedructe zegelen ende geteeckent Gossen 
Dulcken.                                
Accordat,  Gossen Dulcken 
 
HOOFDGERECHT VI-deel 2 9-1-1654 
Judices Goris et Claessens, q. Joffrouwe Elisabeth Cocx geassisteert bij Goossen Dulcken, in desen hae-
ren gekosen mombour, ende heeft met wille van haeren eheman Mathijs Maroen (gelijck ons is gebleven) 
getransporteert ende overgedraegen aen Gillis Lockermans ende Odilia Schotten, een moeshofken opt 
Demsel gelegen, los ende vrije, omtrent 11 roeden groot, ter eenre sijde den Secretaris Bosman, en ter 
andere den cooper, voor ieder roede een specie ducaet te betaelen, 
Et tali conditione Judex hareditavit den 9 January 1654 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR. 474 
AGNES VAN ASSEL GENANT LOCKERMANS (1655) 
Compareerde op heden den 20. February 1655 voor ons onderschreven Schepenen Vande Winden 
ende Claessens als Commissarissen bijden Edelen Heuftgerichte daertoe gestelt in dato den 12 Februa-
ry de Weduwe Agnes van Assel, genaempt LOCKERMANS, geassisteert bij den Borgemeester Peter 
van Wessem ende bij Gerardt Spee, als Momboiren van haeren naergelaetenen onmundige kinderen 
ter eenre  
                         
1 De Nielerpoort lag in de oostelijke stadsmuur; hier begon de weg naar het dorp Maasniel ten oosten van   
Roermond. De plaats is tot 1959 een zelfstandige gemeente geweest en   in dat jaar door Roermond gean-
nexeerd.  De genoemde poel bij de poort staat niet op de kaart van Herman Janssens uit 1671, maar 
moet buiten de muren van Roermond hebben gelegen. De kaart uit 1671 geeft geen gebouwen buiten de muren 
weer.   
2 Gewilet: als laatste wil geuit 
3 Proprietaris: eigenaar 
4 d.i. 4½ morgen 
5 De Noenhof van de Bagijnen staat op de kaart uit 1671 als Het Nonnenhof en lag in het oostelijk deel 
van de  oude binnen stad aan de huidige Begijnhofstraat 
6 Versetten betekent (onder meer) vervreemden 
7 (ver)aliëneren : overdragen, vervreemden 
8 De precieze betekenis van overensich oft boni is mij niet bekend. De bedoeling is wel duidelijk: in-
dien na het overlijden van de langstlevende deze percelen, of een deel ervan, aanwezig zijn in de boe-
del, zijn de erfgenamen de naaste bloedverwanten van Jan Joppen 
9 Procederen betekent hier afkomstig zijn.   
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Ende Gillis Lockermans geassisteert met sijnen Schoonsoon den Procureur Craen, ende hebben l' sa-
mender handt gemaeckt eenen lesten1 vande naergelaeten erfgoederen van hunne Schoonmoeder Lys-
beth Schotten, hun achtergelaeten. 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR. 272 
Cooppenningen 350 Gulden 
Coram Judices Van de Winde en Bordels compareerde Agnes Lockermans, weduwe van wijlen Rijck 
van Asselt, genaemt Schotten, geassisteert bij den Burgemeester Peter van Wessum ende Gerard Spee 
als voormunderen van haere minderjaerige kinderen met haeren voors. man saliger verweckt, ende 
Petronella van Asselt, dochter van voors. Rijck ende Agnes. meerderjaerige, ende geassisteert sijnde 
oyck bij den voors. Borgemeester Wessum als haeren hiertoe gecosen momboir, ende heeft de voors. 
erste comparant, geasssteert als boven, overgegeven haere rechten die sij is hebbende aen seker huys 
ende erve binnen dese stadt aen t’Swartbroeck gelegen beneffens Petrus Valens huys ter eenre. ende 
Elisabeth van Aessums huys ter andere sijden ten behoef van haere voors. kinderen, d’welcke mitsgae-
ders den selve momboiren in hunnen name respectieveIijck en sulcx hebben geaccepteert.  
Ende hebben voorts volgens t’consent van desen Heuftgerichte gegeven den 8e Novembris lestleden  de 
selve rnomboiren in name van voors. Minderjarigen, mitsgaders de voors. Petronella, geassisteert als 
boven, t’voors. huys ende erve overgedragen ende getransporteert aen ende ten behoeff van Peter 
Franssen ende Merriken Cummen, eheluyden, ende haere erven die oyck t’selve huys geaccepteert in 
conformiteyt van t’coopcedul daervan sijnde, ac tali conditione judex hareditavit. 
Actum Ruremonde den 13e Novembris 1655 
w.g. Van Winden en Bordels 
 
HOOFDGERECHT VI-248-verso 13-12-1655 
Coram Judices Vande Winde, et Bordels compareerde Agnes Lockermans weduwe van wijlen Rijck 
van Asselt2 genaempt SCHOTTEN, geassisteert bij den Borgemeester Peeter van Wessem, ende Ge-
rardt Spee als voormunderen van haere minderjaerige kinderen mit haeren voors. man saliger ver-
weckt, ende Petronella van Asselt, dochter van voos. Rijck, ende Agnes meerderjaerich dochter, ende 
geassisteert sijnde oock bij de voors: Borgemeester Van Wessum, als haeren hiertoe gecosen Momboir, 
ende heeft die voors: erste Comparante geassisteert als boven uytgegaen haeren tochtgerechticheyt3, die 
sij is hebbende aen selver huys ende Erve binnen dese Stadt aen t’Swartbrouck gelegen benevens Peter 
van Daelens huys ter eenre, ende Elisabeth van Aessum huys ter andere sijden tot behoeve van haere 
voors: kinderen, dewelcke, midtsgaeders deselve Momboirs in hunnen naeme respectivelijck sulcx heb-
ben geaccepteert ende hebben voorts volghens t’ consent bij deses Heuffgerichte gegeven den 8 novem-
bris lestleden. Deselve Momboiren in naeme vande voors. minderjaerigen midtsgaders de voors: Petro-
nella geassisteert, als boven t’ voors: huys, ende Erve overgedraegen, ende gecedeert,  
Aen, ende te behoeve van Peeter Franssen, Merijken Kunnen Eheluyden, ende hunne Erven die oock 
t’selve heeft geaccepteert, in conformiteyt vande Coopcedulle daervan sijnde, Et tali cum suis Judex 
hare[detavi]t. 
Cooppenningen 350 Gld 
 
HOOFDGERECHT VII-2verso 15-9-1656 
Coram Judices et scabinis Pollart ende Maroëen Comparuerunt Gillis Lockermans ende Jan Claessen4 
als voormunders van de onmundighe kinderen van wijlen Lambert Cremers ende Catharina van Hin-
gen Eheluyden, ende hebben mit permissie ende decreet van den Ed.Heuffgericht in data vande 
[……?……] gecedeert ende opgedraegen, seecker Huys ende erve gelegen buyten de Brugge neffens 
Reijner Schoncken ter eenre, ende Faes op de Hal ter andere zijden los ende vrij, Aen Merten van 
Cruchten ende Geertruyt Leijhamers uxori ac suis soo ende gelijck t’selve aen 

                         
1 lijst (die helaas niet in dir archiefstuk aanwezig is) 
2 in 1635 Kremer, broer Catharina 
3 vruchtgebruik 
4 in 1659 portier Brugpoort, schoenmaker (in 1663 Schepen ?) 
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hem als lesten hooger1 mit uytgaen van de kertse verbleven is, et tali conditione Judex hareditavit. 
Cooppenningen 800 gulden Ruremunts 
 
HOOFDGERECHT VII-15+15-verso  25-5-1657 
Judices Ltis Maroen et Spee comparuerunt Gillis Lockermans ende Jan Claessen in de qualiteyt als 
momboiren vande onmundighe kinderen van Lambert Cremers ende Trijnen van Hingen inde eerste 
Ehe naergelaten, ende hebben uyt cracht vande gerichtlicke permissie vande 3e Augusti lestleden over-
gedraegen ende getransporteert aen Peter van Porselen, cuyper ende borger alhier ende Catharina 
Joppen2 uxori ac suis seecker stuck Iandts groot omtrent ½ morgen gelegen buyten de Nieler Poort 
neffens Corst Jacobs erve ter eenre, ende den wegh gaende naer Gen Broeck ter andere zijden. ende 
uytschietende mit een voorhooft op den wech gaende naar Niel, ende mit het ander voorhooft op Grie-
tien ingen Haech erve, mit last van ses coppen3 roggen Jaerlicx uytgeldende aende Vischhencken4 opt 
Munster Cloister alhier, sunst los ende vrij, Et tali conditione Judex hareditanit, 
De Roede 3 ½ gulden 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 141, proces nr.1017 
Partijen sullen tegens vrijdachs toecommende op 't Raedt Huys verschijnen om eenen uur, Actum 
Ruremonde 28sten Marti 1659 
 
Aen het Edele Heuffgerecht deser Stadt  
w.g. A. vander Smitsen 
 
De post. 
Partijen mondelingh gehoort ende gesien die nadere Requeste op heden overgegeven, t' Heuffgericht 
belast den procureur Craen de Reckeninghe bewijs ende reliqua ende tot slot van dyen bij desen ver-
socht promptelick te voldoen op pene van parate executie,  
Condemnerend desselven tot dyen in de costen van dese geresen, 
Actum Ruremonde den 4den April 1659  
w.g. A.vander Smitsen 
 
Geeft reverentelick te kennen Lambert Straven hoe dat Magdalene Vermaesen weduw van wijlen De-
rick Raijen borgers tot Dordrecht voordesen t'Edele Heuffgericht preciese heeft moeten sustineren te-
gen de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Frenck Laerth ende dat over de leveringe van waeren 
aen den selven Derick gevolgt, belopende hebbende afgetrocken is gedaene betaelinghe van 359 gul-
dens en 8 stuyvers Hollants, in welcke proceduire haer bedient is geweest den Procureur Craen die de-
selve oock sooverre heeff vervolght dat hij vonnis bekommen hebben bij weghe van executie de betae-
linghe daerop is ghevolght, 't is nu soo dat al off wel denselven Craen verplicht was geweest de voor-
noemde weduwe haere betaelinghe te doen genieten, ende de penningen uyt te keeren die hij hadde 
ontfangen heeff ende wel daervan tot noch toe in foute verbleven niettegenstaende haere continuele 
aenmaninghe, waeromme sij eintelick genootsaeckt is worden den Suppl. bij de neffens gaende vol-
macht te committeren om den voornoemde Craen te constringeren tot bewijs reeckeninghe ende reli-
qua van sijnen ontfanck. 
Ende alsoo den Suppliant denselven Craen daerom nu ten selven einde heeft doen daghen voor recht. 
 
Soo bidt den Suppliant dat den selven Procureur Craen naer den mondelingh verhoor belast magh 
worden de versochte reeckening, bewijs ende reliqua promptelick te doen op pene van parate executie. 
d' welck doende etc. 

                         
1 opbieder 
2 gehuwd met ……… 
3 1 cop = 1/24 malder = 6.85 liter 
4 rookplaats voor vis ? 
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Nic.Stoop1, 1658 13/1 
 
Wij Borgemeester ende Schepenen der Stadt Dordregt, Doen cond aen den genen die desen onsen 
opene brieven sal werden gethoont dat op huyden dato deser voor ons persoonlijck gecomen ende ge-
compareert is, Magdalena Vermaesen weduw wijlen Dirck Raijen2 geattisteert met eenen gecomen 
vrocht in desen. 
Ende verclaerde geconstitueert ende machtich gemaeckt te hebben, constitueert ende maeckt machtich 
met desen Lammert Streef, maesschipper, omme uyt den naemen en van weghe haer constituante te 
innen opleveren en ontfangst alle soodanige uytstaende schulden als sij constituant tot Ruirmont en 
elders daer omtrent uytstaende heeft ende specialijcken soodanig sij als aan Cranen Procureur tot Ruir-
monde uyt den Booden als anders vande weduwe van Frenck Pieters ontfangen heeff ende onder hem 
uytstonde eys quiteren aen sijnen ontfrang te geven, ende in noot moet eerst daeromme te spreken met 
macht omme een offe meer persoonen ad hoc te mogen sustitueren ende eerst alles te doen handelen 
ende preciseren wes sij constitueren alomme selfs present ende een oopen  
eynde soude commen ofte mogen doen verclaeren oock soo dat de sulcke naeder ende speciale last dan 
voors. staet requireerde, beloeven voor goet vast voudich ende van naerder te houden als 't geen we 
tijdig voors. haeren geconstitueerde des selfs gesubstitueerde ofte gesubstituerent int hun voorseyde  
gedaen ende gehandelt sal werden onder den verbande naer regten ende constitueert daertoe sturende, 
des blijft hij geconstitueert gehouden worden voors. Eigene ontfang behoorlijcke te verantwoorden.  
Alles sonder fraude, ten Oirconde hebben wij Borgermeester ende Schepenen voornoempt desen met t' 
segel ten saecke desen ieder dus beseydten opden 13e January 1659 
In alteritie den secretaris 
w.g. Nic.Stoop 
ZEGEL DORDRECHT 
 
Exhibitum den 4den April 1659 
 
Aen den Edelen Heuffgericht deser Stadt. 
Geeft revererentelick te kennen Lambert Streven als volmacht van Magdalena Vermaesen van Dor-
drecht hoe dat hij den Procureur Craen hebbende doen citeren om op den voorleden Vrijdagh voor 
desen Edelen Heuffgericht te compareren om mondelingh verhoort, ende vervolgens denselven geordi-
neert te worden promptelick te doen behoorlicke reeckeninghe, bewijs ende reliqua vande ontfanck, soo 
hij tot provijte vande voorsegde weduwe hadde gehadt vant stervhuys van wijlen Frenck Laerth en Ma-
ricx Maroien dieselven alsnog geexecuteert heeff van niet behoorlick te wesen verdaghvaert, prijselick3 
streckende tot ophoudinghe, ende niet tot eenigen anderen einde. 
 
T' is nu soo dat de voors. Procureur Craen daer eenen uytstel ende dilay verworven hebbende, ut su-
pra4 idem ende belast hebben gehadt denselven te doen citeren tegens huyden, als oock behoorlick is 
gedaen door Peter Hennen5 Saterdach lestleden, dewelcke tot sulcken einde verthoont hebbende des-
selven requeste uitte ingeleyde procuratie heeft den Procureur Craen deselve noch hem genomen, ende 
tot noch toe niet geinstitueert, als uytwijst het relaes hierbij annex, ende alsoo dese wil denselven niet en 
ist comparerende, ende dese aen gepriviligeert is, aen uytlandige persoonen reickende, die spoedig moe-
ten worden vortgeholpen. 
 
Soo versoeckt ende bidt de Suppliant daeromme seer dienstelick, dat den Gerichtsbode magh worden 
belast den Supplianten voorgaende request ende annexe procuratie promptelick te houden uyt den 
huyse van den Edelen Procureur Craen om noch huyden overmits d' aenstaende vacantien op de ver-
                         
1 Schepen van Dordrecht 1658/1659 
2 Dirk Raijen tr. 22-9-1630 te Dordrecht met Magdalena Vermaesen. Dirk overleed 26-12-1658 te Dordrecht. 
3 lofwaardig 
4 zoals boven 
5 Peter Hennen is op 31 jan.1658 aangesteld als Gerechtsbode 
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sochte reeckeninghe, bewijs ende reliqua te worden gedisponeert naer behooren,  
D' welck doende, etc. 
 
Dat ick ondergeschrevene den 29e  Marty 1659 den Procureur Craen geciteert hebben om op huyden 
Vrijdagh op t' Raedthuyse te compareren, ende met enen hem vertoont de requeste mette procureur 
alhier geweest die den voorseyde Procureur Craen naer hem genomen, ende mij niet en heeft willen 
restitueren, betuyghe ick, 
w.g. Peter Hennen. 
 
t' Edele heufgericht gesien het decreet van den 4den deses, met het relaes vanden Gerichtsbode Peter 
Hennen, ende decreterende de pene daerbij is gecommineert, verclaert den procureur Johan Craen 
executabel voorde somme van 359 gulden 8 stuyvers Hollants in des Supplianten requeste vande 28 
sten Marty lestleden aengetrocken, salvo cortinge van t' geene daerop bewijselijck is betaelt, off voor 
betaelinge behoort te strecken. 
Actum Ruremonde den 28sten April 1659 
w.g. A.vander Smitzen 
 
Geeft reverentelick te kennen Lambert Streven q.q. hoe dat al ist wel het neffens gaende decreet aen 
den Procureur Craen is geweest als 't sien bij t' relaes daeronderstaende is, evenwel daerop geene vol-
doeninghe gevolght. Waeromme den Suppliant seer dienstelick versoeckt dat de genommineerde pro-
cureur van executie magh worden gedecreteert, d' welck doende, etc. 
 
Lambert Streven tegen den procureur Craen 
 
De post. 
Partijen mondelinge gehoort ende gesien de naerdien tegen op heden overgegeven het Ed. Heuffgericht 
besluit den procureur Craen de reeckeningen bewijs ende reliqua, ende tot slot van dien bij dese ver-
socht promptelick te voldoen op pene van parate executie, condemnerende den selven tot dien inde 
costen in desen geresen. 
Actum den 4e aprilis 1659. 
 
Ten voors. dato hebben het bovenstaende decreet aen proc. Craen gericht.  
D'welck doende, den 4 apprilis 1659, 
w.g. Peter Hennen 
 
HOOFDGERECHT VII-58-vo 27-7-1660 
Coram Judices et Scabinis Doctor Vande Winde ende Claessens is gecompareert den procureur Johan 
Craen mit consent van sijne huysvrouwe Catharina Lockermans.(: soo hij verclaerde :) et vendidit 
transportanitque aen ende op sijn Huys gelegen in de Schoenmaeckersstraet tusschen d’erffgenaemen 
van wijlen Jan van Lierop ter eenre, ende d’erffgenaemen van wijlen Derick van Oest respective behuy-
singen ter andere sijden, sijnde los ende vrij, eene Jaerlicxse rente van 12 Rycxdaelers, alle jaeren te 
vervallen op den dach van St. Jacob wesende den 25e July, waer van d’eerste jaer betaelt sal moeten 
worden in den toecommenden Jaere 1661 Redimento quotiecumque mit eenen alinge somme van 200 
Rycxdaelers, mits sulcx een halff jaer te bevoorens opseggende,  
Aen Meester Jan Wijrics, Alitgen Buntgens sijne huysvrouwe ende erven, Et tali conditione judex here-
ditavit. 
 
SCHEPENBANK SWALMEN-ASSELT, archiefnr. 01.010, uit INV.NR 39 (RAL) 
 
OVERGEDRAGEN DEN 25 NOVEMBRIS 1660 
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AENSPRAECKE ENDE CONCLUSIE VOOR JOHAN CRAEN NOTARIS ENDE 
PROCUREUR GEADMITTEERT BIJ DEN EDELEN HOVE VAN GELDERLANDT, 
GHEINJURIEERDE1 ENDE CLAGER TEGEN Heyncken Heynen, INJURIANT2 ENDE 
GEDAECHDE 
 
Omme dese Aenspraecke inne te stellen ende de Conclusie hier onder genomen te funderen, soo wort 
geseyt onder alle behoirlicke ende gewonelicke presentatien, protestatien, ende andere beneficien, Ex-
ceptien ende remedien van rechten, 
 
Aenvanckelick dat den Cleger voor desen Eersamen Gerichte als procureur bedient is3 den persone van 
Peter Deckers van Gratem in een processe t'welck hij is hebbende als Cleger tegen den voors. 
Heyncken, Gedaechde, 
 
In welcke saecke alsoo den Gedaechde door sijn uytblijven4 was gecondemneert in de costen van eenen 
gerichtsdach, heeft den Cleger den Gerichtsbode aengesocht tot executie, mits den Gedaechde ver-
scheyden reysen in vrindschap aengemaent sijnde, de selve niet en betaelden, 
 
Ende alhoewel den Gedaechde niet en was geoirloft den Cleger daer over t'inquieteren5, veel min t-
injurieren6, aengesien hij was doende t'gene sijn debvoir7 vereyscht, ende daertoe hij van officie wegen 
verplicht was, 
 
Heeft den selven Gedaechde hem nochtans soo verre te buyten gegaen, dat hij den Cleger in presentie 
van verscheyde eerlicke luyden heeft gescholden, groffelick geinjurieert , ende groote versmaedelickheyt 
aengedaen, 
 
Als namentlick den selven Cleger scheldende ende voorwerpende (alles cum venia)8 dat hij were eenen 
honsvot, leugenaer, dat hij hadde ingestelt eene clachte, ende al t'gene dat hij daer inne hadde gestelt 
dat hij dat liechde, ende een koekont stote u een ooge uyt, etc., 
 
Welcke onlijdelicke injurien ende versmadelickheden voor den Clager onmogelick sijn om te lijden, 
want hij sijnde in publijcke officie van een Notaris die verthoont ende heeft de plaets van twee personen 
van goeden naem ende fame, Juxta Bald. in L. quomam de probat, 
 
Wie insgelijcken van procureur van den Souverainen Hove van Gelderlandt, waerinne oock niet toege-
laeten is, oft mach geschieden eenige bedriegerie oft leugenen mit haeren wete voor te brengen, 
 
Hebbende den Cleger oock altijt gestaen tot goeden name ende fame, daer op mit redenen niemant en 
can seggen, die hem oock veel liever is als al t'goet vande werelt, 
 
Sulx dat hij door de voors. onlijdelicke Injurien ende versmaedelickheden in groot bedencken bij ieder 
een gestelt, ende om van iemant tot eenige bedieninge aen te nemen oft te versoecken soude worden 
gheschout tot sijnen grooten schaede ende ruyne, weshalven den Cleger de selve ter herten treckende 
daer over heeft geprotesteert in presentie van verscheyde personen op den 21e Octobris deses jaers 
1660, 
 
                         
1 beledigde (partij) 
2 beledigende(partij) 
3 gediend heeft 
4 wegblijven 
5 lastig vallen 
6 beledigen 
7 plicht 
8 met verlof 
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Ende mit eenen den Gerichtsbode sijne gerechticheyt gegeven om den Injuriant tegens den naesten 
Gerichtsdach te dagen, ten eynde hij soude comen sinen overgegeven alsulcke aenspraecke ende Con-
clusie als hij daer bij soude nemen, 
 
Ende gemerckt nu sulcke lasteringen ende versmaedelickheden staen tot groote straffen in gevolge van-
de Landtrechten pag. 2561 art. 22 et 33, Item pag. sequentie4 art.115, 
 
Concludeert ende Contendeert den Cleger mits de voors. ende andere redenen Ampts oft rechtswegen 
hier toe te voegen ten eynde den Gedaechde gecondemneert sal worden te Compareren voor den Ge-
richte, blootshoofts ende berrevoets, ende aldaer in presentie vande gene hij de voors. schelt ende 
versmaedelicke woorden heeft gesproken, te verclaeren dat hij op den Cleger niet en weet te seggen, 
dan eere ende deught, ende dat sulx is geschiet mit haeste ende hefticheyt, den selven Gedaechde daer 
toe condemnerende mitsgaders in eenen boete van 100 Rijxdalers voor beteringe vande eere ende gele-
den smaet vanden Cleger tot sijn dispositie, 
 
Oft andersints in alsulcke andere straffe ende boete als t' Gericht naer exigentie van saecke sal vinden te 
behooren den heere in alles sijn recht voorbehoudende, 
 
Maeckende mede expressen Eysch van alle costen, schaden ende interessen, 
Implorerende in ende op alles etc. 
 
HOOFDGERECHT VII-68  29-4-1661 
Coram Judices et Scabinis Maroen ende Claessen [is] gecompareert Johannes Craen Notaris ende pro-
cureur deser stadt, en heeft uyt cracht van seeckere volmacht in dato den 29. May 1657 voor Notaris 
der stadt Graeve Johan de Meijer ende getuygen op hem gepasseert, aen ons vertoont ende hierneffens 
geregistreert, getransporteert ende apgedraegen aen Henrick Smits, ende Alitgen Segers Eheluyden, 
seeckere cautie6 van 55 stuyvers Hollandts jaerlicx, verhypotheseert staende opt’ huys van Ruth Slen-
aken7 ende Idgen Custers gelegen omtrent den Gasthuyspoel achtervolgens de rentverschrijvinge daer 
van gemaect op ten 28e Augusti 1648, toegecommen hebbende Robbert Warren ende Merien sijne 
huysvrouwe van welckers kinderen den voorseyde Comparant de quitantie van betaelinge der voor-
seyde renthe de dato van 16 deser in handen vande gemelten tweeden Comparant heeft gelevert en 
Redimendo8 de selven vervallende Jaerlicx op ten 28e Augusti toties quoties mit 25 guldens, 10 stuyvers 
Hollants, et tali conditone9, Judex hareditavit 
 
HOOFDGERECHT VII 68/69 29-5-1657 
Op huyden desen 29e Mey 1657 compareerde voor mij onderschreven als openbaer Notaris bij den 
Edele Raede van Brabant in den Haeghe geadmitteert ende geapprobeert binnen de Stadt Graeve. 
residerende ter presentie vande naergenomineerde getuygen, die Edele Thomas Warren ende Willem 

                         
1 hier maakt Johan Craen een fout : het moet zijn pag.356 (en 357) 
2 pag. 356, art.2 : "Ende is die lasteringe ofte smadelickeit groet ende seer groff, wordt daerenboven 
arbritralick    gestraft, naer gelegentheit van der sake, ten goetduncken van den gerichte" 
3 pag. 356, art.3 : "Indien alsulcke lasteringe oft smadelickeit gebuerde tegens ein persoen, die in 
aensienlicke dienste waere van ein prince, onderheer, ofte vande stadt, oft andersints van goeden ge-
slachte, eer, ende ansien, solde der lasterer vallen in dobbel bruecke, ende bovendem gestelt worden te 
water ende broet, oft anderssints naer goetduncken van 't gericht" 
4 volgende (pagina) 
5 pag. 357, art.11 : "Maer soe die lasterlicke, oft versmadelicke woorden geine gemeine injurie, oft 
versmadelickeit mede en brochten, maer groetelick die eere, goeden naem en faem des gelasterden raeck-
ten, als daerduer hie in groet bedencken, in last ofte lijden moghte comen : Soe en solde der lasterer, 
mit alsulcke verclaeringe niet volstaen, maer tot sulcke beteringe, ende bruecken staen, als 't ge-
richtsolden vinden te behoiren" 
6 waarborg 
7 in 1642 brouwer 
8 aflossen 
9 zo zijn de voorwaarden 
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Melchior1 als man ende momboir van Cecilia Warren sijjne Huysvrouwe, die welcke in praestantissima 
juris forma2, hebben geconstitueert ende machtich gemaect, sulcx doende in crachte deses den Eerent-
festen JOANNES CRAEN. Notaris ende procureur voor den Hove van Ruremunde, gevende aen den 
selven volcommen macht, authoriteyt ende sonderlingh bevel, ten eynde om in haer Constituanten 
naeme ende van Haerentwegen uyt te voorderen ende t’ontfangen alsulcke restantien als haer Compa-
ranten als erffgenaemen van haer ouders soo van Ruth Slenaken alias Valckenborch tersomme van 25 
guldens, 10 stuyvers Hollants capitael, cum interesse vermoegens gerichtelicke acte, als mede van Si-
mon van Vucht in conformiteyt van sententie ende acte van taxaet des Edelen Heuffgericht van 
Ruremunde, competerende sijnen ist noet recht daeromme te plegen, totter executien incluys, ende 
voorst genadelick soo in recht als daerbuyten voor haer Camparanten hierinne ende wat hier eenich-
sints aencleeft off dependeert te handelen ende te verrichten, als ofte sij Comparanten all omme present 
ende voor oogen sijnde, selver houwden cunnen ofte moegen doen, alwaert oock schoon soo dat dese 
saecke naerder ofte speciaelder beveel requireerden dan voorschreven staet, Alles cum clausulis substi-
tutionis, ratihabitionis et indemnitatis3 onder verbant als naer rechten, salvo reeckeninghe bewiis ende 
reliqua, Aldus oprecht gepasseert tot Graeve ter presentie vande Edele Wouter Willems ende Matthijs 
Aben respective borgeren die als gelooffweerdighe getuygen hiertoe gebeden die prothocollaire minute 
deses neffens de voorschreven Constituanten ende mij Notaris in oircondt respectivelijck hebben onder-
teeckent, onderstont, quod attestor4 ende was onderteeckent, Johannes de Meijer, notarius publius 
Accordeert mit sijn origineel w.g. A. van Smitzen 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR. 140, proces nr.968 
 
Overgegeven op de Rolle vande 18e Octobris 1657 
 
Verbael in scriptis voor GELIS LOCKERMANS, Lisabeten van Erckelendt ende Consoirten, oppo-
nenten, tegens den Heere Scholtis deser Stadt Ruremondt. 
 
Die voorschreven opponenten compareren achtervolgens die citatie bij den Heere Scholtis aen hun 
geinsinueert ende nemen aen overmits die absentie van hunnen procurator Lion ten naesten tegens den 
Heere Scholtis als naeste vrienden ende bloetverwanten vande Huysvrouwe van Hermen van Nuynem 
Zaliger Marie Glaudy ofte Arnolts in oppositie te treden ende sich naer behooren te qualificeren. 
 
Overgegeven op de Rolle vande 19e Octobris 1657 
 
Wij Willem Henrick van Randenraedt Licentiaat in de Rechten ende Scholtis der Stadt Ruremonde, 
doen condt ende te weten, dat alsoo wij nomine officy5 in possessie genomen hebben bij mancquement 
van wettelicke erffgenaemen seecker Huys opden Merckt alhier gelegen, ende het lest bewoont ghe-
weest hebbende bij wijlen Herman van Nunem ende door desselfs doodt nevens enige landerijen buy-
ten dese Stadt gelegen, geruympt, welcken volgends alsoo hun eenighe daervan erffgenaemen willen 
reclameren, ende tegens de voorschreven possessie opponeren, soo ist dat alle deselven hiermede wor-
den verdaeghvaert, om tegens den 19e deses rnaents Octobris s'morgens ten acht uhren mit allen hun-
nen schijn ende bescheyt opden Raedthuyse te compareren, ende hunne redenen van oppositie over te 
geven, op pene van een eeuwigh stilswijghen 
Actum Ruremonde den 9e  Octobris 1657  
W.g. Willem Hendrick van Randenraedt 
 
Depost den 26 Novembris 1657 overgegeven op de Rolle vande 26en Octobris desselven Jaers 
                         
1 zij zijn zwagers, zie Grave acte d.d. 16-6-1660. Melchior was sergeant onder kapitein Treslongh 
2 op juridische wijzw bepaald 
3 met bepalingen i/z indeplaats stelling, bekrachtiging en schadeloosstelling 
4 hetgeen ik bevestig 
5 ambtshalve 
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Redenen van oppositie voor Gielis Lockermans ende Consoirten Gedaeghde ende opponenten, tegens 
den heere Scholtis deser Stadt, Impetrant van Citatie. 
 
Om in naeme ende van wege die voorschreven Gedaegde ende opponenten dese redenen van oppositie 
in te stellen ende de Conclusie hieronder te nemen te funderen, soo seggen deselve onder alle behoor-
licke ende gewoonlicke protestatien presentatie t' geen soo volght, 
1 
Aenvanckelick ende ten eersten dat in leven is geweest Jan Stoffers, alias Pauwelsen, broeder van Paulus 
Paulsen, bestevaeder1 vande mede gedaeghde Lockerman, ende Marije, eheluyden, dewelcke onder 
andere kinderen geprocreeert hebben eene dochter genoempt Lijsbet, 
2 
Ten 2. waer dat de voorschreven Lijsbet is commen te trouwen mit sekeren voerebelg uyt Lottringen 
genoempt Glaudy off Arnoldt, bij t'welck houwelick verweckt is eene dochter genoempt Merije 
3 
Welcke Merije wye ten derden waer is connnen te hylicken met Herman van Nunhem, ende onder 
andere geprocreeert eenen soon genoempt Aret, 
4 
Ten 4. dat staende dit houwelick die voorschreven Herman ende Merije, eheluyden hebben gewonnen 
ende geworven seker huys opde Merckt gelegen, ende oock eenigh landt, 
5 
Ten 5. waer dat de voorschreven Merije daernaer is commen te sterven laetende den voorschreven 
Aret haeren soon inden leven, 
6 
Dat den voorschreven Herman van Nunehem daernaer is getreden int tweeden houwelick wye ten ses-
sen waer,  
7 
Ten 7. dat den voorschreven Aret, Soon vande voorschreven Herman van Nunehem ende Marije, 
eheluyden naederhandt is commen te sterven sonder lijffs erven naer te laeten, 
8 
Uyt alle t'welck genoechsaem blijckt dat de gedaeghden verwandten, ende consequentelick erffge-
naemen sijn vande voorschreven Aret, raeckende de gewonnen ende geworven goederen van sijne 
moeder Merije, t'welck soo noodich alnoch claerder sal connen blijcken, bij levende getuygen ende an-
dersints, 
9 
Gevende de Gedaeghden voorders hiermede over, eene attestatie, daerbij blijkt dat sij gedaeghde ver-
wanten sijn geweest van de Huysvrouwe vande voorschreven Herman van Nunehem, Merije ge-
noempt, als hercommenden vande familie van Jan Stoffers alias PauweIsen sijnde geweest broeder van 
Paulus Stoffers alias PauweIsen, bestevaeder vande mede gedaegde Lockerrnan , gelijck hier voor is 
geseyt, 
10 
Overmits alle welcke ende meer andere redenen middelen ende motiven hiertoe ex officio vel via Juris2 
naerder te suppleren, de Gedaeghden concluderende, contenderen ten eynde bij vonnis van den Edelen 
Heuftgericht verclaert sal worden, dat sij Gedaeghden berechticht sijn te snurderen3 inde voorschreven 
naerlaetenschap vande voorschreven Marije naer doot vande voorschreven soon Aret, ende den heere 
Cleger om anders versocht off geconcludeert te hebben, nyet ontfancbaer noch gefondeert, off conclu-
deren de Gedaeghden ende opponenten andersints varni meliori moda via et forma, 
 

                         
1 grootvader 
2 langs gerechtelijke weg 
3 delen, aanspraak maken 
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Maeckende eyssche ende repetitie van costen, schaeden ende interest, 
 
Implorerende op alles, etc. 
 
Interrogateria waerover Gillis Lockermans, Elisabeth van Erckelendt ende Consoirten ad perpetuam 
rei memoriam1 versoecken verhoort te worden Mettel Lockermans tegenwoordich liggende onder haer 
kerckenrecht2, sijnde de Huysvrouwe van Goort van Swaemen, 
 
lerstelick haer tuyge aff te vraegen ofte sij niet en heeft gekent Marie Glaudi offte Amolt genoempt, 
Ten tweeden ofte deselve niet en is verhijraet geweest mit Herman van Nuynem, 
Ten derden offte sij oock niet en weet, dat de voorschreven Merrij Glaudi aen haer ofte die partijen van 
Paulus PauweIsen niet en is verwant geweest, ende in bloede bestaende, 
Ten vierden haer deponentinne circumstantelick3 affte vraegen redenen van wetenschap4, 
 
Op ten vierden Octobris 1657, hebben wij Henricus Goris ende Peter Claessen Schepenen deser Stadt 
ende Heuftgericht Ruremonde, ons getransporteert ten huyse van Goort van Swalmen, alwaer van 
desselffs Huysvrouwe Mettel Lockermans bedtlegerich cranck, edoch haeren verstandt ende sinnen 
mechtich bevonden, ten versoecke vande bovengemelte partijen ad perpetuam rei memoriam affge-
vraecht ende examineert hebben op te bovenstaende articulen 
 
Ende heeft sij deponentinne verclaert seer wel gekent te hebben Merrij Glaudy, eerste Huysvrouwe van 
Herman van Nunem, gevende voor redenen van wetenschap, dat sij de bruylofft maechden gebeden 
hadde op haere bruyloffte ende dat sij neffens haer aen de taeffel geseten hadde, als sij mit Herman van 
Nunhem getrouwt was, ende dat sij bruyt seyde tegens haer deponentinne ende haere moeder, dat sij 
haere naeste vrienden waeren, waermede op ten tweeden articul oock voldaen is, 
 
Op ten derden verclaert dat sij altijt groote vriendtschap onder malcanderen gehalden hebben, ende sij 
deponentinne anders niet en weet als datte vrundtschap tusschen hun van Paulus PauweIsen stam her-
gecornrnen is, daer bij voegende datte voornoempde Merrij altijt seyde dat sij mit Pauwels PauweIsen 
bloetsverwant was, ende dat die partijen voornoempt haere naeste vrienden waeren die sij hadde, et 
non aliter neqs amplius, heeft naer voorlesinge daerbij gepersisteert, Edoch om lijffs swackheyt niet 
connen teeckenen, hebbende van ons versocht dit selve in haeren naeme te willen teeckenen, presente-
rende dit selve ten allen tijden, in dyen sij compt te genesen, mit eyde te bevestigen, in oirconde der 
waerheyt hebben wij Schepenen voorschreven de minute deser, mede in naeme vande voorschreven 
deponentinne, van haer daertoe versocht sijnde, geteeckent, ende tot meerdere vasticheyt opt spatium 
deser doen drucken onse respective Schepenampts segelen, ende onderteeckenen laeten door eenen 
deser Stadts vereydte Secretarien, 
Actum Ruremonde ten daege, maent ende jaere als [boven] 
 
ZEGELS 
w.g. A.vande Smitzen 
 
Overgegeven op de Rolle van 17en decembris 1657 
 
Men laet een ieder weten dat alsoo ten versoecke vande Scholtis nomine officy op de Rolle van den 19 
Octobris lestleden defaut5 is verleent mit iterative citatie tegens de geene die hun erffgenaemen preten-
deren te wesen vande eerste Huysvrouw van wijlen Herman van Nuinem ende uyt dien hoeffde pre-
                         
1 ter eeuwige gedachtenis 
2 zij heeft het sacrament voor de stervenden ontvangen 
3 uitgebreid 
4 met overtuigende argumenten 
5 verstek 
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tenderen de goederen bij haer naergeferten1, soo worde deselve nochmaels hiermede verdaeghvaert, 
om tegen den toecommenden maendagh opden Raedthuys s'morgens ten acht uhren te compareren, 
ende te geven mit schijn ende bescheyt. 
Actum Ruremonde den 12. Decembris 1657 
w.g. Willem Hendrick van Randenraedt 
 
Exhibitium den 26 February 1658 
 
Interrogatorien om daerover ten versoecke van Gielis Lockerman ende Consoirten onder eede te ver-
hooren Lijsbet Ingen Kat, Willem van Uffelt, Lijsbet ingen Reyx, Jan Claessens ende de weduwe van 
Herman van Nunem, N.N., tegens den Heer Scholtis, nomine Cleger 
 
testis : 
Lijsbet ingen Kat 
1 
Eerstelick der deponenten ouderdom, 
2 
Off nyet waer dat haere moeder Merije haer deponentinne heeft geseyt dat Merije Glaudy eerste huys-
vrouwe van Herman van Nunem van haere vriendtschap was, 
3 
Off nyet waer dat deponentinne daerop seyde Moeder sij (:meynende Merije Glaudye) noempt mij 
oock nicht 
4 
Off nyet waer dat der deponentinne Moeder daerop seyde, dat de voorschreven Merije Glaudye 
naemaegh2 genoech was om nicht te seggen, 
5 
Off nyet waer dat de voorschreven Merije Glaudye ende Herman van Nunem haeren Man tot alle be-
greffenissen, ende begegenissen3 van der opponenten affgestorven vrienden sijn gebeden, 
 
Willem van Uffelt 
6 
Item Willem van Uffelt getrouwt sijnde mit Lijsbet ingen Kats dochter affte vraegen off nyet waer dat 
Herman van Nunem Zaliger hem deponent in sijn huys heeft doen setten, getapt4, ende geseyt dat sijns 
deponents huys vrouwe verwant was van sijns Hermans eerste huysvrouwe cum causis scientis et cir-
cumstantys 
 
Liisbet ingen Reyx 
7 
Affte vraegen off nyet waer dat Herman van Nunem doen sijne kinderen vande contagieuse sieckte 
gestorven waeren geroepen heeft: Nicht Lijsbet, meynende de deponente, ghij moet den Voorrouw 
dragen, mijne huysvrouwe Merije seght datter geenen naerder vriendt en is als ghij, 
8 
Off nyet waer dat doen Aret van Nunem, Herman voorschreven soon gestorven is, datte deponente is 
gebeden als naeste verwant van dessens Arets moeder Merije Glaudye, ende off sij oock nyet met en is 
geweest, 
 
Jan Claessen 
9 
                         
1 nagelaten 
2 bloedverwant 
3 ontmoetingen, in dit geval familie bijeenkomsten 
4 ? 
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Off nyet waer dat hij van Herman van Nunem ende sijne Huysvrouwe heeft hooren seggen dat Lijsbet 
Ingen Reyx met haere consoirten de naeste verwanten waeren van sijne eerste huysvrouwe Merije 
Glaudye, ende off hij suIx nyet wel en weet, 
 
Itgen 
10 
De weduwe van Herman van Nunem oock opde bovenstaende art. op Jan Claessen gedesigneert aff te 
vraegen,  
11 
Ende waeromme sij deponente totte begreffenisse van haeren man Herman van Nunem heeft gebeden 
Gielis Lockermans, Goert van SwaImen, Lijsbet ingen Reyx etc. ende off sulx nyet en is geschiet als 
verwanten van Hermans zaliger eerste Vrouwe Merije Glaudye. 
 
Op heden den 26 februarius 1658 compareerden voor ons Schepenen Pollart ende Lt. Spee ende pro-
cureur Lion in naeme van Gelis Lockermans cum suis ende geexhibeert seeckere vraegstucken versoec-
kend dat die getuige daerinne genoempt medio Juramente daerover mogen worden verhoort, gisteren 
gedaeght sijnde ende Procureur Meijers als volmacht van den Heere Scholtis pro ut retulit 
w.g.Peter Hovius 

 
Jan Claessen 
citatus advitatus et Juratus alt omtrent 60 jaeren gevraecht op den 9e  artikel der vraegstucken op sijnen 
schrift gestelt verclaert sich niet te kunnen erinneren dat hij oyt malen van wijlen Herman van Nunhem 
off van sijne ierste huysvrouwe Marie Glaudi heeft hooren seggen dat Lisbet ingen Reix mit haere con-
sorten die naeste verwanten vande voorschreven Marie Glaudi waeren, verclaerende verders van 
gheene andere maetschap derselver Marie Glaudi te weten waermede sijne depositie eyndigende heeft 
naer voorgaende lecture daer bij gepersisteert ende dese getekent 
W.g. Jan Claessen 

 
Lisbet ingen Reix  
gedaecht ende meermaels gewaerschouwt1 ende vereedt, wesende alt omtrent 57 Jaeren gevraecht 
sijnde op den 7e art. der vraegstucken verclaert dat wijlen Herman van Nunhem ten tijde vant affster-
ven sijner kinderen bij dessens ierste huysvrouwe Marie Glaudi Zaliger verweckt, op sijne duere liggen-
de2 haer deponente heeft aengeroepen ende geseght : waer sijt ghij nicht Lisbet, ons Merij seght dat ghij 
de voorrouw moet draegen ende datter niemant naerder van haerentwegen en is als ghij daerbij voe-
gende dat so wanneer deselve Marie Glaudi bij Jonckheer Baron tot Uffelt enige jaren als dienstmaecht 
gewoont hebbende ende vandaer binnen dese Stadt commende bij haerder deponente Marie Lisbet 
Quicken Zaliger is opgegaen daerbij omtrent ses off seven weken is verbleven,  
 
Ende bevorens sij bij wijlen Jonker Butgens haer tot dienstmaecht had verhuyrt ende dat sij doenmaels 
oick haere kiste van Uffelt bij de voorschreven Lisbet Quicken Zaliger in Brabant heeft laeten brengen. 
Op den 8e  art.verclaert tot die lijck van haerder Meri Glaudis Soon Aret Zaliger als bloetverwant ge-
roepen te sijn ende int gaen vande lijcke gevolght te hebben ende in de schoell als swegerse van wijlen 
Herman van Nunhem waermede haere expositie sluytende ende heeft naer voorgaende lecture daerbij 
gepersisteert ende dese getekent 
W.g. Elisabeth van Erckelant 
 
Elisabeth ingen Cat  
gedaecht ende meyrders gewaerschouwt ende vereedt sijnde verclaert opden 1e art. omtrent 80 Jaeren 
alt te wesen ende opden tweeden ende 4. articul verclaert waer te sijn dat so wanneer sij deponente 
                         
1 n.l. tegen de gevolgen van meineed 
2 sterfbed 
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opden Steynwech wonende ende dickwils lanx Herman van Nunhem (: toenmaels oock opden Steyn-
wech in de naeberschap wonende:) passeerden desselven ierste huysvrouwe Marie Glaudi Zaliger hae-
ren deponente int lanx passeren altijt was nicht noemende hetwelck sij deponente eenenmael aen haere 
moeder Zaliger Merij van Beul vraegen ende te kennen gevende van deselve voorn. antwort heeft be-
kommen dat sij were die meun1 vande voorschreven Marie Glaudi 
Waermede voldaen hebben op die voorschreven artikelen seght opden 7. art. dat sij deponente wijlen 
Herman van Nunhem ende dessens ierste huysvrouwe Marie Glaudi op haers mans Herman Ingen Kat 
begrefnis heeft laeten bidden sonder dat sij oitmaelen opden voorschreven eheluden off dessens kin-
deren begreffenis is gebeden geweest als enen maelen als wanneer sij deponente kranck wesende het 
selve begrefenis niet en heeft kunnen bijwonen, waer mede haere depositie eyndigende heeft naer voor-
gaende lecture daerbij verbleven ende dese bemerckt, 
dit is Lisbet + ingen Cat merck 
 
Itgen Ceuninx  
weduwe van wijlen Herman van Nunhem, alt omtrent 65 Jaeren gedaecht, geadviseert2 ende vereedt 
wesende verclaert op den 9. ende 10. articulen dat so wanneer haers mans Zaliger lesten voorsoon Aret 
was gestorven Elisabeth ingen Reyx vant luyden der klocken bij de lijcke gecomen heeft krijtende ende 
misbaer makende geseyt :  
O Here is mijn neeff Aret doot ? waerover Herman Zaliger uyt het camerken gaende en sij deponente 
hem naervolgende heeft gevraecht waeromme dat dese vrouw sulcken misbaer maeckte naerdemael sij 
geduyrende dessens omtrent halfjaerige sieekte hem niet eenen maelen had besocht,  waerop Herman 
Zaliger haer antwoorde:  
Sij heeft die clocken hooren luyden, ende voirders vragende hoe naer die voorschreven Lisbet ingen 
Reyx mocht wel voor antwort heeft gekregen dat hij haer suIx niet en konde seggen naerdemael mijn 
huysvrouw Marie Glaudi Zaliger sulx oock niet en heeft konnen geseggen. 
 
Op den 11. art. verclaert dat haerder deponente schoonzoon Peter van Rour, Gelis Lockermans, Geurt 
van Swamen, Lisbet ingen Reyx niet als bloetverwanten maer wel als kennisse ter lijck van haeren man 
Zaliger geroepen en niet gevolgt te sijn uytgenomen Lisbet Ingen Reyx sonder dat sij uyttentijt heeft 
gesien dat sij gedurende het leven van haeren man Zaliger enige die minste vrientschap mit malcande-
ren hebben gehalden. 
Waermede haere depositie eyndigende heeft naer voorgaende lecture daerbij verbleven ende dese be-
merckt, 
X Dit is het merck van Itgen Cueninx 
 
Willem van Uffelt  
citatus ad nissatus et Juratus, alt omtrent 40 Jaeren verclaert op den 6. art. der vraeghstucken dat hij so 
voor als naer sijn houwelick sijne schoenen bij wijlen Herman van Nunhem placht te laeten maken en-
de dat hij op sekeren tijt naer dat sijns deponents hylick hem binnen dede commen ende hem toevende 
mit sijn b…. anderen verclaerden dat hij sich so vanouts niet en behoeffde te halden omdat sijn depo-
nents huysvrouwe Eefken noch maechschap were aen sijn eerste gewesene huysvrouwe Marie Glaudi 
Zaliger. 
Waermede sijne depositie eyndende heeft naer voorgaende lecture daerbij gepersisteert ende dese gete-
kent 
w.g. Willem van Uffelt 
 
Overgegeven op de Rolle van 8 Marty 1658 
 
                         
1 moei (tante) 
2 mogelijk het zelfde als waarschuwen 
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Extractum ex registris Matrimonialibus et Baptismatibus 
 
Anno 1615 die 22 January 
Contraxerunt Matrimonium Hermannus van Nuynhem et Maria Glaudiens : Testes Wilhelmus van 
Nuynhem, Stoffer Arets et Joes Pouwelsen 
 
Anno 1615 die 8 Decembris 
Baptizatus est Arnoldus filius Hermanni van Nuynhem et Maria coniugis : susceptores Stoffer Driessen 
et Elisabetha Quicken 
 
Anno 1617 die 22 Octobris 
Baptizata est Elisabeth filia Hermanni van Nuynhem et Maria Arnoldi : susceptores fuere Jacobus van 
Erkelants et Margaretha Paulsen 
 
Anno 1620 die prima Novembris 
Baptizatus est Claudius filius Hermanni van Nuynhem et Maria Arnoldts : susceptores Mathias Fijten 
et Catharina van Hingen no mine Catharina Poulsen 
 
Quod attestor concordare cum supra nominatus registris, 
J.A.Brants, pastor Ruremunde 
 
+ 3 lijsten met namen van Roermondse burgers, naburen e.a. 
 
HOOFDGERECHT VII 69+69verso 6-5-1661 
Coram Goris et Lt.Stijns scabinis comparuit Sr. Johan van Hillen als gerichtelicken aen gestelden exe-
cuteur vant sterffhuys van wijlen Remmel Gijskens, wedue van wijlen Jan vande Berch, et vendedit 
transportanitque het groot huys vande voornoemde wedue saliger, mit alle sijne bij hebbende recht 
ende gerechticheyt gelegen op de Breurstraet ter eenre sijden neffens het huys van Peter Borckelman, 
ende ter andere sijden neffens het huys van Peter Backhoven, vrij van alle lasten ende uytgulden, ende 
voorts volgens de coopcedule heden daer van opgericht,  
Aen Maria van der Smitzen geassisteert bij Proc. JOHAN CRAEN als haeren hiertoe gecosen 
momboir, omne Judex hareditavit. 
 
HOOFDGERECHT  VII 69 verso/70 11-5-1661 
Coram Judices Consul Goris et Claessens scabinis comparuit Joffr. Elisabeth Bossman geassisteert mit-
ten Eerw. Heere Canonick Bossman haeren broeder ende hierin gecosenen momboir et vendedit 
transportanitque, 
Aen Heere Syndico ende Secretaris Goossen Dulcken Joffr. Dorothea de Jonge ac suis haeren Hoff 
gelegen aen den Meckt, schietende mitten anderen eynde aen het Huys ende erve van wijien den Heere 
Cancelier Kerckhoven ende sijne erffgenaemen, ende tusschen de behuysingen van Gielis Lockermans 
ende Adam Baenen1 cum suis appendentys2 et juribus gelyck bij den selven naer doodt van haeren va-
der den Heere Borgemeester ende Sijndicus3 Peter Bossman Zaliger in broederlicke afscheydinghe ende 
deylinghe beerft heeft, sijnde los ende vrij van alles achtervolgens die daer van opgerichte coopcedulle 
in dato den 2e deser, Et tali hareditavit. 
 
HOOFDGERECHT  VII 84 20-1-1662 
Coram Judices et scabinis Vande Winde ende Siceram comparuit den Notaris ende procureur JOHAN 
CRAEN, ende heeft (:consensu uxoris uti aiebat4 ende ons bij haer eygen handt heeft getoont:) opge-
                         
1 gewandmaker 
2 toebehoren 
3 griffier, pensionaris 
4 met instemming van zijn echtgenote zoals hij verklaarde 
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draegen ende overgegeven aen Everardt Melis ende Catharina Meerts eheluyden ende haere erven, 
eene rente van 20 guldens tegenwoardige lopender weringe jaerlicx, aen ende op sijn huys ende erve, 
gelegen in de Schoenmaeckers straet, ter eenre d’erffgenaemen van Jan van Lerop zaliger, ende ter 
andere Jan van Oest, sijnde belast met 200 Rycxdaelers, capitael aen meester Jan Wijricx sijne huys-
vrouwe ende erven, tegens 6 procent jaerlicx sonder meer, Ende voorts genadelick sijne gereyde ende 
ongereyde goederen, waer van den eersten pacht sal verschijnen op HH dry Coningen des jaers 1663, 
ende soo voorts van Jaer tot Jaer totte aflossinge toe, die ten allen tijden mits een HaIff jaer te vooren 
op te seggen sal moegen geschieden, mit de somme van 107 Rycxdalers, et tali conditione1 Judex here-
detavit. 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 473 
Compareerde voor ons Henrick Goris ende Casper Dupree beyde Schepenen der Stadt en de Heuftge-
richts Ruremonde den Heere Advocaet Gilckens, den Raedtsverwandter Derick Smits, den procureur 
Johan Craen, Lennart Bossu, Jan Wyricx ende Jan Pauli, Crediteuren vande Heere Joannes Oldenzeli-
us Demonde zaliger, ende Vrouwe Sabina van Stemboir, mede voor hunne consoirten, Arrestanten ter 
eenre, 
ende Peter van Ordonnie ende sijne huysvrouwe Catharina Wellens leste weduwe van wijier Xantus (?) 
Wilhelmus Raps, Gearresteerde ter andere zijden. 
Te kennen gevende hoe dat de Gearresteerde ter Instantie vande Arrestanten binnen dese Stadt in Oc-
tobri lestleden waeren gearresteert geweest ten fine sij souden hebben te quiteren alsulcke obligatie in 
date den 29e december 1650, sprekende van 16.000 ponden van 40 grooten het pondt ende staende tot 
laste van Barbara van Hoochstraeten als aen den voors. Raps door de voors. Debiteurs was ter handen 
gestelt waertegens de Gearresteerden tot noch toe excipiendo voorden Heuftgerichte hadden geageert, 
ende ondertusschen sijn verbleven inden voorschreven personeelen arrest, ende want den voors. arrest 
aende selve Comparanten geheel schaedelick was, vallende mit hun affwesen van huys ende anderssins 
ende daeromme gerne souden vertrecken, soo ist dat de voors. partijen sonder prejudicie vande aenge-
vangene proceduire, ende onverkort alle exceptien, ende defentien die partijen respective souden mo-
gen hebben mit malckanderen overkommen sijn,  
Dat de Gearresteerden de voors. obligatie in originali sullen hebben te verthoonen ende vervolgens te 
stellen, gelijck sij mits desen sijn doende in handen vanden Raedtverwanter Ruth Scheijven, om aldaer 
te blijven gesequestreert2 tot uytdracht der saecke, om in cas daerbij soude mogen verstaen, oft de Ge-
arresteerden gecondemneert werden, dat sij gehouden souden sijn de voors. obligatie te overleveren, 
sulcx mitter daedt door den voors. Raedtsverwanter Scheijven sal worden achtervolght, gelijck den sel-
ven alhier present sijnde, sich daertoe verobligeert, ende hebben voorders de voors. Gearresteerden 
hunne pretentie die sij op de voors. obligatie sijn hebbende voort gewijsde verobligeert, ende onder 
eede verclaert datte voors. obligatie is de originele, ende dat de selve is onbeswaert ende onverbonden 
uytgenomen t'gheene Thijs van Baeren soude mogen hebben te pretenderen, waertegens aenden voors. 
heere Advocaet Gilckens in handen gestelt is het reversael3 bij den voorschreven Raps over den ont-
fanck vande voors. obligatie gegeven, die oock die selve in sijn bewaer sal houden, onder welcke presen-
tatie, resernatie, beloeften, ende verbintenissen de voors. weerde Comparant, oft Gearresteerde, van 
hunnen arrest sijn ontslaegen, ende hebben partijen respective tot voltreckinghe van allet voorverhaelde 
hunne persoonen ende goederen verbonden ende gerenuntieert ende hebben partijen respectiven dese 
neffens ons Schepenen voors. onderteeckent mit versoecke dat dese geprotocoleert ende aen een ieder 
daervan acte in forma meedegedeylt mach worden, 
Actum Ruremonde den 22e decembris 1662 
 
J. Gilkens     Derick Smits 
                         
1 op (en soms met) zodanige voorwaarde 
2 in bewaring gesteld 
3 Geschrift, waarin men iets toezegt, belooft, verzekert of bevestigt; (meer bepaaldelijk) akte, waarin 
men een gesloten overeenkomst of het bestaan van een andere akte en de daaruit voortspruitende rechten 
en verplichtingen tegenover zijn wederpartij erkent 
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Joh.Craen     dit is het W merck van Lenert Bosseu 
Mr.Jan Wyrick     Jean Paul 
Peeter van Ordonnie    bij mij huysvrou van Peter van Ordonnie  
Hendrick Goris      

int regard van mijne verbintenisse hier boven vermelt 
      hebben dese getekent, 
G. Dupree     Siceram 
 
 
HOOFDGERECHT               VII-92 14-4-1662 
Coram Judices et Scabinis Consuli Claessens ende Lat Stijns is gecompareert Jan van Oost ende heeft 
mit consent van sijne huysvrouwe Margaretha Ginnekens, soo hij verclaerde, vercocht ende overgedra-
gen seecker huys ende aengehoorighe plaetse mit sijne ap- ende dependentien gelegen in de Schoen-
maeckersstraete, neffens der vercooperen ter eenre, ende den Notaris Johan Craen respective huysen 
ter andere sijden, sijnde los en vrij,  
Aen mr. Hans Jorien Halfsteijn, Catharina van der Vooren, sijne huysvrouwe ende erven, edoch mit 
dese conditie ende voorwaerde datten voors. Hans Jorien het voors. huys mit geene erffrenten en sal 
moegen beswaeren, voor ende alleer des oprechten cooppenningen aen de voors. vercoper zije voldaen 
ende betaelt, ende voorts achtervolgens de coopcedule den 11e deses daervan opgericht. 
Cooppenningen 1100 gulden 
 
HOOFDGERECHT VII-109-verso 2-4-1663 
Coram Judices et Scabinis Du Prée ende Lt Stijns is gecompareert Hans Jorien Halffsteijn, ende heeft 
mit consent van sijne huysvrouwe Catharina van der Vooren soo hij verclaerde, bekent ontfangen te 
hebben uyt handen vande Canonick ende Officiael Hendrick van Dilsen als executeur van sijner 
Moeye Catharina Maroen saliger testament, 400 gulden Ruremuntsche weronghe, waer voor den 
voors. Comparant vercocht heeft gelijck hij vercoopt mits desen eene Jaerlicxse rente van 20 dergelijcke 
guldens, los ende onbeswaert van alle lasten, om volgens t'voors. testament tot eene wekentliche sielmis-
se in de Cathedrale kercke van St. Christopher voor der testatrice familie door den voors. executeur oft 
iemant anders, vant selve familie last hebbende, geemployeert te worden, Welcke rente alle Jaeren op-
den 3e Aprilis sal verschijnen ende betaelt worden, ende in soo verre den voors. vercooper ofte dersel-
ver erven in faulte verbleven, deselve rente int geheel ofte deel te betaelen binnen  6 weken naer den 
verschijndach sal hij ofte sijne erffgenaemen 6 vant 100 schuldich sijn, stellende tot onderpandt sijn 
huys in de Schoenmaeckersstraet, gelijck hij dat van Jan van Oost vrij van alle uytgulden gecocht heeft, 
gelegen tusschen den voors. Jan van Oost ter eenre, ende den Proc. Johan Craen respective behuysin-
gen ter andere sijden, ende voorts sijne gereyde ende ongereyde goederen, hebbende ende toecom-
mende, Welcken volgens heeft den Richter den voors. Heer Canonick ende Officiael Dilsen in ende ten 
behoeve als voore in de voors. rente van 20 gulden, munte als boven geerft ende geguet, 
Actum den 2e Aprilis 1663  
 
STATEN OVERKWARTIER VAN GELDERLAND, (RAL toegang 01.001, inv.nr. 373) 
Den sesden juny 1663 heb ick onderschreven Notaris bijden Souverainen Raede van Sijne Mat  in Gel-
derlandt geadmitteert, binnen Ruremonde residerende, neffens Sr Laurens du Ponte ende Francis Si-
mons als hier toe versochte getuygen, mij vervoeght ter woonplaetse vanden Heere Christiaen Manen 
als Substituyt Landtrentmeester deses Vorstendoms, ende in name ende op versoeck vande geerfden 
der kerspelen vant Ampt Montfort, mitsgaders vanden Eerw. Heere Joannes Heymans, als volmacht 
der Schepenen vande Voghdije Gelderlandts, aenden voors. Heer Manen gevraeght, ofte de 25.000 
guldens in septembri lestleden bij forme van advance uytgeschreven tot betalinghe der soldaten ende 
ruyterije in desen Quartiere guarnisoen houdende quootsgewijse souden worden gecort aende respecti-
ve 70.000 ende 25.000 gulden naerderhandt ingewillicht, waer op wij tot antwoort hebben becomen, 
dat hij, Manen, ordres hadde vande Heeren vande Ridderschap dat hij de gemelte twee leste sommen 



Craen & Lockermans 

10-11-2015 

40 

soude uytschrieven ende doen betalen, sonder dat hij last hadde ietwes daer aen te laeten corten, wes-
halven ick Notaris daer over in solemmissima forma hebbe geprotesteert, ende aengedient dat de Requi-
ranten hun deswegen souden addresseren, ende sulcke remedie soecken, daer ende alsoo den Gemey-
nen Raedt sulcx soude gedragen, 
Actum Ruremonde ut supra, t’oirconde hebbe dese neffens de voorschr. Getuygen onderteyckent, ende 
op versoeck der Requiranten het tegenwoirdich relaes medegedeylt, 
Was onderteyckent Laurentius de Ponte, F. Simons, Joh. Craen, Not.publ.1663 
Accordat cum suo originali, Quod attestor, 
Joh. Craen, Nots. Publ. (1663) 
 
HOOFDGERECHT  VII-127-verso 4-4-1664 
Coram Judices et Scabinis Lt.Maroen ende Claessens sijn gecompareert den Procureur CRAEN als 
volmacht van Hubert Willems Doncker ende consoirten erffgenaemen ab intestato1 in de onrourlicke 
goederen van wijlen Derick Willems in sijn leven nagelsmit alhier, ende Mevis Janssen soo voor hem 
selven als mede uyt cracht van volmacht gisteren bij Hendrick Beeck ende Jan Janssen op hem gepas-
seert, hem mede sterckmaeckende voor de kinderen van wijlen Hendrick Janssen van Leuwen verwect 
mit Merriken Janssen sijne suster Saliger consensu uxorum uti aiebant als erffgenaemen van wijlen 
Beelken Mullers, erste Huysvrouw van Derick Willems Saliger ende hebben vercocht ende overgedrae-
gen aen Heere Lt.ende promotor2 Antonis Cruijsancker een stuck landts gelegen op Lomsvelt neffens 
den Raedtsverwanter Ruth Scheijnen ter eenre, ende Trijncken ingen respective erven ter andere sij-
den, groot 145 roeden, 92 voet, waer van Hondert voeten maecken een roede, Jaerlicx belast mit een 
malder ende seven vierdel copt roggen aen het Gasthuys alhier, ende voorts achtervolgens de conditien 
daer van opgericht, et tali conditione Judex hareditavit 
 
HOOFDGERECHT  VII 127vo/128 4-4-1664 
Coram Judices ei Scabinis Lt.Maroen ende Claessens sijn gecompareert den Procureur Craen als vol-
macht van Hubert Willems Doncker ende consoirten erffgenaemen ab intestato in de onrourlicke goe-
deren van wijlen Derick Willems in sijn even nagelsmit alhier, ende Mevis Janssen soo voor hem selven 
als mede uyt cracht van valmacht gisteren bij Henricus Beeck ende Jan Janssen voar Schepenen deses 
Heuffgericht op hem gepasseert, hem mede sterckmaeckende voor de kinderen van wijien Hendrick 
Janssen van Leuwen, verwect mit Merriken Janssen sijne suster Saliger cansensu uxorum uti aiebant als 
erffgenaemen van wijlen Beelken Mullers erste Huysvrouw van Derick Willems Saliger, ende hebben 
vercocht ende overgedraegen, 
Aen Meester Jan Wiricx ende Alitgen Buntgens een stuck landts gelegen in de Wolfskeel neffens Lam-
bert Willems ter eenre ende de Weduwe Frans Sloucx respective erven ter andere sijden, groot 81  roe-
den en 69 voet, waer van de Hondert voeten maecken eene roede, los ende vrij, ende voorts achtervol-
gens de conditien daervan opgericht, et tali conditione Judex hareditavit. 
 
HOOFDGERECHT VII 128 4-4-1664 
Coram Judices et scabinis Lt.Maroen ende Claessens sijn gecompareert Mevis Janssen soo voor hem 
seive als mede uyt cracht van volmacht giftens3 bij Henricus Beeck ende Jan Janssen voor Schepenen 
deses Heuffgerichts op hem gepasseert, hem mede sterckmaeckende voor de kinderen van wijlen Hen-
drick Janssen van Leuwen verwect mit sijne suster Merriken Janssen consensu uxorum uti aiebant als 
erffgenaemen van wijlen Beelken Mullers, ierste huysvrouwe van Derick Willems Saliger. ende heeft 
vercocht ende over gedroegen de helffte van seecker huys ap— ende dependentien recht ende gerechti-
cheden gelegen op het Oliestraeten Oost neffens Hendrick Timmermans ter eenre, ende Jacob Back-
hoven respective behuysingen ter andere sijden, sijnde los ende vrij, ende voorts achtervolgens de con-
ditien daer van opgericht. 

                         
1 zonder erfgenaam 
2 openbaar aanklager 
3 gegeven door 
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Aenden Notaris Johan Craen als volmacht ende tot behoeff van Hubert Willems Doncker ende consoir-
ten, aen de welcke d’andere helffte als erfgenaemen ab intestato van wijlen Derick Willems nagelsmit is 
toecommende, et tali conditione Judex hareditavit.  
 
HOOFDGERECHT VII-138-verso 
Coram Judices et scabinis Pollart ende Wolters is gecompareert Jan van Oost, ende heeft mit consent 
sijner Huysvrouwe Margaretha Ginnekens, soo hij verclaerde, vercocht ende overgedragen aen ende op 
sijn huys gelegen in de Schoenmaeckerstraet neffens Wijnant van Kerckhoven ter eenre, ende Hans 
Jorien Halffsteijn respective behuysingen ter andere sijden, wye1 oock op seeckeren moeshoff gelegen in 
de Raemen, neffens de kinderen van wijlen Thijs van Vlodrop ter eenre ende d'erffgen. van wijlen Til-
man Woestingh ter andere sijden, sijnde beyde los ende vrij,  
Eene Jaerlicxse rente van 15 species Rijcxdalers alle Jaeren te verschijnen op den dach van Sint Remi-
gy2, waer van d'eerste Jaer vervallen ende betaelt sal ,oeten worden op den voors. dach den toecom-

mende Jaere 1665, ende soo voorts 
van Jaere tot Jaere totte afflose toe, 
die ten allen tijde sal moegen ge-
schieden etc. 
 
 
 
Hiernaast een voorbeeld van het 
handschrift van Johannes Craen + 
zijn handtekening 
 
(deel van huwelijks voorwaarden 
zoals gevonden in het archief van 
het Hoofdgerecht te Roermond 
(inv.nr 143, proces 1080) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SCHEPENBANK SWALMEN, toegangnr. 01.010, uit INV.NR 40 (RAL) 
 
REQUESTE VOOR DEN PROCUREUR JOHAN CRAEN TEGEN DEN PROCUREUR 
SUYVERICH 
 
                         
1 verder 
2 1 oktober 
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Aen den Eersamen Gericht van Swalmen 
 
Geeft gedienstelilick te kennen den procureur Johan Craen, hoe dat hij voor langen tijdt ten reguarde1 
van eene recreatie2 aen desen Eersaemen Gerichte verschoten3 heeft 2 Rijxdalers over eene ordonnan-
tie van bedieninge bij hem ende den procureur Suyverich geimpetreert, den welcken volgens sijne be-
lofte gehouden is de helfte te restitueren, dan alsoo daer op niet en volght, niettegenstaende veelvoudige 
versoecken ende belastingen vande Gerichte, 
Versoeckt den Suppliant gedienstelick dat den voors. Suyverich belast mach worden den Suppliant 
promptelick te voldoen, mitte costen van dese, op peene dat hij niet meer ter rolle sal worden geadmit-
teert, 
Dit doende etc. 
 
't Gericht ordonneert aende procureur Suiverichs den gepretendeerden rixdaelder te betaelen, op pee-
ne naerde rechten daertoe staende, 
 
Actum Swalmen den 25e septembris 1664 
Ter ordonnantie vande Gerichte 
Henrick Crebbers 
 
HOOFDGERECHT  VII 148/148vo 16-2-1665 
Coram Judices et Scabinis Ltis Stijns ende Baerll is gecompareert Catharina Craenen geassisteert bij 
ende mit consent van haeren soone Gerardt Janssen ende Claes Goltzuijl desselves oom ende voor-
munder, ende hebben vercocht ende overgedraegen seecker huysken ofte affbehangen4 gelegen op de 
Schoolstraete neffens Merrij Walbers ter eenre ende Gillis Aengenvaeren ende consoirten respective 
erven ter andere sijden, sijnde las ende vrij, 
Aen Steven Janssen ende Catharina Janssen, eheluyden, hunner beyder erven ende naercommelingen, 
alles ingevolgen vande coopcedulle des 11den deses daervan opgericht, et tali conditione Judex haredi-
tavit, 
Cooppenningen 20 rycxdalers, 40  penninck eenen rycxdaler 
 
Uit de Donderdagse Protocollen (van de Magistraet) 
1652: 
Debiteuren van Wijnaccijse 
 
Arnoldt van Eijcken      396 11 
Item t'gene Sr Bree vande Bosse schuldich is,    
ende daervoor beurgt bleven 
Derick van Linne       460 11½ 
D’erffgenaemen van Sint Simons     328 17¼ 
==è Gillis Lockermans      439   3 ç== 
Henrick Walthuijsen       273 13½ 
Sijmon van Vught        47   2 
Jan Daemen       112 6½ 
Peter Ecris         81 17 
Henrick Crebbers        75 15 
 
Wordt den Heere Scholtis gerequireert ende aende Gerichtsboode well dienstelick belast de borgeren 

                         
1 ter gelegenheid van 
2 verpozing 
3 voorgeschoten 
4 aanbouw 
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hyerboven genoempt ter saecke van hunne mitbetaelinge in desen Stadt Wijnaccijs voor de somme bij 
dit billet tot hunnen last uytgesteeken, naer voorgaende sommatie, binnen acht daeghen t'executeren, 
op pene van verlies van gaigie d'welcke sij van dese  Stadt jairlicx trecken, 
Actum den 12 Decembris 1652 
 
blz.2 
Donderdaegh den 12 Junij 1653 
 
Op de Requisitie vande semptlicke schuttmeesters geappeleert de Edele Magistraet gesien de requisitie 
vande samentlicke Schuttmeesters, daeromme sij voorstellen eenighe persoonen om te sijn Capiteijn, 
Vendrigen ende Lieutenandt In plaetse van aeffgestaendene, commItteert tot 
Capiteijn Meester =è Gielis Lockermans, tot Vendrigen Meester Gerardt Fabritius1 ende tot Lieu-
tenandt Meester Lennerdt Scherers,  

 
blz.3 
Den Edelen Magistraet belast alle deser Stadt borgers ende inwoonderen peerden ende haeren hou-
denden als oock de buytelingen in den Ruremundtschen Weerdt, item die van Rour ende Muggen-
broeck inden naestcommende weke, mit elcker peerdt aen dese stadt twee daegen te dienen om den 
dreck vande straeten te vaeren, op datte alte samen voor palmsondagh, moegen sijn gesuyvert, den 
Edelen Magistraet geinformeert sijnde dat alnoch eenige uytgebrande ende ruyneuse muyren binnen 
dese Stadt herwaert ende derwaert overgebleven sijn, daer deur men vreest dat naerder ongemack sou-
de cunnen gecauseert worden, gelijck men Godt betert nu onlancx mitterdaet heeft beproefft, soo wordt 
een ieder hiermede serieuselick vermaent, ende daer benevens expresselick geordonnert alsulcke muy-
ren, ende oock de geenige die in merckbaer gevaer ende buyten loots staen, aff te breken ende soo te 
stellen, dat daervan ende uyt geenen schade ende ongevall en is te verwachten, op pene dat deselve 
muyren op hunne costen sullen worden affgebroecken, ende den schaede die middeler tijt bij faulte van 
dyen veroorsaect soude cunnen worden tot last vande huysinghe verhaelt sal worden boven eene pene 
van vijfftich gulden, 
 
bl.4 
[…..] gepubliceert sal worden dat alle die getuige die hun souden vervoorderen, eenighe materialen 
gedestineert tot opbouwinghe van eenighe gehuchten t’ontdraegen, ofte de Hoven binnen ende buyten 
dese Stadt gelegen te bestelen voor d' eerste reyse gestelt sullen worden op den Esel op den Merct alhier 
gemaeckt, ende de tweede keere arbitrairlick aende lijve gestraft sullen worden, daerover men mit den 
Heere Commandant sal communiceren ten fine sijne weledele insgelijcx gelieve gedient te sijn te doen 
publiceren int regard vande soldaten die daerover plichtich bevonden sullen worden. 
 
Den 15e Aprilis 1666 -Octroy vant Hoff- 
Het Hoff authoriseert den Borgermeester ende Magistraet deser Stadt om over Henrick Graeven ende 
alle andere supposten vanden Raede te disponeren soo ende gelijck sij sullen vinden te behooren in 
dese conjuncture2 van tijdt belastende aende selve daeraen te gehoorsaemen, ende dat bij provisie, ende 
tot dat anders bij den Hove sal worden geordonneert, 
Actum Ruremunde den 15 Aprilis 1666 
 
Accoordt mitte Moedersse vanden Godtsbongart over gaen bij de personen die geinfecteert sijn vande 
sieckte 
Op heden den 16e April 1666 is tusschen den Eerentfesten Magistraet deser Stadt ter eenre ende Ange-
la Cremers, Moedersse vande Conventualen vanden Godtsbongart ter andere sijden, geaccordeert dat 
                         
1 De apoteker 
 
2 tijdsspanne 
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het verdraech vande jaere 1615 wij insgelijcx het reglement vande belooninge vanden jaere 1615 van 
nu voor het toecommende sullen blijven in hun geheel ende inde periculeuse occasie1 
blz 5 
van desen tijdt bij soo verre noodich punctuelick onderhouden worden uytgenomen dat voorden aer-
beyt ende verpleginge boven den cost betaelt sullen worden in cranckheyden soo wel van buycloop als 
van peste tot dat den crancken genesen sal wesen acht stuyvers des daeghs ende in gemeyne sieckte des 
daeghs vier Stuyvers voor het visiteren ende oordelen oft peste is, ferthien Stuyvers voor eene overlede-
ne persoone te kisten als de susteren int huys sijn, vijfthien Stuyvers ende als wanneer de susteren niet 
int huys en sijn geweest dan alleen om te kisten gevoordert worden twintich stuyvers, ende in andere 
tijden sullen voort kisten hebben thien stuyvers gelijck tot noch toe geweest. 
 
Alsoo te bevreesen staet dat Godt almachtich dese Stadt compt besoecken mit contagieuse sieckten en-
de albereyts in een huys ende twee kelders diverse persoonen sijn gestorven daervan suspect wegende. 
Soo is bij den Edelen Magistraet geresolveert, dat bij provisie twee persoonen sullen worden gestelt aen 
eene ende andere hoecken vande straete waerinne staet het huys van Henrick Graeven ende den kelder 
van Merten van Ameren om te beletten dat imandt daervoor passere ende communicatie houden mitte 
persoonen daerinne wesende, wije mede dat aende selve persoonen sal worden belast hun te houden 
binnen t'huys, van alle gemeyne conversatie op pene van arbitrale straffe gelijck t' selve oyck sal ge-
schieden van Jan Wijricx kelder, dat het huijs van Graeven tegens t'avondt met plancken sal worden 
toegemaeckt soo vensteren als deure, 
 
Alnoch is geresolveert, dat buyten dese Stadt onder naerder cant vanden Holtgriendt opden oever van-
de Maese hutten sullen worden gebouwt voor de siecken, ende noch andere hutten aende sijde van t-
Hoochschoor naerde WindtmeuIen waer tot commoditeyt vande gesonde vertreckende uyt geinfec-
teerde huysen ofte 
blz.6 

kelders, dat twee persoonen sullen worden gestelt om de dooden te begraeven, ende van  spijse ende 
andere nootdurft te besorgen ende te draegen totte geinfecteerde plaetsen, 
Dat op de putten sal worden omgesegt, dat een ieder sijne honden sal hebben opte sluyten, de catten 
quyt te maecken, de verckens vande straeten te houden, de affloopende zijpen2 te oepenen, geenen leu-
ter3 off andere vuylicheijt opde straete uytte smijten, d'eerste reyse op pene van eenen Goltgulden, ende 
de tweede [reyse] op arbitraire4, 
De Conventualen vande Cruysbroederen sullen worden aengesproken tot voltreckinge van t' accordt 
vanden jaere 1615 
 
Henrick Graeven 
Den Edelen Magistraet uyt cracht van authorisatie van Sijnen Mats Souverainen Raede in desen Vor-
stendommes ordonneert Henrick Graeven bode vande Cancelerije alhier promptelick te vertrecken 
uytten kelder vant huys vanden overleden Lieutenant Monsou voor den tijt van ses weken ende hem 
t'onthouden van alle conversatie der gemeynte ende tot dyen eynde retireren in sijn eygen huys, off 
andere affgesonderde plaetse daerover niemandt oorsaecke heeft van te klaegen, 
 
Den 19e Aprilis 1666 
Het Hoff gehoort die gecommitteerde vande Magistraet deser Stadt, de welcke relateren, dat Henrick 
Graeven, bode van desen Hove, niettegenstaende hunne bevelen, uyt crachte vande authorisatie aen 
hun gegeven, refraictair5 blijft van daeraen te pareren, belast den selven nochmaels aende voors. Ma-

                         
1 dramatische situatie 
2 afvoergoten 
3 afval 
4 aanklacht 
5 weerspannig, eigenwijs 
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gistraet aenstondts te gehoorsaemen, hem inmiddels ende tot andere ordonnantie suspenderende1 vant 
exercitie van sijn bode ampt, 
Actum tot Ruremunde den 19e Aprilis 1666 
 
blz.7 
Den 16e July 1666 
Henrick Graeven 
Den Edelen Magistraet permitteert den Supplianten bij provisie binnen te commen, ende sijn huys be-
hoorlick te doen suyveren in conformiteyt vant Reglement tot sulcken eynde beraempt, ende dat mit 
interventie vande Dienstmaecht van Wijlen den Procureur Craen 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 66  
In sake van Gaert van Swaemen, Suppliant, ter eenre, tegens Gielis Lockermans, Rescribent ter andere 
zijden, bij den Heuffgericht deser Stadt. 
Gesien de Requisitie bij desen geexhibeert beneffens de rollen van den 11e, 14e  en 16e  in sake gehou-
den rescriptie vande Schepen ter Rolle van de 19e deses ingedyent metten originele hylicx voorwaerden 
van de 8e  January 16372 bij partijen respectivelick geteeckent als inden 9e artikel vande rescriptie, wort 
geconsesseert3 op alles wel ende rijpelick geleth. 
t' voornoemde Heuffgericht recht doende verclaert den Rescribent in sijne conclusie bij sijne gemelte 
rescriptie genohmen niet ontfancbaer noch gefundeert den Suppliant daervan absolverende4 ende den-
selven permitteren de met sijnen voorhebbenden timmer5 voorts te voeren, condemnerende den Rescri-
bent daarenboven inde costen in dese geresen ter taxatie en moderatie6 Heufsgerichte, 
Actum Ruremunde den 22 Septembris 1665 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 66 
In saecke van Jonckheer Gerardt Dominicus Clant zu Garshuijsen, Arrestant ende Cleger, tegens de 
weduwe ende Erffgenaemen van wijlen den Procureur Craen, Gearresteerde ende Gedaeghde, 
 
t'Edele Heuffgericht gesien t'verbael heden op de Rolle gehouden, mitsgaders d' extract uytten Ar-
restbouck, verclaerden arrest wel ende terecht gedaan ende vervolcht te sijn, ende voorts recht doende 
verleent den Arrestant ende Cleger tegens de Gearresteerde ende Gedaeghde uytgeroepen ende niet 
erschenen sijnde default, ende voorts prouffijt van dyen hout(?) de schult van 200 Rycxdalers in de re-
denen van arrest naerdat aengetrocken voor bekent, condemnerende de voorschreven Gearresteerde 
ende Gedaeghde aende Arrestant ende Cleger opte leggen ende te betaelen, deselven daerenboven 
condemnerende in de amende van default7 ende costen in desen geresen, getaxeert ter somma van 14 
gulden ende 15 stuyvers brabants, 
Actum Ruremunde den 4e Decembris 16658 
 
HOOFDGERECHT , INV.NR. 145, proces nr. 1140 
Everhard Melis contra erven Craen-Lockermans 
 
Aen den Edele Hooftgerichte deser stadt Ruremonde 
 
In de marge : 

                         
1 ontheffen 
2 huwelijk Gillis en Odilia 
3 toegestaan 
4 vrijsprekende 
5 geplande timmerwerk 
6 schatting en bemiddeling 
7 verstek laten gaan, niet verschijnen 
8 Johannes Craen is dus waarschijnlijk enkele weken daarvoor (nov. 1665) overleden 
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De suppliant sal sijn actie op sijn onderpandt moegen intenteren ende vervolgen naer Stadt ende Lan-
trechten pag. 84 nr. 1. et seqs off anderssints tot sulcken eynde aenden selven daerop arrest verleenen-
de.  
Actum Ruremonde, den 11den junij 1666. 
w.g. A. Pollart 
    
Vertoont met behoorlijcke reverentie Everhard Melis hoedat hij suppliant den twintichsten January 
1662 heeft getelt2 aen Johannes Craen Zalr eene somme van 107 rijcsdaelder op jaerlijcxe interesse als 
te vernemen uytten extracte des Overdrachs protocol, hier annex sub A.  
Ende also hij suppliant vermits den grooten schade van brandt den voors. penningen ende die daerop 
verlopene interessen ten hoochsten tot sijne timmeragie van noden heeft.  
Ende vermits den gemelten Craen met sijn huysvrou desen werelt sijn comen te overlijden, soo heeft hij 
suppliant hem geadresseert bij Sr Lockermans als bestevader van de nagelatene kinderen denwelcken 
verclaerde denselven boedel niet te willen aenveerden.  
Ende hij suppliant vermits denselven boedel niet en wordt aenveert, niet en siet te geraken tot sijn 
deuchdelijck achterwesen1, versoect seer onderdaenichlijck dat UE hem suppliant gelieven te permitte-
ren sijn verbonden onderpandt gelegen in den Schoenmakersstraet (volgens voors. extracten) te mogen 
vercoopen. 
d'welck doende 
 
Extract uyt het Arrestboeck des Heuftsgerichts Ruremonde     
 
Den 16den Juny 1666. Heeft Everardt Melis arrest gedaen op de huysplaetse vande onmundige kinde-
ren van wijlen den procureur Craen gelegen in de Schoenmaeckerstraete ende dat voor een capitael 
van hondert en seven rijcxdaelders met het verloop2 van dyen ad dertich guldens.  
 
Den XXXsten juny heeft Everardt Melis sijn arrest van de 16den deses verwect3 coram scabinis Ltis 
Maroen ende Stijns, termino primo. 
 
Den 14den july 1666 heeft Everardt Melis sijnen arrest van den 16den juny lestleden verwect coram 
scabinis, Ltis Maroen ende Stijns termino secundo. 
 
Den 28sten july 1666 heeft Everardt Melis sijnen arrest van de 16den juny lestleden verwect coram 
scabinis Ltis Maroen ende Stijns, termino tertio. 
 
Accordeert met het voors. arrest, boeck bij mij6. 
w.g. A. van Smitzen 
 
Ick Marcelius Vossen relatere bij desen de weten van de voors. arresten in behoorlijcke forma ende ten 
dage als boven gedaen te hebben aen de persoon ende huyse van Gilis Lockermans.  
Actum Ruremonde, den 10 septembris 1666. Des t’ oirconden bij mij ondertekent 
w.g. Marcelius Vossen 
 
Aen den Edele Hooftgerichte deser stadt Ruremonde 
 
In de marge: 
t’ Heuftgericht voor ende alleer hierop te disponeren ordonneert den suppliant 't exhiberen pertinent 
relaes over den geïnterponeerden4 arrest, ende weete van de gedaene verweckingen.  
                         
1 betaling van zijn vordering 
2 verlopen rente 
3 gedaan 
4 Interponeren betekent tussenplaatsen, zich als bemiddelaar aanbieden 
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Actum Ruremunde, den 10den Septembris 1666. 
w.g. A. van de Smitzen 
 
Request 
 
Vertoont reverentelijck Everhard Melis hoedat hij suppliant ingevolge van UE apostille1 in dato den 
elffden Juny lestleden desen annex sub A, heeft arrest gedaen op de huysplaets vande onmondige kin-
deren van wijlen den procureur Craen gelegen in de Schoenmakersstraete ende dat voor een Capitael 
van hondert ende seven rijcxdaelders met het verloop van dien ad dertich gulden, welck arrest door den 
suppliant nae behoren sijnde vervolght als te vernemen vuyt des neffens gaende extracte des Arrest-
boeck sub B, soo keert hij suppliant hem onderdanichlijck tot UE versoeckende dat commissarissen 
neffens den Heer Scholtes5 mochte werden gestelt omme hem suppliant in ’t voors. onderpant te imite-
ren2. 
D'welck doende etc. 
 
Memorie aen den Edele Hooftgericht deser Stadt 
 
Weerde ende Edele Heeren 
Ingevolge van de apostille verleent op 't requeste gepresenteert door Everhard Melis de dato den IV 
septembris 1666 hier neffens gaende, soo heeft den suppliant doen voegen onder het aldaer gevoegde 
sub B : het relaes van dat de weete nae behoren sijn gedaen, versoeckt daeromme dat Uwe Weerde 
ende Edele Heeren op deselve requeste naeder gelieve te disponeren ten fine van imissie3 als bij re-
queste versocht. 
D'welck doende etc. 
 
Declaratie van costen gedeboucheerd4 ende vuytgegeven8 bij Everhard Melis tegen de onmondige kin-
deren van Johan Craen Za[lige]r.        
 
Eerstelijck voor den arresten van den procureur betaalt   1 5 0      
Aen de procureur voor 't concipieeren [van] een request ten fine van arrest      0
 12 0 
Aen deselven voor dat te presenteren ende de insinuatie5 van 't appostil te versorgen  0 6
 0 
Voor 't appostil betaelt        0 12 0 
Voor 't arrest te doen betaelt voor ’t selve dry reysen11 te vervolgen betaelen vijfftien 
schellingen facit          4 10  0 
Aen de procu[reur] van 't versorgen dat van deselve arreste werde gedaen insinuatie  1 16
 0 
Voor 't maken van 't request ten fine van immisssie betaelt                           0 12
 0 
Voor dat te presenteren aen de procureur betaelt                                    0  6 0 
Voor 't appostil betaelt                   0 12 0 
Pro juris sententie betaelt                  3 11 0 
Aen de procureur                     0 12 0 
Aen de Heer Scholtes, schepenen ende secretaris voor de immissie te doen            3 17
 0 
                         
1 Apostille betekent in het 17de eeuws of een kanttekening of  aanbeveling die aan een petitie of memo-
rie wordt toegevoegd  (zoals is gedaan door A. van Smitzen aan het begin van dit request van Everhard 
Melis), of een 'lettre d'appel' waarmee iemand beroep aantekent 
2 navolgen 
3 Immissie betekent gerechtelijke toewijzing 
4 deboucher : betaald 
5 inschrijving 
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Aen de procureur omme 't selve te vorderen   0 12 0 
Voor ’t instellen deser declaratie        0 12 0 
voort maken van dese neffens gaende requeste   0 12 0 
voor die ordonnantie te betalen   0 12 0 
   ------------------------ 
   20 19       0 
Opm. 
Volgens de correcties in de linker marge is er 15 gl en 2 stuyvers betaald     
 
 
HOOFDGERECHT VII-191-verso 3-9-1666 
Coram Judices et scabinis Claessens ende Lt  Van Baerll is gecompareert Jans Jorien Halffsteijn ende 
heeft mit consent van sijne huysvrouwe Catharina vander Vooren (soo hij verclaerde) gecedeert ende 
overgedragen sijne affgebrande huysplaetse, nu door sijnen (schoon)Vader betimmert sijnde, gelegen 
inde Schoenmaeckersstraet, neffens Jan van Oost ter eenre, ende den kinderen ende erffgenaemen van 
wijlen den Proc. Craen ter andere sijden, 
Aen sijnen voors. Vader mr. Lambert vander Vooren ende Catharina Leenborch, eheluyden, hunner 
beyder erven ende naercommelingen, ende dat voor de somme van 525 gulden lopens soo sijnen ge-
melten vader mit sijne tegenwoordige huysvrouwe aen hem comparant heeft voorgestreckt1 ende dae-
renboven datten selven sijnen Vaeder op hem sal nemen alsulcke 400 gl Capitael als den Heer Officiael 
Dilsen daerop heeft staende achtervolgens segel ende brieff daervan sijnde. 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR145, procesnr. 1145 
Requeste voor Jan van Oost, cleger, tegen Mr Lambert van der Vooren, beclaegde 
 
(in de marge :) 
't Heuftgericht ordonneert Mr Lambert vander Vooren het verseuck hierbij gedaen naer te commen, 
ten waere hij hadde eenige redenen ter contrarien daervan hij in sulcken gevalle den Heuftgericht te-
gens Vrijdach naestcommende sal hebben te verstendigen, Actum Ruremonde den 15e octobris 1666 
 
Vertoont met behoorlijcke reverentie Jan van Oost, hoe dat voor dato vanden brandt het water van 
sijne huysinge staende inde Schoenmakersstraet geloepen heeft uyt het huysken daer neffens gelegen, 
behoort hebbende Hans Juriens (gelijck men des noodt aenneemt te bewiesen) ende want nu Mr Lam-
bert vander Vooren als tegenwoordige eygenaer vant selve huysken met het wederom optimmeren vant 
selve, sijne zijdemuyr soodanich heeft verhooght dat daer door den waterloop van des Suppl.ts huysin-
ge wert benomen gelijck den heere Bordels ende heer Doctor Vande Winden als Commissarissen naer 
de clachte vande Suppl.t oock hebben besichticht, ende alsoo den voors. Mr. Lambert vander Vooren 
ingebreke blijft te versorgen dat des Suppl.ts water gevoeghlijck can affloopen waer door den selven in 
sijne timmeragie werdt opgehouden, is te rade geworden hem daer over seer onderdanichlijck te keeren 
tot UE versoeckende dat den gemelten Mr Lambert vander Vooren ingevolge deses Overquartiers 
Stadt ende Lantrechten pag. 109 art. 18 werde aenbevolen op sijnen muer te leggen ende te onderhou-
den een loote goete waer door des Suppl.ts water can affloepen ofte wel dat hij volgens de voors. Stadt 
ende Lantrechten pag.114 art. 6 de selve sijne huysinge soo danich sal hebben te verlegen dat des 
Suppl.ts water daerover can affloopen als voor desen gedaen heeft, 
d'welck doende, etc. 
 
Rescriptie voor M r Lambert vander Voeren, Chirurgien maior deser Stadt Ruremundt, rescribent, 
tegens Jan van Oost, Suppl.t 
 

                         
1 voorgeschoten 
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Den voors. rescribent communicatie becommen hebbende vande neffensgaende requeste, Seght daerop 
ende tegens, rescribendo het naervolgende, salvis quibus cumque protestationibus, implorationibus, ac 
juris remedys, 
 
Aenvanckelick dat den voors. Jan van Oost tegenwordigs buyten landts is, 
 
Ende dat vervolgentlick op desselven naem, buyten sijn voorweten ende consent, tegens den rescribent 
niet en magh worden begonst ende al veel minder vervoirdert dese procedure, 
 
Waerover den rescribent hiermede omni meliori modo protesteert, 
 
Sustinerende ne judicium reddatur elusorium doet geene req.te die op den voors. naem souden moegen 
worden gepresenteert, meer sullen worden aengenoemen, 
 
[……………………….] 
 
Dat Jan van Oost ende Margriet Hennekens eheluyden den 11 aprilis 1662 aen Mr Hans Jorien, ende 
Catharina vander Vooren, des rescribents respective schoonsoen ende dochter (a quibus ille causam 
habet) erfelick vercocht hebben een huys ende aenhoorige plaetse, met sijne ap- ende dependentien, 
gelegen binnen dese Stadt inde Schoenmaeckers straete, ter eenre der vercoperen eygen erve, ende ter 
andere d'erve vanden doenmaels  Notaris Johan Craen, 
 
[………………………] 
 
Dit huys door den jammerlicken brandt denwelcken lestelick aen dese Stadt over commen is, mede 
verdwenen ende in assche verandert sijnde, 
 
Soo heeft den rescribent van sijne voors. kinderen als voore causam1 becommen hebbende, het voors. 
erf wederom beginnen te bebouwen, 
 
Ende sulcx op de forme ende maniere bij desen Ed. Heuftgericht aen een iegelick wye iederman kenne-
lick is, diertijdt geprescribeert ende voorgestelt sijnde, 
 
Te weten dat het selve op te bouwen huys voor ende achter soude afdaecken, gelijck tegenwordigs oock 
geschiet, 
 
Ende vervolgentlick soo ontfanckt den rescribent alle het waeter vant selve huys, d'welck achterwaerts 
compt, ofte afdaelt op sijn eygene erve ende leydt het selve oock over sijne eygene erve ter straeten-
waerts uyt, 
 
Ende als nu den rescribent dies naer advenant sijne sijdtmuyre hadde beginnen opte voeren, soo is de-
selve door twee commissarissen bij desen Ed. Hooftgericht expresselick daertoe gedeputeert2 sijnde, 
besichticht, 
 
Ende hebben deselve het begin van desen bouw ende respective optreckinge vande muyr allerdings 
gelaudeert en geapprobeert, 
 
Als wel wetende, d'welck tegenpartije schijnt te ignoreren, dat een iegelick op sijn erve magh maecken 
muyren, oft metselen ende timmeren al dat hem belieft ende soo hoogh als hem goedtdunckt, niet al-
                         
1 causam : reden, belang 
2 afgevaardigd 
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leen ingevolgh vande Stadt algemeene beschrevene rechten volgens de getuygenissen van And. Gail 2 
ob. 69, maer oock volgens de gereformeerde Stadt ende Landtrechten deses Overquartiers pag. 101 art. 
1, 
etc. 
 
COMMENTAAR op request Everhard Melis 
 
Het request van Everhard Melis is ongedateerd, maar het is waarschijnlijk dat het eind mei of begin 
juni 1666 is  ingediend, want het gerecht van Roermond reageert in juni van dat jaar: de aantekening 
van schepen Pollart in de marge is van 11 juni.  
Joannes Craen is in het najaar (okt/nov.)1 1665 overleden, zijn vrouw, Catharina Lockermans, is op 10 
april 1666 te Roermond begraven2. Uit de doopboeken van Roermond blijkt dat Catharina Locker-
mans aldaar op 1 september 1630 is gedoopt als dochter van Egidij (Aegidius, Gillis) Lockermans en 
Ida van Swaemen. Zij was niet het oudste kind, want op 19 januari 1628 wordt haar oudere zuster An-
na eveneens in Roermond gedoopt. Bij haar overlijden is Catharina dus 34 jaar oud. Joannes Craen is 
tussen 1627 en 1630 geboren te Grave, hij was dus hoogstens enkele jaren ouder dan zijn vrouw. 
 
Op grond van de tekst van het request van Everard Melis uit 1666 hebben wij tot nu toe aangenomen 
dat Johannes Craen en zijn vrouw in dat jaar zijn omgekomen bij een brand in hun huis. Dit is onjuist. 
Everard Melis zegt in zijn request dat de grote brandschade3 er de oorzaak van is dat hij het kapitaal 
dat aan Johannes Craen was geleend, zeer nodig heeft tot sijne timmeragie. Dit woord betekent niet 
zoiets als timmermanswerkplaats, maar al sinds het Middelnederlands òf bouwwerk, òf het bouwen - 
wij zouden zeggen bouwactiviteiten.  
De Stadsbrand van 31 mei 1665 legde ca 2/3 van de stad in de as. Het noorden van de stad bleef voor 
een deel gespaard, maar de rest werd, op enkele verspreide gebouwen na, zo goed als geheel verwoest. 
De omvang van de ramp kunnen wij zien op een kaart die de cartograaf Herman Janssens zes jaar la-
ter, in 1671, heeft vervaardigd. Hierop heeft hij de gebouwen die gespaard zijn gebleven een andere 
kleur gegeven dan de gebouwen die na 1665 zijn herbouwd. Uit deze kaart blijkt dat ook alle huizen 
aan de Schoenmakersstraat in vlammen zijn opgegaan.  
 
De ramp maakte tot in de wijde omtrek diepe indruk en de Bisschop van Roermond, wiens paleis ook 
tot de grond toe was afgebrand, schreef in zijn bisdom een algemene inzameling uit die het voor die tijd 
formidabele bedrag van 70.000 gulden opleverde. Bovendien kwamen uit de omliggende dorpen vele 
mannen naar Roermond om de burgers te helpen met het ruimen van het puin. Die hulp was zeer ef-
fectief, zodat men na een aantal maanden kon beginnen met de wederopbouw. 
  
Johannes Craen heeft met vrouw en kinderen deze brand overleefd, evenals zijn schoonfamilie Loc-
kermans. Toch is hij enkele maanden later volkomen onverwachts overleden, bijna zeker ten gevolge 
van één van de uitbraken van een pestepidemie4.  
Everard Melis moet na de stadsbrand verwacht hebben dat Johannes Craen er op den duur in zou sla-
gen zijn schuld van 107 rijksdaalders af te betalen, want die had tenslotte als procureur en notaris bij 
het Hoofdgerecht een zeer behoorlijk inkomen. Na zijn dood moet hij het gevoel hebben gehad dat de 
weduwe van Joannes Craen in staat zou zijn haar verplichtingen na te komen. Dat veranderde op slag 
toen ook zij in april 1666 overleed.  
Everard Melis, die als aannemer en financier (!) sterk betrokken was bij de herbouw van de stad en dat 
ook in zijn request vermeldde, nam onmiddellijk maatregelen om zijn belangen zeker te stellen.   
 
                         
1 De precieze datum is in het register van overlijdens niet te traceren, wel vóór 16 november. Er werd 
5x geluid. 
2 Er werd voor haar 1x geluid 
3 Ten gevolge van de stadsbrand van 31 mei 1665 
4 de waterputten waren vervuild 
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De akte in het overdrachs protocol 
In de 17de en 18de eeuw had iemand die een notariële akte wilde laten opstellen, de keus tussen een 
openbaar notaris en de rechtbank. Rechtbanken hebben tot in de Franse tijd deze functie vervuld. In 
steden waar geen openbaar notaris resideerde, was men volledig aangewezen op de rechtbank. 
Burgers gingen vaak naar een openbaar notaris en niet naar de rechtbank om redenen van privacy: zij 
wilden de schepenen geen inzicht geven in hun financiële transacties. Om belastingontduiking te voor-
komen, waren openbare notarissen in vele steden verplicht akten die betrekking hadden op overdracht 
van onroerend goed, aan te melden bij de rechtbank.  
Voor het opsporen van notariële akten die voor 1800 zijn verleden, kan men dus nimmer volstaan met 
het doornemen van het oud-notarieel archief, ook het oud-rechterlijk archief moet altijd worden ge-
raadpleegd.  
 
De akte die in het overdrachts protocol boven de schuldbekentenis van Johannes Craen staat, gaat over 
de overdracht van een huis in Roermond, dat ook was gelegen aan de Schoenmakersstraat en zelfs 
vlakbij het huis van Johannes Craen stond. Men kan hier lezen dat dat Joannes Lieckers, borger ende 
coopman tot Collen (Keulen) heeft vercocht ende overgedraegen seecker huijs gelegen in de Schoen-
maeckersstraet neffens Wijnant van Kerckhoven ter eene, ende Jan van Oest respectieve ter  anderen, 
los ende vrij.  
Volgens de schuldbekentenis die eronder staat, lag het huis van Johannes Craen aan de andere kant 
van het huis van Jan van Oest. (zie ook Overdrachtsregister d.d. 15 april 1632, ook toen woonde Jan 
van Oest in het zelfde huis) 
Het huis aan de Schoenmakersstraat waar Johannes Craen en Catharina Lockermans met hun gezin in 
wonen, is hun bij hun huwelijk in 1652 geschonken. Het werd in 1632 eigendom van Gillis Locker-
mans. 
 
De term los ende vrij betekent dat het huis en erf niet was belast met een hypotheek, noch met een dis-
puut over de grenzen van het erf. Tot aan de invoering van het kadaster in de 19de eeuw werden de 
grenzen van een stuk grond niet nauwkeurig omschreven. Bij huizen volstond men de belendende hui-
zen op te geven en bij akkers en weiden was men over het algemeen nog vager.  
De term los ende vrij gaf dus aan dat de koper naderhand niet geconfronteerd kon worden met een 
dispuut over de grenzen van het land dat hij had gekocht, noch aangesproken kon worden over een 
lening die was verstrekt met het land of het huis als onderpand. De term komt in de akte tussen Everard 
Melis en Johannes Craen vanzelfsprekend niet voor omdat diens huis was belast met een lening van 
200 rijksdaalders.         
 
Uit de schuldbekentenis van Johannes Craen kunnen wij afleiden dat hij vóór 1662 (in feite op 27 juli 
1660) bij meester Jan Wyricx1 een lening had afgesloten van 200 rijksdaalders tegen zes procent 's jaars, 
met het huis aan de Schoenmakersstraat als onderpand.  
Op 20 januari 1662 sluit hij ook bij Everard Melis een nieuwe lening af ter grootte van 107 rijksdaal-
ders. De rente bedraagt 20 gulden per jaar en moet ieder jaar op Driekoningen - 6 januari - worden 
voldaan. Voor de aflossing van de lening moet een opzegtermijn van zes maanden in acht genomen 
worden.  
Vijf jaar later, op 18 januari 1667, wordt door Gillis Lockermans, namens de onmondige kinderen 
Craen, de huysplaetse verkocht aan Adam Haps. Er blijft na aflossing van de hiervoor genoemde lenin-
gen nog 90 gulden over. 
 
Catharina Lockermans kwam uit een gezin in goeden doen, want zij had leren lezen en schrijven. Het 
was in de 17de eeuw niet ongewoon dat meisjes naar school werden gestuurd of van een huisleraar 
leerden lezen en schrijven, maar dat was vrijwel altijd weggelegd voor dochters van redelijk gegoede 
ouders. Haar vader Gilis Lockermans zal dus een behoorlijk inkomen hebben gehad.  
                         
1 zie daarvoor Overdracht d.d.27 juli 1660 



Craen & Lockermans 

10-11-2015 

52 

 
Wij mogen er niet stilzwijgend vanuit gaan dat een rijksdaalder in die tijd de waarde van 2½ gulden 
had. Rijksdaalders met die waarde worden pas onder Koning Willem I en zijn opvolgers vanaf 1840 
geslagen. Lodewijk Napoleon (1806-1810) had als eerste dergelijke munten laten slaan, maar die wer-
den toen vijftig stuiversstukken genoemd. De rijksdaalders waar het in Roermond om ging, waren 
waarschijnlijk daalders (Thalers) van het Heilige Roomse Rijk. Zij kunnen ongeveer drie gulden waard 
geweest zijn. Als de twintig gulden die Johannes Craen moet betalen als rente over zijn lening van 107 
rijksdaalders, overeenkomt met een percentage van 6 percent, was de Roermondse rijksdaalder onge-
veer drie gulden.  
 
Johannes Craen had als beroep notaris ende procureur en dat is voor ons een wat vreemde combinatie, 
omdat dit riekt naar onverenigbaarheid. Wat hierna gezegd wordt over het ambt van procureur, maakt 
duidelijk dat er geen onverenigbaarheid hoeft te zijn en dat de combinatie van de ambten van procu-
reur en van notaris niet behoeft te leiden tot de vereniging van tegenstrijdige belangen in één persoon. 
Men kon in de 17de en 18de eeuw alle notariële akten laten opmaken bij een notaris of bij het gerecht. 
Er waren steden waar geen notaris resideerde en daar nam het gerecht de notarisfunctie waar.    
 
Wij moeten er ook rekening mee houden dat het woord notaris omstreeks 1650 een andere betekenis 
gehad kan hebben. Notaris gaat terug op het latijnse woord notarius en dat betekent iemand die iets 
opschrijft. Dat doet een moderne notaris nog steeds, want die schrijft voor zijn cliënten dingen op in 
een zodanige vorm dat zij rechtsgeldig zijn. Maar in de 17de en 18de eeuw wordt iemand die dit werk 
doet, nooit uitsluitend notaris genoemd. In alle akten noemt een notaris zich in de 17de eeuw notaris 
publicus en in de 18de eeuw meestal publiek notaris. Het woordje publiek geeft aan dat de notaris be-
reid was, uiteraard tegen een honorarium, dingen op te schrijven voor eenieder die daarom vroeg. Dit 
wekt de indruk dat er in de 17de en 18de eeuw ook andere lieden waren die notaris werden genoemd 
en dus dingen opschreven, maar dat niet voor Jan en alleman deden. Dit laatste wordt ondersteund 
door het feit dat in het Middelnederlands het woord notaris gebruikt werd voor een klerk bij een geeste-
lijk gerecht - het laatste is een eufemisme voor de Inquisitie, want het ging hierbij om een rechtbank 
van religieuze zaken.     
Johannes Craen kan bij het gerecht van Roermond een dergelijke opschrijver zijn geweest en dat noe-
men wij tegenwoordig een griffier. De formule notaris ende procureur betekent dan griffier en procu-
reur. Ook een medewerker van het Gemeentearchief van 's-Gravenhage die over deze kwestie is ge-
raadpleegd, wees erop dat de omschrijving van het beroep van Johannes Craen wel eens deze betekenis 
zou kunnen hebben.     
 
In de rechtspraak maakt men een duidelijk onderscheid tussen civiele zaken en strafzaken. In een civie-
le zaak hebben twee partijen een verschil van mening dat zij aan de rechter voorleggen. Zij vragen hem 
aan de hand van de wet en de jurisprudentie vast te stellen welke partij geheel of gedeeltelijk gelijk 
heeft. De partijen in een civiele zaak kunnen zich elk laten vertegenwoordigen door een procureur, die 
niet als raadsman mag optreden. Hieruit blijkt dat de ambten van procureur en openbaar notaris heel 
goed te verenigen waren.  
 
In strafzaken zijn er ook twee partijen. De eisende partij is van mening dat de ander de wet heeft over-
treden. De rechter moet beoordelen of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare han-
delingen en, als dat het geval is, vaststellen wat de passende bestraffing is. De verdachte wordt bijge-
staan door een advocaat, een jurist die niet neutraal is, maar zich identificeert met de zaak van zijn cli-
ent en optreedt als raadsman.  
 
Tegenwoordig zijn vrijwel alle advocaten tevens procureur, maar dat is niet altijd zo geweest. Tot 1879 
waren in Nederland de ambten van advocaat en procureur onverenigbaar. Vóór dat jaar had men pro-
cureurs die zich bezig hielden met civiele zaken en advocaten die strafzaken behandelden.    
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Johannes Craen was in Roermond als procureur gerechtigd om bij het gerecht civiele zaken te begelei-
den. 
Beroepen als publiek notaris, advocaat, procureur, arts, apotheker en dergelijke waren al sinds de mid-
deleeuwen beschermd. Zij mochten alleen worden uitgeoefend door mannen die de vereiste examens 
hadden afgelegd en meestal ook nog ervaring in de praktijk hadden opgedaan. De overheid had dit 
vastgesteld om beunhazerij te voorkomen.  
 
Een jurist die in de 17de en 18de eeuw het beroep van advocaat wilde uitoefenen, moest zich wenden 
tot het hoogste rechtscollege in zijn gewest en dat was het Hof van Gelre. Hetzelfde gold voor het nota-
riaat. 
De raadsheren beoordeelden of de candidaat aan alle eisen voldeed en konden dan besluiten hem tot 
het beroep toe te laten. Dat werd met een duur woord admissie genoemd en de beoefenaren van het 
beroep lieten duidelijk uitkomen dat zij geadmitteerd waren door - in de 17de eeuw bij dat toen door 
betekende - het Hof van hun gewest. Een publiek notaris neemt dit altijd op in de eerste zin van een 
akte.  
(Het Admissieboek uit de jaren 1650-1660, waarin de benoeming van Johannes Craen te vinden zou moeten zijn, is niet 
bewaard gebleven) 
De raadsheren van het Hof gebruikten deze regeling ook om concurrentie van elders buiten de deur te 
houden. Het ging om beroepen die lucratief waren en die werden in principe alleen gegund aan au-
tochtonen uit het eigen gewest. Allochtonen uit andere gewesten kregen slechts bij hoge uitzondering 
admissie. Joannes Craen is als notaris geadmitteerd door de Souvereine Raad van het Overkwartier 
van het gewest Gelre. Daarmee werd het restant bedoeld van het hertogdom Gelre dat was overgeble-
ven na de afscheiding van de andere drie kwartieren die de zijde van de opstandelingen tegen Spanje 
hadden gekozen. (De afscheiding van Philips II in 1580) 
 
Roermond behoorde al eeuwen tot het kerngebied waaruit het graafschap - later hertogdom - Gelre 
was ontstaan. De oorsprong lag in de omgeving van het stadje Geldern ten zuiden van Kleef in de 
strook land tussen Maas en Rijn. Vanuit dit gebied slaagde de Graven en later Hertogen van Gelre erin 
vaste voet te verkrijgen ten noorden van de Rijn. Zij verwierven de overige drie kwartieren, te weten de 
Veluwe, Zutphen met de Achterhoek en het Kwartier van Nijmegen, waartoe ook de Tieler- en Bom-
melerwaard behoorde.  
 
Het Overkwartier, zoals het oude kerngebied werd genoemd, verloor relatief aan betekenis en het 
zwaartepunt van het gewest verschoof naar het noorden. Arnhem werd de hoofdstad. Op de welvaart 
van Roermond had dit weinig invloed, want de stad was een belangrijke overslaghaven aan de Maas 
omdat de Roer over een groot deel van zijn loop bevaarbaar was voor kleine binnenschepen. 
 
De opstand tegen Spanje en de tachtigjarige oorlog bracht grote veranderingen. Het noordelijke deel 
van Gelre sloot zich aan bij de Verenigde Nederlanden en alleen het Overkwartier bleef Spaans. In het 
noorden grensde het aan het Hertogdom Kleef, dat bij de Vrede van Münster toeviel aan de Keurvor-
sten van Brandenburg. Plaatsen als Ravestein, Oeffelt, Gennep,  behoorden toen tot Kleef, evenals 
trouwens Zevenaar in de Achterhoek. (de Kleefse enclaves)  
Ten zuidoosten van het Overkwartier lag het Hertogdom Gulik, waarmee Gelre van 1538 tot 1543 
verbonden was geweest in een personele unie. In het westen liep het grondgebied van het Overkwartier 
door tot over de Maas, waar de grens met het Hertogdom Brabant lag.  
 
In de 17de en 18de eeuw kwam het grootste gedeelte in vreemde handen. Het noordelijkste stuk (Venlo 
e.o.) was in 1713 toegewezen aan de Keurvorsten van Brandenburg, later Koningen van Pruisen. Het 
zou tot ver in de 19de eeuw bekend blijven als Pruisisch Gelder. De oostelijke gebieden kwamen aan 
Gulik, waaronder de streek rond Born en Sittard en rond Melick en Herkenbosch. De veldtocht van 
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Stadhouder Frederik Hendrik langs de Maas veroorzaakte niet alleen dat Maastricht en een aantal an-
dere vestingen zoals Nieuwstad in handen van de Republiek vielen, maar ook Venlo met omringend 
gebied. Deze Staatse enclaves behoorden tot de Generaliteitslanden en werden vanuit Den Haag be-
stuurd. Beslissingen over de admissie van advocaten, procureurs en notarissen in deze gebieden werden 
genomen door de Raedt van Brabant die eveneens in 's-Gravenhage was gevestigd. Ook de rest van de 
huidige provincie Limburg was bestuurlijk een lappendeken. Voor de vaststelling welke vorst in een 
bepaalde plaats de landsheer was, wordt men steevast verwezen naar twee publicaties: de 'Historische 
Atlas van Limburg en aangrenzende gebieden' (Amsterdam/Assen 1976) en het befaamde 'Aardrijks-
kundig Woordenboek der Nederlanden' uit de vorige eeuw dat is samengesteld door A.J. van der Aa. 
Alleen een strook langs de Maas, ongeveer van Maasbracht tot Reuver, en enig achterland dat op enke-
le punten doorliep tot vlak over de huidige grens met Duitsland, bleef als Gelder deel uitmaken van de 
Spaanse - en later Oostenrijkse - Nederlanden. Roermond was de enige stad in dit minuscule gewest.  
 
Het request van Everhard Melis 
Als Joannes Craen en Catharina Lockermans zijn overleden, heeft Everard Melis vanwege de onafge-
loste lening en de onbetaalde rente een claim op de grond en de puinhopen aan de Schoenmakers-
straat. Maar hij kan niets doen zolang die claim niet is erkend door het gerecht en de rechten van ei-
gendom op hem zijn overgeschreven. Tot dat ogenblik zijn de erfgenamen – in dit geval dus de on-
mondige kinderen - van het echtpaar, eigenaar van de huysplaetse aan de Schoenmakersstraat. Hij 
wendt zich eerst tot Gilis Lockermans die als grootvader waarschijnlijk is benoemd tot voogd over zijn 
kleinkinderen. Gillis verklaart echter namens zijn kleinkinderen dat hij de boedel niet aanvaardt. Gilis 
Lockermans kon niet veel anders, want in financiële zaken liep hij geheel aan de leiband van de plaatse-
lijke Weeskamer. Die instelling, die in de zuidelijke gewesten nog heel lang werd aangeduid als Mom-
boorkamer naar het Middelnederlandse woord voor voogd, zorgde er niet alleen voor dat er voogden 
werden benoemd over de weeskinderen, maar hield ook stringent toezicht op de uitgaven die voogden 
wilden doen ten behoeve van hun pupillen. De overheid wilde zo voorkomen dat voogden het kapitaal 
dat toekwam aan de kinderen, ten eigen bate aanwendden. De functie van Weeskamer werd in Roer-
mond waarschijnlijk vervuld door de schepenrechtbank, want er staan in het overdrachts protocol ak-
ten die gaan over zaken van voogdij. 
 
Everard Melis diende daarop onmiddellijk een request in bij het gerecht van Roermond. Dat besliste 
gunstig op het verzoek, want op 11 juni tekent schepen A. Pollart in de marge linksboven aan dat de 
suppliant zijn actie mag intenteren (beginnen) en vervolgen (doorzetten) volgens het Land-en Stadsrecht 
van het Overkwartier van  Gelre. Er wordt op 16 juni 1666 in het arrestboek aangetekend dat Everard 
Melis arrest heeft gedaen op de huysplaetse in de Schoenmakersstraat. Vervolgens zet hij de procedure 
in gang die moet leiden tot de overschrijving van de eigendomsrechten op zijn naam. Die procedure 
houdt in dat de aanzegging van de beslaglegging moet worden gedaan aan Gilis Lockermans, drie keer 
achtereen en telkens met een tussenruimte van twee weken. In de stukken staat steeds dat Everard Me-
lis zijn arrest verwect ten overstaan van de schepenen. Verwecken betekent opwekken of wakker ma-
ken; hij moet kennelijk de rechtbank drie keer verzoeken de procedure voort te zetten. Uit de aanteke-
ning van Marcelis Vossen blijkt dat er door hem drie keer aanzegging van het arrest is gedaan aan Gilis 
Lockermans in persoon en aan diens huis. Als Gilis Lockermans ook op de derde aanzegging niet rea-
geert, wordt het arrest definitief en kunnen de eigendomsrechten worden overgeschreven op Everard 
Melis.   
 
Wat die met de grond heeft gedaan, is niet bekend. Uit de kaart van Herman Janssens van 1671 blijkt 
dat toen niet alle huizen aan de Schoenmakersstraat waren herbouwd. Uit andere bronnen is bekend 
dat in de stad een aantal percelen na het ruimen van het puin zijn ingericht als warmoezerijen waar 
groenten en fruit werden gekweekt. Dergelijke tuinderijen binnen de muren waren van levensbelang 
voor een vesting als Roermond, waar van de ene dag op de andere een leger voor de wallen kon ver-
schijnen.    
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(Lex Verbraeck, Leidschendam, september 1999, gecorrigeerd en aangevuld oktober 2003) 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR. 67 
In sake van Everardt Melis Arrestant ende cleger, tegen d’onmondige kinderen van wijlen den Procu-
reur Craen ende verschijnt in recht. 
‘t Heuftgericht gesien het extract uyt het Arrestboeck, mit sijn …… …………………………verclaert 
ende ge…  arrest…………….……………………versocht immissie1 tot convalescentie2 van sijne pre-
sensie, naer Stadt en landrechten ……………… ……………………condemnerende inde costen in 
desen geresen ter somme van 15 gl ende 2 st. brabants, 
Actum Ruremonde den 24 Septembris 1666 
 
HOOFDGERECHT VII —192 30-9-1666 
Op heden den 30. Septembris 1666 heeft Everardt Melis ten overstaen vanden Heeren Scholtis, Sche-
penen Lt. Maroen ende Dupree ingevolgh van het decreet des 24e deses gegeven in saecke vanden 
voorschreven Melis als Arreslant ende Cleger ter eenre, ende d’ onmundige kinderen van Wijlen den 
Procureur Craen gearresteerde ende Gedaeghden ter andere sijden, actuele ende reele possessie ge-
noemen van seeckere Huysplaetse de voorschreven onmundigen toecommende gelegen in de Schoen-
maekersstraete neffens Gerardt Fabritius ter eenre ende Meester Lambert van der Vooren respective 
behuysingen ter andere sijden, mit graeven in den hoff, eeten ende te drincken, ende andere solem-
niteyten daertoe gerequireert. 
 
HOOFDGERECHT VII -195 vo/196 18-1-1667 
Coram Judices et Scabinis Dupree ende Lt. Van BaerlI comparuit Gielis Lockermans ende heeft uyt 
crachte vande permissie vande Heuftgerichte den 15e Octobris lestleden, waerbij den Sr. 
LOCKERMANS is geauthoriseert ten behoeve vande Crediteuren van wijlen den Procureur Craen 
vercocht ende overgedraegen seecker Huysplaetse mit haere ap-ende dependenten recht ende gerechti-
cheyt, soo ende gelijck deselve inde Schoenmaeckersstraete tusschen de behuysinge van Gerardt Fabri-
tius ter eenre ende Jurgen Alestein ter andere zijden gelegen is,  
Aen Adam Haps [endel Enneken Daniels sijne huysvrouwe ende haere erven, sijnde de voorschreven 
Huysplaetse los ende vrij uytgesondert 200 rycxdaelders aen Jan Wijricx ende 107 rycxdaelders aen 
Everart Melis, ende voorts ingevolge de conditien de dato den 17e  January 1667 verbleven aende 
voors. Adam, et tali conditione omnibus Judex hareditavit. 
Coopp. 90 gl Ruremondtsche weringe minus last van 200 rycxdaelders aen Jan WijricxFout! Bladwijzer niet ge-
definieerd. ende 107 rycxdaelders aen Everart Melis 
 
SCHEPENBANK SWALMEN-ASSELT, archiefnr. 01.010, uit INV.NR 19 (RAL)3 
Coram Willem Rutsen ende Hendrick ten Dam, Schepenen, ende Jan Cuetgens onderboode den 20 
January 1667 die het den 26 april heeft te boeck gestelt 
 
Tot voordeel Johan Schers ende naedeel van den Procureur Craen 
 
Is den Heere Rentmr Johan Schers uytte crachte vande sententie in dato den 18e January 1667 geim-
mitteert4 volgens den constitutie brieff in dato den 19 Septembris 1665 in 
[1] seecker stuck ackerlandt gelegen in t’ Wijler Velt groot 83 roeden ende in  
[2] een stuck in het Voorvelt gelegen groot 137 roeden soo Gillis Lockerman in tochte is besittende, 
ende den gemelten Craen eygendommelijck toecommende. 

                         
1 in bezit stelling 
2 herstel 
3 Zie ook gegevens Loe Giesen in map Roermond-Diversen 
4 Immissie : inbezitstelling door rechtbank, gerechtelijke toewijzing 
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[3] Ende 't derde stuck landt int Swaer velt gelegen groot 112 roeden1 , daerinne en is geene immissie 
gedaen, als sijnde laetgoed onder den Hoff tot Assel, soo men vermeyndt, dies memorie 
 
HOOFDGERECHT VII -207-vo 30-7-1667 
Coram Judices et Scabinis Claessen ende Dupree ende Marcelis Vossen als dagelicxsen Richter, al-
vooren daertoe geauthoriseert sijnde, is gecompareert den Heere Scholtis deser Stadt ende heeft inge-
valge vande ordonnantie vande 27e May lestleden gecedeert den eygendomb van seeckeren morgen 
landt toebehoorende de kinderen ende erffgenaemen van wijlen den Procureur Craen ende Margriet 
Lockermans (!) gelegen buyten de Swartbroecker Poorte neffens den raedtsverwanter Peter van Wessem 
ter eenre, ende d’erffgenaemen van wijlen Meester Jan Truijtwijn respective erven ter andere sijden, 
sijnde los ende vrij, uytgenoemen de quote2 in 3 goltguldens staende op vier morgen, welcke tot noch 
toe betaelt is mit 22 ½ stuyver jaerlicx aende Heer Pastoor van het Noenhoff alhier, 
Aen Sr. Alexander vande Rijt, Auditeur van Sijne Majesteits Reeckencamere in Gelderlandt ende Me-
vrouwe Joanna Cornelia Grammaije hunner beyder Erven ende naercommelingen, alles ingevolgh 
vande conditien inde vercoopinge daervan opgericht. 
Et tali conditione Judex hareditavit.  
Cooppenningen 180 Gulden 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR 68 
Den 24. Octobris 1667 
In sake van Gillis Lockermans, cleger, tegen here Alexander van der Vooren auditeur3 des sijne mats. 
Rekencamer alhier, q.q., gedaechde 
‘t Heuftgericht de sake niet in staet bevindende om daerinne eyntelick recht te doen, ordonneert den 
cleger te compareren voorde commissarissen Claessen ende Bordels om de exceptie den eydt in de ca-
lumnia4 ten debate des 4e July versocht, ende den selven passivum sijnde, derhalve partijen in persoon 
omme te verschijnen inde processe ende den selven …………..voors. commissarissen binnen 
…………………..oncosten ten uyteynde verschenen 
Actum Ruremonde den 24 Octobris 1667 
 
Gesien bij den Heuftgericht de sententie lnterlocutoir den 24 Octobris lestleden gegeven tusschen Gillis 
Lockermans als cleger ende de Heeren Alexander vander Vooren, Auditeur van sijne mats.Rekencamer 
alhier, q.q. gedaechde, mitsgaeders het verbael voor Commissarissen tusschen partijen collitiganten5 op 
gisteren gesonden, ende derselver rapport gehoort.    
Op alles wel ende rijpelick gelet. 
 
‘t Heuftgericht recht doende, verclaert den cleger in sijnen eysch ende conclusie ter rolle vanden 24 
Juny lestleden ingedient niet gefundeert noch ontfancbaer, den selve cleger condemnerende inde costen 
vande processe na taxatie ende moderatie vande Heuftgerichte,  
Actum Ruremonde den 11 Novembris 1667 
 
HOOFDGERECHT , INV.NR. 147, proces 1181 
REQUISITIE VOOR MEESTER JAN WYRICX TEGEN MEESTER VAN SWALMEN 
 
[in de marge :] 
’t Heuftgericht belast Geurt van Swalmen t’versochte hierbij gedaen naer te komen inu causam in 
welcken gevalle partijen sullen compareren opten Raedthuyse tegens morgen ten 10 uhren om etc. 
Actum Ruremonde den 26 octobris 1667 
                         
1 bij elkaar zijn deze 83+137+112 = 332 roeden gelijk aan 7045 m2 : daar 1 morgen = 3180 m2  

   is de totale oppervlakte gelijk aan 2 morgen en 32 roeden (zie Nalatenschap Joh.Craen) 
2 aandeel 
3 Controleur van de rekeningen 
4 laster 
5 Tegen over elkaar staande partijen ? 
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Aenden Ed. Hooftgericht deser Stadt. 
 
Verthoont met behoorlicke reverentie Mr. Jan Wyricx wie dat sijnes naebuyre Mr. Goort van Swalmen 
tegenwoordigh timmerende ende in sijns suppliants sijdtmuyre raekende, sich laet aengaen als off hij 
niet en waere gehouden dese sijdtmuyre diewelcke hij gebruyckt mede te verstigen1 daer nochtans sulcx 
allen rechten gemelt is, ende offschoon den Suppliant hem daerover het werck heeft laeten verbieden, 
soo ist nochtans soo, dat de voors. Goort van Swalmen t’gedaene verboth onaengesien met sijn werck 
voortvaert, weshalven de Suppliant genootsaeckt wordt sich te richten tot den Ed. Hooftgericht, seer 
reverentelick biddende ende versueckende dat aen voors. Goort van Swalmen mach worden belast dat 
hij voor alle de helft in voors. sijdtmuyre bij hem mede gebruyckt wordende, sall hebben te betaelen 
ende tot daeraen met sijn wiederwerck werck op te houden , d’welck doende, 
 
Aenden Ed. Magistraet der Stadt Ruremonde 
 
Alsoo Meester Goort van Swalmen borger ende inwoonder deser Stadt mit alle eerbiedicheyt ende be-
hoorlicke reverentie gisteren ontfangen heeft de Requisitie bij Meester Jan Wyricx oock borger alhier 
gepresenteert. 
Soo wilt denselven well ernstlick geprotesteert hebben gelijck hij protesteert mits desen raed 
………ende moegelickheyt bij den voors. Mr. Jan sonder de minste redenen ende noodelooselick ge-
causeert want aengesien Mr Goort nyet alleen in presentie van eerlicke luyden ende borgeren deser 
Stadt, maer oock in bijwesen vanden Heere Scholtis, jae vanden Heere Borgermeester selve aenden 
voors. Mr Jan Wyricx ingevolgh ende opden voet vande notoire Stadt- ende Landtrechten pag. 107, 
art. 7 en pag. 102 art. 9 en 10 gepresenteert heeft de hellichte vande muyre proportionaliter ende soo 
verre den gemelten Mr Goort deselve adificando soude gebruycken, ende niet meer te vergoeden mits 
conditie nochtans oock al bijde Stadt- ende Landtrechten expresselick ende duydelick uytgedruckt pag. 
109 art 18, te weten datten voorgeroerden Mr Jan op sijn selffs erve ende kosten soude een goote leggen 
ende onderhalden, de meer omdat den voors. Mr Jan de muyr op de gemeyne erve staende opgevuyrt 
ende sijn huys hooger gemaeckt ende verandert van daake als van te voorens is geweest etc.  
 
SCHEPENBANK VENLO, TOEGANG NR.150, INV.NR 2834 
 

  
 
Ruremunde , den 24 Decembris 1667 

 
HOOFDGERECHT VII -216 + vo 13-3-1668 
Coram Judices et Scabinis Consule Van Winden ende Pollart ende Marcelis Vossen, dagelijx richter, is 
gecompareert Sr. Philips Ferdinand Diricx, Scholtis deser Stadt, ende heeft uyt cracht van het decreet 
van desen Heuffgerichte vande […..?……] gegeven tot laste vande kinderen van wijlen den Procureur 
Craen vercocht ende overgedraegen den eygendom van seeckeren morgen Landts ( : daervan Gillis 
Lockermans de tochte2 sijn leven lanck is toebehoorende ) gelegen op Onse Lieve Vrouwe Velt neffens 
den ondergeschreven coper ter eenre ende de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Meester Jan 
Truijtwijn respective erven ter andere sijden, sijnde los ende vrij, uytgenoemen 22 ½ stuyvers lopent 
aende Meestersche van het Noenhoff alhier, 
Aen Raedtverwanter Peter van Wessem ende Joffrouwe Catharina Portiens, hunne beyder erven ende 
naercommelingen, alles ingevolge vande conditien daervan opgericht, Et tali conditione hareditavit. 
 

                         
1 versterken 
2 vruchtgebruik 
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HOOFDGERECHT, INV.NR. 470, De Nalatenschap van Procureur Craen 
 
Requeste voor Dominicus Clant, tegens Johan Wijricx, Meeuwis jansen ende Consorten, Gielis Loc-
kerman ende de Dienstmaeght van wijlen den Procureur Craen, 1666 
 
Het Edele Heuftgericht belast partijen te compareren voor de Heeren Commissarissen Pollart ende 
Van Aefferden, ten fine alhier versocht,  Actum Ruremunde den 2. Maij 1667 
A.van Smitszen 
 
Aen den Edelen Heuftgericht deser Stadt 
 
Verthoont reverentelijck1 Procureur Dominicus Clant, hoe dat hij requeste aen desen Edelen Heuftge-
richt gepresenteert, ende om rede van daer bij verhaelt versocht  hebbende  ten  eynde Johan Wijricx 
ende  Meeuwis Janssen2 ende  consoirten, Gielis Lockermans ende de dienstmaecht vanden Procureur  
Craen  zaliger,  mochte  worden  geordonneert voor twee  Commissarissen, daertoe aen te stellen, op 
seeckeren  bequemen dage te compareren ende onder expurgatie in forma juris3 hunne reeckeninghen 
van ontfanck ende pretentien bij te brenghen ende voorts aen te wijsen de goederen ende penninghen 
waervan sij mochten kennisse hebben, Uwe  Eerwaarde  ende  Edele beliefft heeff gehadt die voors.  
Requeste aen partijen te communiceren om tegens  Vrijdagh doenmaels  naestcommende  daerop te 
seggen  waer wey aloff wel d’ insinuatie der 30e  Marty  lestleden  behoorlick  is geschiet  door  Jan  van  
Langenbergh,4  t’is nochtans soo dat  den voorschreven termijn al langhe en sonder voldoeninghe is 
vervlooten. 
Weshalve den Voors.  Supplianten  seer dienstelijck  versoeken, dat immers als nu den Edelen Heuftge-
richt conform het voors.versoeck sal gelieven te ordonneren, te weten dat de voorschreven persoonen 
voor Commissarissen daertoe te nomineren, op seeckeren bequamen dagh daer toe te presigeren5, sul-
len hebben te compareren, ende onder expurgatie in forma Juris hunne reeckeninghen van ontfanck 
ende pretentien  bij  te  brengen, ende  voorts  aen te wijsen de  goederen ende penningen waervan sij 
mochten kennisse te hebben, opdat den Suppliant magh weten waerop hij sijne bij desen Edelen Heuft-
gericht tot last van de weduwe ende erffgenaemen van wijlen den Procureur Craen becomene senten-
tie, ter executie sal stellen, vel alias omni meliori modo cum expensis6,   
Dit doende etc. 
 
Den  30. Marty 1667 hebbe ick onderschrevene ten versoecke van Proc. Dominicus Clant seeckere re-
queste mit dese appostille7 synde gecommuniceert partijen om hier tegens te seggen tegens Vrijdagh 
naestcommende geinsinueert8 aen Johan Wijricx, dies tot oirconde etc.      
w.g. Jan van Langenbergh 
 
Den 13.Juny 1667 
Compareerden voor ons Commissarissen Pollart ende Van Aefferden, Anna Gonaun ende haer voor-
gelesen sijnde de Requeste van Proc.Clant mitte ordonnantie vanden 2. May lestleden daerop verleent, 
heeff verclaert op het sterffhuys van Wijlen den Procureur Craen Saliger  te  voorderen  te  hebben  
eene somme van 25 Ryxdaelders van loon van haere 4-jaerigen  dienst,  hebbende de 3 erste jaeren 
verdient ses Ryxd.  ende het leste  der jaeren 7 Ryxd. bepalen haer toebehoer, daer van sij verclaert 

                         
1 eerbiedig 
2 de crediteuren 
3 zuivering op juridische manier 
4 de richterbode 
5 presigeren : bepalen 
6 of wel anders gezegd, alles verbeteren, met de kosten 
7 verzoekschrift 
8 aangezegd 
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betaelt te sijn uytgenomen dat haer van t’ leste jaer verteert 1 paer schoenen, 1 paer hoesen1, 2 schol-
terdoecken ende 4 ellen fijn doeck ende 2 hemden. 
Daerenboven verclaert naer het eyndigen van de voorschreven 4 jaeren ten versoecke vande weduwe 
ende vrienden  haer  ende  kinderen inden noot wegen de schoiwelicke crancheyt nog geassisteert te 
hebben, daerover den tijt van 9 weecken soowel te haeren huyse binnen dese stadt als daer  buyten  
inde pesthuysekens ende  bleec te sijn  dat  sij daernaer weder acht  dagen is  geweest  in  t’ sterffhuys 
ende  het selve heeft helpen reynigen, voor welcke 10 weecken, d’welcke sij buyten haer huys heeff ge-
dient, sij  nog pretendeert 10 Ryxd. voor alle dienst, sorgen ende gevaerlickheyt.  
Opde voors. pretentie verclaert Anna Gonaun eerst opde  huyse van de Weduwe Craen ontfangente 
hebben 3 Rijxd. ende uyt het sterffhuys mit consent van den Edelen Magistraet op reeckening 1 bedt, 2 
Carsen, 2 kussens, ende 1 hooft pulle2, dewelck sij voor sulken prijs soude aenhouden als deselve ge-
werdeert ende  geprijsert sullen worden. 
(In de marge staat) :  
ongeveerlick bedt, pulle, caersen, ende kussens te saem 9 Ryxd. 
 
De voors. Anna Gonauw ondervraeght sijnde wat kennisse sij vande gereede ende ongereede goederen 
van t’ sterffhuys mochte hebben, verclaert van de Weduwe dickwijls verstaen te hebben dat haer vande 
heer Doctor Vande Water van Nummegen nog suyver quamen 12 Rijxd. dewelck sij doen van dagh tot 
dagh meynde te ontfangen ende effenwel niet en heeff becommen. 
Daerenboven souden  vande  Graeff eenige  gesneden holts3 gecommen sijn, bij Meester Adam ende 
Meester Truijen geweerdeert op 16 Rijxd. het welck hout Lockermans an sijn huys heeff vertimmert. 
Oock heeff voorn. Lockermans uyt het sterffhuys becommen 9 Rijxd. min 2 Schillingen 4 off 5 daegen 
naer de doot vande Weduwe. 
Ende naer het overlijden vande Proc. Craen souden ten huyse  van Lockermans gebrocht ende  ge-
vlucht sijn eenige meubelen, dewelcke sij edoch niet en weet te specificeren. 
 
Item weet wel dat tot ASSELT bij den halffman4 sijn gevlucht5 2 paer brantijsers6 mit dycke copere 
knoppen ende 1 coopere luchter en de 1 paer cleijne brandtijsers ende 1 bedt pan, ende 1 braetpan van 
bleck en cooperen hantvaet ende dient voor memori  dat den Proc. Craen den voors. halffman voor 
niet placht te dienen ende daerop 3 malder garsten eens heeff ontvangen ende noch op seecker tijt een-
en waegen quaedt hoeye, t’ welck sij voor hun perdt hebben gestroijt  ende  dan  sij daerop vande Proc. 
Craen  ende  sijn familie  heeff  gehoort dese formalia in substantie, “hadde den halffman mij niets be-
ters willen vereren, soo mocht hij dat wel vort gehouden hebben”, 
 
Tot VENLO7 sijn oock eenige meubelen als tinnewerck, spiegelen, golden ringen, silveren beeckers van 
maet als een halff kan8.  
Hier tot ROURMONDE sijn ook verset9 2 silveren soutvaeten bij coursen ongeveerlick 14 Rijxdael-
ders. 
Binnen de Stadt GRAEFF soude sijn 1 bedt, 6 paer fijne laeckens,  6  paer kustijcken, 2 dosijnen da-
mast  servetten,  1 kindtsdoek van sijde daermede men de kinderen ten doop draeght,  
Alhier tot ROURMONDE  in t’ sterffhuijs souden  sijn eenige meubelen ende onder andere 4 paer 
laeckens, 3 paer  kustijcken, 2 taefel laeckens, 8 vrouwe hemden,  eenige kinder hemden, 1 slecht bedt, 
haer kleyden10, 2 tabbarts11, 1 pollijmijten1 rock, 3 lieffkens2, 1 grauwen rock, 1 cleedt, ende Proc. 
                         
1 kousen of laarzen ? 
2 peluw 
3 gezaagde planken (timmerhout) 
4 halfman, halfwin : pachter (Geurt Quiten) 
5 vluchten : wegbrengen, onderbrengen 
6 haardijzers 
7 in ieder geval bij Petronella Craen en Antonie Pelgrom 
8 1 kan : 1.4 tot 2 liter 
9 verkocht 
10 vachten 
11 ambtskleding procureur 
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Craen saliger  gardijnen voor een bedt, 1 taefel cleedt, eenig gaeren, omtrent 15 off 17 pont aen gaeren, 
boecken, 4 teenen tellioren3, 4 ketels ende andere dingen meer ende taefel kisten4 ende ledicanthen, etc. 
 
Copie van de ordonnantie verleent op de requeste van Meester Lambert vander Vooren, Chirurgijn 
mayor deser Stadt. 
 
Het Heuftgericht ordonneert nochmaels den Curateur ende  Momboirs  vande  minderjarige  kinderen  
van  wijlen  den  Procureur Craen hun te reguleren naer de ordonnantie  vanden  20. Aprilis lestleden, 
op pene dat tot hunnen laste andere Momboirs sullen worden aengestelt ende gehouden responsaebel 
voor de schade ende interesse die de minderjarigen door hunne ophoudinge sullen  commen te lijden. 
Actum Ruremonde den 18. Maij 1668 
Was onderteijkent A.vande Smitszen 
 
Copye van de ordonnantie verleent op de requeste van Meester Lambert vander Vooren, tegens Gillis 
Lockermans  
‘t Heuftgericht belast Gillis Lockerman binnen den tijt van 14 dagen den Suppliant tot betaelinge van 
sijne pretensie5 te verhelpen, t’ zije uytte mobilien gedestineert tot vercoopinge, off andersints in con-
formiteyt van de ordonnantie in saecke gegeven, ende bij faulte6 van dyen, wordt de pene bij t’ decreet 
vande 22. July lestleden gecommuniceert, van nu voor alsdan gedecreteert. 
Actum Ruremonde den 26 Octobris 1668 
Onderstont, ter ordonnantie vande Heuftgerichte, ende was  onderteeckent, A. Vander Smitszen. 
Gecollationeert is bevonden t’accorderen bij mij. 
A.vande Smitszen 
 
Requeste voor Gillis Lockermans om, etc. 
 
(in de marge staat) 
Den Suppliant sal hem reguleren naer de decreten hierinne vermelt, hem desniettemin vrijstaende 
alsulcken staet van sijne vermeynde pretensien t’ overleveren als hij te Raede sal vinden 
Actum Ruremunde den 15. Februarij 1669 
A.vande Smitszen  
 
Aen den Edelen Heuftgericht deser Stadt, 
Verthoent reverentelijk Gielis Lockermans hoe dat hij Suppliant bij de mitgaende Ordonnantie vanden 
15. Januarij lestleden ende 4. den deses, respectievelick gegeven, is worden belast in handen vanden 
Procureur Gielen promptelick t’ overleveren pertinente Staeth vanden gereede penninghen, goederen, 
brieven ende pampieren uyt het sterffhuys van Wijlen den Procureur Craen naer hem genomen, ende 
die noch elders mochten berusten, neffens het gheene sij uyt het sterffhuys mochte hebben geprofiteert, 
ende tot ontlastinghe van het selve bethaelt, alles onder expurgatie in forma Juris, den Suppliant oock 
gheerne staeth van sijn pretensien  soude overleveren, om welcken te verveerdighen 
Soo versoeckt den remonstrant gedienstelick dat hem noch tijdt tot maendagh naestcommende magh 
worden geaccordeert, om de respective Staethen in dese geroert, neffens andere meubelen, chartres 
ende Pampieren den Sterffhuyse raeckende, simul et semel7 t’exhiberen, dit doende etc, 
 
                                                                                     
1 pollymijten : naam voor een thans verouderde soort van gladde of effen wollen stof, waarvan de ketting 
uit kemelshaar (mohair) of geitenhaar (angorawol) bestond, en de inslag uit schapenwol: soms ook grein 
genaamd. De eigenlijke beteekenis van het woord is hier te lande blijkbaar geheel verloren gegaan, want 
polemiet kwam in allerlei kleuren voor, ook in zwart of wit, doch ze was altijd effen van kleur.  
2 lijfjes 
3 tinnen borden 
4 mooie kist op poten 
5 eis,vordering 
6 gebrek,verzuim 
7 meteen, in een keer 
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Bekenne ick ondergeschreven gerichtsboede ontfangen  op  de  12. Februarius van Gelijs Lockerman---
12 Feb.      
etc. 
Marcellus Vossen 
 
Meester Lambert vander Vooren, tegens Gillis Lockerman 
 
Het Edele Heuftgericht Gielis Lockermans neffens den Procureur Geelen q.q. in Judicio mondelingh 
gehoort, belast den voors. Lockermans in handen vanden  voors. Gielen promptelick t’ overleveren 
pertinenten staet vande gereede penningen, goederen, brieven, ende pampieren  uyt het sterffhuys van 
Wijlen de Procureur Craen naer hem genomen ende die noch elders mochten berusten, neffens het 
geene hij uyt het sterffhuys mochte hebben geprofiteert.  
Ende tot ontlastinge vant’ selve betaelt alles onder expurgatie* in forma Juris, om sulcx geschiedt or-
donneert den voornoemde Gielen in gevolgh van de voorgaende ordonnantien tot distractie1 ende ver-
koopinge der selver goederen te procederen, ende uytte penningen Meester Lambert van der Vooren 
ende andere crediteuren vant’ sterffhuijs te voldoen, daervan den voors. Curateur alsdan den Heuftge-
richte pertinenten staet van hunne pretentien sal hebben t’ overleveren om, etc. 
Actum Ruremonde, den 15.Januarij 1669 
w.g.A.Pollart 
 
Meester Lambert vander Vooren, tegens Gillis Lockerman 
 
‘t Edele Heuftgericht inhererende t’voorgaende decret vanden 15. January lestleden, verclaert dat 
t’selve sal worden gestelt in  handen van Heere Scholtis, ten effecte om Gielis Lockermans in factum 
t’executeren tot voltreckinge van ‘t geene hem daerbij telaste is gelegt den selven condemnerende in de 
costen sedert het mondelingh verhoir in Judicio incluys geresen ter somme van 5 gulden ende 14 
stuyvers Brabants. 
Actum Ruremonde den 4. Februarij 1669 
w.g.A.Pollart. 
 
Den 4.february 1669 heb ick Peter Schruven, gerichtsboede dese –5 guldens -  14 stuffer bbants ont-
vangen te haben van Meester Jelis  Lockermans hab dit Peter ter hant, 
w.g.Jan van Langenbergh 
 
 
(in de marge staat) 
Partijen respective sullen hun adresseren aenden Heeren Schepenen Pollart  ende  den Licentiaat Van 
Aefferden als  Commissarissen in saecke ten fine alhier vermelt. 
Actum Ruremonde den 24. May 1669 
w.g.A.Pollart 
 
Aen den Edelen Heuftgericht deser Stadt, 
 
Gielis Lockermans communicatie gehadt hebbende van dese neffensgaende Requeste ende Ordonnan-
tie daerop verleent, seght tot voldoeninge vande selve, gereydt te sijn ten allen uhren die versochte ende 
operlachte expurgatie te doen met sijne familie, oick tot dien eynde versocht te hebben den Heere  
Schepen Van Baell  ende die twee Secretaissen deses Edelen Heuftgerichts, om  door  hun  die voorge-
schreven Expurgatie t’ effectueren,  sonder  dat iemandt t’ selve heeft  geaccepteert, 
Versoeckende daeromme oedtmodelijk ten eynde iemandt ex  Collegio gecommitteert mach worden, 
om door sijn Edelen die  voorgeschrevene  expurgatie te doen, t’ welck doende etc. 
                         
1 aftrek, uitdeling 
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Requeste voor de Heer Dominicus Clant tegens Gillis Lockermans. 
 
(in de marge staat) 
‘t Edele Heuftgericht belast Gielis Lockermans cum suis d’expurgatie in desen geraect opt  spoedichste 
t’effectueren op pene, dat opt verseuck van partijen sal worden gedisponeert. 
Actum Ruremonde den 20.Maij 1669 
w.g.A.Pollart 
 
Aen den Edelen Heuftghericht deser Stadt, 
 
Vertoont met behoorlicke  reverentie den Heer  Dominicus Clant hoe dat hij op de naerlatenschap 
vande Procureur Craen Zaliger bij arrest voor desen Edelen Heuftgericht heeft geprocedeert  ende  
oock sententie als eersten arrestant geobtineert, uyt crachte vande selve heeft den Suppliant oock doen 
vercoopen den eigendom van seecker lant  ende want hij Suppliant in verre nae met die cooppenningen 
niet en is betaelt ende tot geenen verdere voldoeninge en siet te gheraken door dien Gielis Lockermans 
in  gebreke  is blijvende de expurgatie door hem ende sijne familie te doen, d’ welck hem verscheide 
malen bij desen Edelen Heuftgericht is belast, soo keert den Suppliant hem tot U Edelen ende Weerde 
[Heeren], seer gedienstelick versoeckende dat den voors. Lockerman ende sijne familie penaliter  magh  
worden  aenbevolen de expurgatie  te  doen wat  voor goederen sij onder  haer mochten hebben vande 
sterffhuyse  vande voors. Craen Zaliger, oftewel dat hij den Suppliant sal hebben te contenteren 1 van 
sijn restant, d’welck doende, etc. 
 
Op huyden den 5. July 1669 compareerden voor ons Commissarissen Pollart  ende Van Aefferden,  
Gielis Lockermans mit sijne huysvrouwe ende sijne soone Derick Lockermans ende responderen hunne 
requeste mitte ordonnantie vande 29. May lestleden hebbe gepresenteert hunne verclaering vande goe-
deren vande sterffhuys van Wijlen den Procureur Craen saliger, onder  expurgatie te doen in conformi-
teyt vande ordonnantie vande Heuftgericht vande 2e des voors. maendt, 
Waertegen sijn gecompareert Jhr Dominicus Clant  ende den Procureur Gielen ende hebben gesusti-
neert dat Gilis Lockermans cum suis de operlachte penningen effectivelick sal hebben te doen ende 
heeff den lesten tot dyen eynde ons in handen gestelt sijne schrifture off bilet van memorie. 
 
Memorie voor de Heeren Commissarissen Pollart ende Van Aefferden om ter instantie2 ende versuecke 
vande Procureur Gielen als Curateur vant sterffhuys vanden Procureur Craen saliger, mede aff te vra-
gen onder eede Gielis Lockermans sijne huysvrouwe ende soone, het naervolgende, 
 
Premissis premittandis3 
 
1 
Eerstens off niet waer  en  is  dat Gielis Lockermans voor desen willich is geweest als voormunder int 
vercoopen der meubelen vanden voors. sterffhuyse ende andersints den gemelten Procureur Gielen als 
Curateur t’ assisteren, naer dat hem t’ selve bij den Edelen Heuftgericht deser Stadt aenbevolen was, 
2 
Off niet waer en is dat daer naer desselffs soone in den naeme  van sijnen voors. vader dyenvolgende  
mitten voors. Curateur is geweest ten huyse van Hendrick Graven, om aldaer t’ Comptoir4 ende Coffe-
ren te openen, gelijck geschiedt, ende de weduwe van Wijlen den adiudant Sacrie aen haere pampieren 
te helpen, 
3 
                         
1 te vreden stellen, genoegdoening geven 
2 rechtbank 
3 bedenk wel ! 
4 kist waarin brieven en andere bescheiden worden bewaard 
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Off sulcx niet en is geschiedt in bijwesen vande selve weduwe, haeren schoonsoon ende  de gewesende 
dienstmaeght vanden Procureur Craen saliger tot sulcken eynde  de  sleutelen mit gebracht  hebbende, 
4 
Off niet waer dat t’ Comtoir  ende  Cofferen  daer  naer  wederom toegesloten  sijn worden, ende aen-
de voors. dienstmaeght die sleutelen gevolght, 
5 
Off niet waer en is, dat denselven soone naederhandt is gecoomen bij den voors. Requirant  ende ver-
socht, dat men t’ voors. Comptoir ende Cofferen soude brengen ten hunnen huyse onder pretext dat se 
daer beter  souden  worden  bewaert ende te vraeghen  door  wyens bevel sulcx is geschiedt, 
6 
Off niet waer, dat sij t’ Comptoir ende Cofferen s’avonts hebben gebrocht off laeten brengen ten  hun-
nen  huyse, alwaer deselve  alnoch zijn, 
7 
Off niet waer,  dat sij  denselven  avondt  hebben  geloopen  bij  de voors. dienstmaeght, om die sleute-
len te mogen becomen, ende te vraeghen tot wat eynde sij t’ selve hebben gedaen, 
8 
Off niet waer, dat aen hun op der selven instantelick aenhouden, de voors. sleutelen  oock  denselven  
avondt,  off wanneer, sijn gevolght, 
9 
Off niet waer, dat zij mit die voors. sleutelen t’ Comptoir off Cofferen in  absentie vanden  voors. Cura-
teur  hebben oopen  gedaen, off laeten doen, 
10 
Off niet waer, dat zij uyt t’ voors. Comptoir off  Cofferen door  hun off de hunnighe,  eenige  pampie-
ren,  bescheijden  off  iets  anders hebben gecregen,  in cas  Jae,  te vraegen wat dat is geweest,  ende  
waer t’ selve gebleven is, 
11 
Off niet waer dat eerst  daer  naer,  als  wanneer  de Weduwe Sacré haeren pampieren ten hunnen 
huyse wederom  becomen heeff, de voors. sleutelen aenden voors. Curateur  door hun sijn overlevert, 
12 
Ende eijntelick de deponenten* aff te vraegen wat meubilien vanden sterffhuys,  ofte andersints  de 
Weesen  vanden Procureur Craen zaliger toebehoorende, sij onder zich hebbende,  ende voorts  wat  
erffgoederen  dieselve  Weesen sijn hebbende in desen Vorstendom off elders gelegen,  die die  voors. 
Weesen absoluyt toecomen, off naer doodt van Gielis Lockermans (twelck Godt langhe verhoede) op 
hun sullen comen te devolueren1 op dat den Requirent tot kennisse vanden staet  der  voornoemde 
Weesen  magh comen ende opt’ een en ander goede toesicht nemen,   
 
Memorie voor de Heeren commissarissen Pollart  ende  Lt.Van Aefferden om daerover ter instantie  
vanden Procureur Geelen q.q. mede te verhooren Gillis Lockerman, sijne huysvrouwe ende soon, 
 
Den 30 Septembris 1669, 
Compareerde voor ons Commissarissen Pollart ende Van Aefferden GILLIS LOCKERMAN, 
ODILIE VAN ASSELT, genaempt SCHOT, sijne huysvrouwe ende DERICK LOCKERMANS sijn 
soon, ende repeteren hun aennemen ten verbael vanden 5 July lestleden gedaen hebben naer gepres-
teerden eede de calumnia2 geseijt 
Opde artikelen vanden menorie ons bij voors.  verbael  ter  handen gestelt wie volght, 
 
ODILIE van ASSELT, genant SCHOT verclaert : 
 

                         
1 toekomen 
2 aantijging 
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opden eersten artikel dat sij haeren man wel heeft horen seggen dat hij den Procureur Gielen als Cura-
teur  vant’  sterffhuys gerne wilde assisteren in qualiteit als vormunder,  in cas die vrienden vande 
Graeff wilden mit doen, ende gelijck assistentie leysten, hebbende tot sulcx eynde naerden Graeff laeten 
schrijven door de Secretaris  Smitszen mit communicatie vande Advocaat Bloemaerts, maer daerop 
geene resolutie becommen. 
Opden 2.art verklaert dat haeren soon mit haere kennisse de weduwe van Wijlen den Adjudant Sacré 
ten huyse van Hendrick Graeven verholpen heeff aen haer pampieren ten overstaen vande  Curateur 
Gielen, hebbende daertoe de sleutels gehaelt bij Anne, de gewesene dienstmaeght vanden Procureur 
CRAEN saliger,die welcke over het visiteren ende opsluyten van het Comptoir niet present is gewest 
Opden 2.art. verclaert dat haeren soon mitten Procureur Gielen ten huyse vanden Cancelarij bode 
Hendrick Graeven de pampieren gesocht heeft maer niet connen vinden hebbende, de dienst Anna de 
gewesen dienstmaeght vanden Procureur CRAEN saliger hun de sleutelen gegeven, ende over alles 
present gewest 
Opden 3. Art. verclaert dat de weduwe Sacré oyck daerbij is gewest maer van haer schoonsoon niet 
eygentlick te connen deponeren 
Opden 4.art verclaert dat daermede t’Comptoir ende Cofferen wederom bij deselve toegesloten is wor-
den, ende aende voors. dienstmaeght gevolght de sleutelen. 
Opden 5.art. verclaert dat naer dat haeren man mit Geelen, respective tot voormunder ende Curateur 
vande Hooftgerichte was gestelt, dito Geelen het Comptoir  ende Kofferen mitte sleutelen  in sijn ge-
walt heeft willen hebben, ende de deponent mit haeren man ter contrarie gesustineert, dat sij van alles 
mede kennisse moest hebben, ende ten hunnen overstaan geschiedt ende sijn daerover eens geworden 
dat het Comptoir ende  Cofferen aen hun huys soude gebrocht worden, seght van dese particularytey-
ten gene kennisse te gedraegen 
Opden sesden (art) seght jae, het Comptoir ende Cofferen daerop te hebben doen brengen ten hunnen 
huyse, alwaer deselve alnoch sijn, 
Opden 7.(art) seght dat ten selven avont de sleutelen door hun bij de  dienstmaeght  sijn  gesonden  
ende  affgehaelt,  omdat  de  Weduwe Sacré vraegde om haere pampieren machtich te connen worden, 
Ad 8.(art) seght mitten voorgaende voldaen te hebben, mits Geelen den tijt als de  sleutelen,  Comptoir  
ende Cofferen te haeren huyse sijn gecommen niet bij huys was dat die sleutelen hem die anderen  dae-
gen te huyse gesonden sijn worden. 
Opden 9.(art) seght sulcx niet geschiedt te sijn, 
Idem op de 10.(art) ende over sulcx  geenen pampieren, bescheyden  off iet anders verbrocht te zijn 
sijn, 
Opde 11.(art) seght dat mits men opden selven avont  als  het Comptoir,  Cofferen ende de sleutelen 
aen haer huys sijn gebrocht niet en conde machtig worden den Procureur Geelen dat het Comptoir 
ende Cofferen is gebleven ongeopent tot dit nadien gelegen tijt als dit Geelen daertoe weder is versocht 
ende sijn de Comptoir ende Cofferen op eenen tijt, hem, Geelen,  wel gelegen, allereerst aldaer geopent 
in sijn overstaen sijnde, alsdan oyck aende Weduwe Sacré gehantreyckt haere pampieren, 
Opden 12.Art seght hiermede Sub.Num.1 t’exhiberen1 een geschrift continuerende de goederen de 
welck haeren man in tocht besit ende in eygendom toecommen aende weeskinderen vanden Procureur 
Craen saliger, ende exhibeert Sub.num.2, eene declaratie vande meubelen dewelcke de dienstmaeght 
heeft verclaert int’ sterffhuys gebleven te sijn, ten derde seght Sub.num.3 over eenen memorie vande 
meubelen dewelck bij Goert den halffman tot Asselt sijn gebrocht ende  Sub.num.4  een billet  vande 
meubelen  dewelck te haeren huyse voor de doot van Craens huysvrouwe sijn gecomen. 
En ten lesten leyt de deponent over Sub.num.52 haere requeste die den 10e May lestleden geoppos-
tileert3  doorden Heuftgericht, mitte staeten ende reeckeningh daerbij geannecteert, waerbij deselve 
persisteert ende seght geene wijder naerrichtinge  te  connen  geven  ende  de weeskinderen aen geen 
andere goederen eenig part off deel te gestaen dan haer te refereren voordert, aengaende het geene tot 

                         
1 overleggen 
2 niet aanwezig 
3 verklaard 
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VENLOFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. ende de GRAEFF is gecommen, tot verclaering die 
de voors. Anna, de gewesene dienstmaeght daerop soude connen doen ende heeft naer voorbetuigt bij 
dese depositie gepersisteert ende oock geteyckent , 
w.g. Oedelia van Assel genaempt Schotten 
 
GILLIS LOCKERMANS, oudt omtrent 73 jaeren verclaert, 
Opden eersten art. wilich gewest te zijn ende alsnoch te sijn naer  sijn vermoogen te assisteren, ende 
daertoe oyck naerden GRAEFF  te hebben doen schrijven aende  vrienden aldaer, om gelijck assisten-
tie, maer dat daerop niet is volgents, 
Ad 2 ignorat 
Ad 3 ignorat 
Ad 4 ignorat 
Opden 5.(art) affirmat dat sijn soon door hun goetvinden sulcx gedaen heeft opdat alles soude commen 
in bewaerder handt, 
Ad 6 affirmat, ende dat t’Comptoir ende Cofferen aen sijn huys sijn gebrocht ende aldaer alnoch sijn, 
Ad 7 ignorat 
Ad 8 ignorat 
Ad 9 seght te ontkennen dat t’ Comptoir ende Cofferen soude sijn geopent in absentie van Geelen, 
Ad 10 seght hier voor voldaen te hebben ende datter niet en is gevisiteert  off geopent in absentie  van 
Geelen viel weniger en is verbrocht, 
Opden 11(art) seght dat Geelen de sleutelen te sijner kennisse  altoest heeft gehad ende alnoch heeft, 
Opden 12 (art) seght door sijne huysvrouwe te hebben doen exhiberen de voldoeninge opden artikelen 
dewelck hem voorgelesen sijn, 
Seght dan sij alsoo van gelijcken te persisteren ende heeft oyck  bij deze depositie gepersisteert ende 
naer dat wij hem deselve distinctelick1 voorgelesen hadden ende desen geteyckent, 
w.g.GILLIS LOCKERMANS 
 
DERICK LOCKERMANS oudt vierentwintich jaeren verclaert, 
 
Opden eersten artikel dat sijn vader altijt willich is gewest als vormunder den Procureur Gielen 
t’assisteren mits dat den vaeder vande Procureur Craen saliger soude doen gelijck assistentie, 
Opden 2 (art) verclaert dat hij inden naem van sijn voors. vaeder vervolgens mitten Procureur Geelen is 
gewest ten huyse van Hendrick Graeven, om aldaer t’Comptoir ende Cofferen t’ openen gelijck ge-
schiedt ende de weduwe van Wijlen den Adjudant Sacré  aen  haeren pampieren te helpen,  maer  dese 
pampieren aldaer doenmaels niet te hebben gevonden, 
Opden 3 (art) verclaert dat sulcx is geschiedt in presentie  vande  voors. Weduwe Sacré haer schoon-
zoon ende de gewesen dienstmaeght vande Procureur Craen saliger, Anna genaempt, dewelcke de sleu-
telen daertoe mitgebrocht heeft, 
Ad 4 affirmat dat aende visitatie t’ Comptoir  ende Cofferen  wederom toegesloten ende aende  voors. 
Dienstmaeght de sleutelen gevolght sijn, 
Opden 5 (art) verclaert dat sijne moeder hem belast heeft den  Requiranten te versoecken om het  
Comptoir  ende  Cofferen in hun huys te laten brengen om dat het aldaer beter bewaert soude connen 
worden, 
Opden 6 (art) verclaert dat hij daerop becommen hebbende het consent van dito Geelen het Comptoir 
ende  Cofferen noch dyen avont gebrocht is te hunnen huyse alwaer het noch is, 
Opden 7 (art) verclaert dat de Weduwe Sacré insisterende  dat  men naerder onder de pampieren naer 
haer soude soecken, sij de sleutelen noch dyen avont gesonden  ende  vande  voors. Dienstmaeght be-
commen hebben ende oyck gesonden bij dito Geelen  om, naer  d’opening ende visitatie te  staen, maer 
denselven niet bij huys gevonden te hebben, ende dat om sulcx dese  versochte  opening  ende  naerde-

                         
1 duidelijk 
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re visitatie  alsdan niet en is geschiedt, hebbende den deponent de sleutelen des anderen daeghs, gewest 
sijnde eenen Sondagh, ten huyse vande dito Geelen in sijn absentie aende huysvrouwe overlevert, 
Waermede opden 8(art) voldaen sijn ontkent opden 9 (art) dat sij oyt in absentie vande  dito Geelen het 
Comptoir off Cofferen geopent souden hebben, 
Opden 10(art) seght dat sij noyt eenige Pampieren, bescheyden off yet anders uyt het Cofferen hebben 
gecregen, 
Opden 11(art) seght dat Geelen al lange t’voorens de sleutelen heeft gehadt en de Weduwe Sacré te 
hunnen huyse bij gewoent heeft de  opening vant Comptoir ende Cofferen ende naerdere visitatie van-
de pampieren inden artikelen vermelt, sijnde dese visitatie ende eerste oopeninge te hunnen huys ge-
schiedt eenige daegen naer dat deselve aldaer gebrocht waeren, 
Opden 12 [art.] seght dat op onse aenseggingen hij mit sijnen vaeder ende moeder opgestelt heeft de 
billetten tot voldoeninge van dese artikelen bij sijn moeder geexhibeert, ende seght wijdere naerrigtinge 
niet te connen geven, ende heeft over sulcx bij dese sijn depositie naer voorlesinge  gepersisteert en sig-
neert, 
w.g.DERICK LOCKERMAN 
 
Numero 1 
Die goederen die ick hier yn tocht1 besittende tot Swaemen(:)  
 
2 morgen 31 off 32 roeden, Craen opgenomen van Sr. Schevins 100 patacons, naer doot van Craen 
heft sigh monsieur Schevins int lant laeten sitten, 
 
Item noch hebbe ick Gelis Lockermans bij Scheyn ende deyling2 mit mine huysvrouwe Odilia van As-
sel,  genampt Schotten goet gedaen3 heb op het lant aen mine dochter Catharia haren oom Derrick van 
Swamen ende sine huysvrouwe Grieten Huiskens volgens haer eigen hant 50 guldens, 
 
Item noch heb ick G.Lockerman mit mine huysvrouwe Odilia van Assel, genampt Schotte enen erf-
pacht afgelost, gestaen hebbende op het lant tot Swalmen die somme van 44 gulden 6 stuvers 1 orte 
volgens die eigen hant, 
 
Item noch heb ich ontvangen 231 guldens, voor die helft van een huis dat gelegen heft over die Muer-
kens Port, 
 
Item noch 5 morgen lants gelegen tot Heel dat vergilt 1 erf malder  Rogge , noch 3 goltguldens die be-
taelt worden ider goltgulden tegens ½ rixdaelder, die lant tot Heel haer derden deel is toucomende 
 
Item noch belast aen Sr. Puijl 300 Guldens, 100 die minen dochter aengaet ende 200 haer derden deel 
 
Item enige stael lant gelegen buiten het Swart Broeck waervan ich heb ingelost enen segel ende brief 
van 18 golt gulden, ider golt gulden betalt 10 schillinge die ick gelost van die erfgenamen Van Straets-
borgh van die wedevrouw Smets ende haer broeder, die gaet minen dochter het derden deel aen, 
 
Item noch kompt minen dochter  Catharina Lockermans 50 guldens welcke 50 guldens hercommen 
van 100 Guldens die op Joncker Hertevelt gestaen hebben, die andere 50 guldens heft haer oom Derick 
van Swaemen ontfangen. 
 
Numero 2 
Memory 1666 ses Junij, Heeft die maght  inhet Sterfhuys gelaeten(:)  

                         
1 vruchtgebruik 
2 scheiding en deling 
3 (bij erflating) schenken 
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2 bedden, 3 kussens,  1 hoeiepulle1, 2 dekens, 1 paer gardinen, 1taeffel, 1 taffelkleid, 5 stoellen, 2 stoel-
kussens,  
1 schribaen2, 1 koperen pot, 1 iseren pot, 4 koopere ketels, klein ende groot, 2 kopere doorslage3,  
1 kooperen viesel, 1 kooperen kaffoor4, 4 tiene5 tellioors6, 2 tiene waeter potten, 2 tiene komkens,  
1 kooperen luchter7, 1 blocken doos, 1 isere ketting, 1boven justacour8 vanCraen, 2 tabberts,9 2 lief-
kens,10 1relief11, 3 rocken, 18 off 19 pont gaerren, 1 iseren rooster12, 8 vrouwen hemden, 4 paer laec-
kens, 3 paer kustijcken, 2 taeffellaeckens, 4 klerkens, 3 mutskens, 5 nachthals doecken, 16 neusdoecken, 
5 kinderhemden die goet sijn, 
behalven die quadt sijn, 3 witte schorteldoecken, ock eenige witte kappen, 1 sieden kap, 1 flourse13 kap-
pe, 
1 swarten  moffior14, 1 kamers moffior, 2 vierdel speck, 1 spoel15 
 
Numero 3 
Memory bij Geurdt den halfman is gebrocht tot ASSELT door den brant [:] 
2 paer brant iser, 1 kopere leucht16, 1 kopere vuur pan17, 1 kopere lassoer18, 1 blecken braedtpan, 1 
isere lat19, 
1 lat helken20, ende enige kloterije21 
 
Numero 4 
Tot onsen huyse gebrocht voor den doot van onse dochter Craen, 
1 kofferen niet wetende wat daer in is, 1 mantel, 1 rooden rock ende 1 justacour22, 
Ten huyse van Lockermans 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR. 318 folio 15-verso 16 9-12-1670 
Coram Judices et scabinis Jonckheer Zoutelande et Lt. Van Baerl is gecompareert Gillis Lockermans 
ende heeft met consent van sijne huysvrauwe Odilia van Asselt genamt Schott sou hij verclaerde, ver-
cocht ende overgedraegen aen ende sijn 2 huysen, d’eene gelegen in de Brughstraete neffens de wedu-
we van wijlen den Lt ende Secretaris Peter Bossman ter eenre ende Hubert Janssen ende cansoirten 
respective behuysingen ter andere sijden, ende het andere gelegen aende Merckt neffens den heere 
Schepen ende Syndicus Dulcken ter eenre, ende Peter Chanoin ter andere sijden. sijnde los ende vrij, 
eene jaerlicxse rente van 20 silveren ducatons, alle jaeren te verschijnen opde dagh van Alderheyligen, 
ende voor d’eerste reyse opde voors. dagh inden toecommenden jaere 1671 ende soo voorts. van jaere 
tot jaere totte afflosse toe, die ten ten allen tijden sal moegen geschieden mit eene alinge somme van 
400 gelijcke silvere ducatons, mits sulcx een halff jaer te bevoorens opcondigende mit dese voorwaerde, 

                         
1 matras 
2 lessenaar, secretaire 
3 vergieten 
4 komfoor 
5 tinnen 
6 borden 
7 kandelaar 
8 tot de knie reikend bovenkleed 
9 ambtskleding 
10 lijfjes 
11 pronksieraad 
12 rooster, onderdeel haard 
13 velours 
14 bonte rok 
15 t.b.v. spinnen of weven 
16 kandelaar 
17 blaker 
18 schaal 
19 waaraan keukengereedschap hangt 
20 hak 
21 kleine spullen 
22 bovenkleed met mouwen 
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ingevalle den voors. Camparante eenich jaer suinich1 bleve de voors.rente te betaelen soo dat het eene 
jaer het ander soude moegen raecken, sal hij in plaetse van 20, gehouden sijn te betaelen 25 ducatons, 
aen Joffrouwe Catharina Peters de Lange, weduwe van wijlen den Lt. ende Schepen Johan Spee ende 
haere erven. 
Et tali conditione judex hareditavit. 
 
(Coram scabinis Ltn Cnop et Baenen comparuit Joffrouwe Cathariha Peeters de Lange, weduwe van wijIen Lt en borge-
meester Johan Spee saliger, ende heeft mit assistentie van Peeter Willems als tot dit acte gecosen momboir, verclaert van dit 
Capitael van 500 Ryxdalers voldaen te sijn uyt handen van Sophia Roijen, weduwe Pierre Chanoin saliger als restant 
vande cooppenningen van t’tweede huys in desen mede veronderpandt voor t’selve capitael van 400 ducatons ende bij de selve 
weduwe Chanoin aengecocht, waermede t’selve huys van t’voors. Capitael is ontslagen, sonder daertoe eenich recht meer te 
hebben behouden. gelijk sulx op de originelen segel ende brief is geendosseert, ende is dese acte oversulx doorsteecken, 
Tot Ruremunde den 15e January 1684, mij present, J. R. van Wanssum) 
 
HOOFDGERECHT ROERMOND, INV.NR.70 
 
Gesien het proces communicatoir tot duplicq in exceptione geinstrueert tusschen Geurt van Swalmen 
ende Hendrick Schaffers als gerichtelicke momboiren vant onmundich kint van wijlen den Notaris ende 
Procureur Johan Craen ende Catharina Lockermans Supplianten ende Geexcipieerden2 ter eenre ende 
Gillis Lockermans ter andere sijden, concluderende ende contenderende den Supplianten ende Ge-
excipieerden mit hunne requeste vanden 23 Juny lestleden  ten eynde de procedure bij den Excipient3 
tot Ool begonst voor soe veel deselve de Suppl. qq raeckt verclaert soude worden te sijn crachteloos 
ende van onweerden, ende denselven belast deselve promptelick cost ende schadeloos, aff, ende te niet 
te doen ende daerop alhier opt spoedighst behoirlick te doen blijcken op pene van 50 goltgulden cum 
condemsatione in expensis4, 
Ende den Excipient concluderende ende contenderende bij sijne schrifture geintituleert5 Exceptioneel 
Rescribtie ten eynde den Suppl. souden verclaert worden inde conclusie mit hunnen voors. requeste 
genomen niet ontfanckelick noch gefondeert ende dat in cas deselve vermeynen eenige actie ofte recht 
verdringt te hebben opde twee morgens lants in actis vermelt onder Merum gelegen dat dieselve aldar 
tot Ool voorden gericht souden hebben t'institueren ende vervolgents nae behoiren anderssints permit-
terende den Excipient mit sijne begonste procedure voors. te voiren oyck en sien raeckende van costen,  
Gesien daertoe de presentatie bij den Excipient gedaen mitte 32, 33, 34, 35, 36 ende 37 art. van sijne 
Duplicq ende de acceptatie dairvan bij die Excipient vurs. gedaen mitten 49 art. van hunne Duplicq in  
Exceptione versoeckende daer van diverteringe6 ende vervolgens administratie van recht ende justitie 
opde voirs. conclusie, op alles wel ende rijpelick gelet, 
 
t'Heuftgericht recht doende verclaert de procedure bij den Excipient tot Ool begonste aengevanghen 
voor soe veel den Gexcipieerde qq raeckt, crachteloos ende van onwaerde, belastende denselven die 
promptelick cost ende schaedeloos, aff, ende te niet te doen ende daervan binnen 8 daegen behoirlick te 
doen blijcken, op pene van 50 goltgulden bij den Lantrecht daertoe pag. 286 art 6 gestatueert,  
Condemnerende den Excipient inde costen van desen processe ter taxatie ende moderatie vanden 
Heuftgericht, 
Actum den 22 Decembris 1670 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR. 232 
[overgegeven ter rolle van 13 July 1671] 

                         
1 in gebreke 
2 verweerders 
3 verweerder 
4 met vergoeding van de kosten 
5 benoemd 
6 verdeling 
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Anno 1670 am 24 febr. hat Derigh Lockerman zu Roermundt heir zu Waltneill in seines Vatters na-
men Jelis Lockerman gekauft van mich einen Zulast1 vreij gelt ungefeir 4 …………heirfor hat er mich 
gelobt for diesen Zulast …eij zu geben zu kommende Kerst Heiligendagh ………elbar 48 ½ Rijxdal-
ler, Ich sa[ge]2 neijnenferdigstenhalben Rijxdaller desen hat er migh gelobt …der mit der faeren die im 
den ……auss Roermundt solle faren einen ledigen Zulast vonder …….lheij Scheken . ………hes er 
mit eigener Hant under Schrieben hat 
Theod. Lockerman 
 
Heirauss3 desse Hantschrift hat Jelis Lockerman bezahlt 25 schill.  
Noch von Gerit Korstens ontfangen von Gerit Korstens Zen Rijxdaller in seinen Name 
Noch 1 ½ Schill. Ontfangen 
Dese bezallungh ……getroken …… 
M …h von de ……48 ½ Schill. 
Noch 12 schill.………………………… 
 
[overgegeven ter rolle van 13 July 1671] 
 
Anno 1671 am 12 february hat Derigh Lockerman in seines Vatters Nam Jelis Lockerman heir von 
mich gekauft Einen Zulast vreij gelt ungefeir 4 ¾  …………Ich sage feijre …………und drey k..tgens 
heirfor hat er mich gelobt zu geben zu kommende Pingst Heiligendagh ………elbar 66 Rijxd. Ich sage 
sessundsestigh schillingen …….ich alsdan ……….Nach Roermundt werde komen alsdan solle ich auff 
ir kosten nach Roermundt faeren um dass gelt ab zu hollen welche Derigh  mit eigenen Hant under-
schrieben hat 
Theod. Lockerman 
 
HOOFDGERECHT,  INV.NR. 71 
In saecke van Hendrik Bruyn, borger tot Waltniel, Cleger, tegens Gillis Loc kermans, Gedaechde, 
 
Gesien bij den Heuftgericht den RolIe van 13e deses ende op heden gesonden bekentenisse vande ge-
pretendeerde4 schuit van wegen den soone5 vande Gedaechde gedaen, condemneert den selven de 
sommen respective van 66  ricxdalers in de obligatie vande 12e february 1671 uytgedruckt ende 12 pat-
tacons opden voet vande obligatie vande 24e septembris 1670 vermelt,  
tot behoeve vande Cleger op te leggen ende te betaelen, salvo cortinge6 van t'geene daerop is betaelt. 
ofte voorschreven betaelinge behoort te dienen, ende tot dyen inde costen in desen geresen, getaxeert 
ter somme van …………..(niet ingevuld), 
Actum Ruremunde den 17e July 1671 
 
Gesien de verclaeringe van costen den Heuftgerichte overgegeven ende gedaen bij Goort van Swalmen 
ende Henrick Schaffers als gerichtelicke momboiren vant onmundich kint van wijlen den Notaris ende 
Procureur Johan Craen ende Catharina Lockermans, in den processe bij hun gesustineert7 als Suppli-
anten8 ende Geexcipieerden9 tegen Gillis Lockermans, Excipient, in welcke costen den selven Excipient 
bij vonnis vande 22e Decembris lestleden is worden gecondemneert,  

                         
1 toelast : vat (wijn) 
2 zegge :  
3 volgens 
4opgeeiste  
5 Derick 
6 afgetrokken mag worden 
7 beweert,aangevoert 
8 eisers 
9 verweerders 
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Gesien daer toe d'ordonnantie1 waerbij den voorschreven Gecomdemneerde is gehouden versteken2 
van diminutie3, ende geordonneert dat op dobbel vande  declaratie geprocedeert soude worden tot 
taxatie ende op alles geleth, 
t' Heuftgericht heeft de voorschreven costen, hoewel tot meerdere soe geextendeert, getaxeert ende 
gemeerdert, taxeert ende modereert mits desen ter somme van 48 gulden ende 13 stuyvers brabants, 
behoudelick de costen van executie in dyen nodich, 
Actum Ruremunde den 16e Octobris 1671 
 
STATEN VAN HET OVERKWARTIER (RAL toegang 01.001, INV.NR. 390) 
 
KOHIEREN PERSONELE BELASTING  OPGEMAAKT VOLGENS REGLEMENT D.D.12 
OKT.1671 : 1672 
bezoek R.A.L. d.d. 20 mei 1998 
 
Opmerking 1 : 
In Inv.nr 01.001/386 bevindt zich de verordening betreffende de te heffen Personele Belasting. 
Genoemd worden de onderscheiden standen zoals geestelijkheid, bestuurders, militairen, ambachtslie-
den en de kleine burgerij,  met de te heffen bedragen. 
Bij Herbergiers zien we bijvoorbeeld 10--0 en bij Tappers 4--0 (guldens???) 
 
- op de eerste bladzijde verschijnt een zekere Hendrick Craenen, snijder + vrouw 
 
- een paar bladzijden verder komen we Gielis Lockermans tegen :  er staat: 
 
Gillis Lockerman herbergier en minder wijntapper      15  0 
Vrouwe           5  0 
Dry Dochters + Soon         5  0 
Maeght           0 18 
          --------------- 
          25 18 
 
De 'dry dochters' en de 'soon' zijn mogelijk (begin 1672) : 
Ida (17), Anno Ida (11), Isabella (6) en Joannes Jacobus (9), terwijl Leonardus (10) en Joannes (15) met 
hun studie bezig waren (meestal of altijd ?) intern bij de School (meester) of het instituut. 
In 1677 bij de inventarisatie t.b.v. de inkwartiering zijn er 5 kinderen boven de 14 jaar in de woning 
aanwezig, dat zijn dan mogelijk geweest: Ida (22), Anna Ida (16), Joannes Jacobus (14), Leonardus (15) 
en Joannes (21) 
Dit aantal van 5 kinderen wil ik nog nazien in het originele archiefstuk (GAR Oud Archief, inv.nr964 
en 965). Hierin blijkt niets te vinden (27-8-1998) 
 
Opmerking 2 : 
De aanduiding minder moet op de grootte klasse duiden, er is nl ook regelmatig sprake van bv middel-
baer brouwer. Daarom wordt er ook maar 4- 0 geheven. 
 
Volgenden op de lijst (volgende bladzijde) zijn:  
- Weduwe van Secretaris Bosman 
- Weduwe van Wijlen Marten Stams 
- Weduwe Lijsbeth Knop 

                         
1 bevel 
2 verstoken van  
3 vermindering 
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- Ambrosius de Fort, chirurgijn 
- Jan Loosen, middel brouwer 
 
Opmerking 3: 
Wanneer we de volgorde van het belasting-kohier vergelijken met de inventarisatie van een paar jaar 
later zien we zowel overeenkomsten als verschillen. 
 
(Zie ook het artikel van Coretta Wijbrans in de Maasgouw, jg 1998 blz.78 t/m 87 en bekijk de Stads-
plattegrond van Herman Janssens uit 1671) 
 
 
REKENBOEK Theodorus Woestingh, WIJNKOOPMAN, afd. V nr.20, INV.NR. 214 
folio 23 

 
GELIS LOCKERMAN 
Den 5 Decembris 1671 aen im gelevert deurt versoeck van sijne Altste Dochter  
een half aem1 wijns gilt2 66 q. ad 19 Rijxdallders veraccordeert facit   35 7
 1 
 
Den 22 Octobris 1672 van Vrouw Lockerman op Rekeningh ontfangen een  
ledigh vesken3 van 40 q. ad ½ Rijxdallder, rest mij      33 16¼ 
 
Den 11 Decembris 1673 op Rekeningh ontfangen van Joffrauw Lockerman 
thien Rijxdallders, rest         2 16 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR. 159, procesnr. 1354 
In Saecke van Hans Christoffel Borck cum suis, Supplianten in materie van preferentie over de goe-
deren van wijlen den Capiteyn Egens, tegens de weduwe Lockermans 
 
Gesien het vonnis Interlocutoir van den 10. deses maendts decembris summarie4 ende naer voorgaende 
mondelingen verhoir gegeven ende de reeckeninge bij de Weduwe Lockermans mitte voldoeninge des 
11. dito geexhibeert, waerbij de selve versochte ten eynde desen Heuftgerichte haer de preferentie ad-
judicerende5 oen Andries Bossman geliefte t'ordonneren de voors. Schuldigheyt ad 126 1/8 Rycxdael-
ders 6 Stuyvers aen haer promptelick op te leggen ende te betaelen. 
Gesien tot dyen de persisteringe ende naerdere persisteeringe bij de Supplianten ingedient daerbij Con-
cluderende contendeerden datte weduwe Gielis Lockermans in haerer versoeck ende conclusie bij hae-
re voldoeninge, om voor de Supplianten geprefereert te sijn, soude worden verclaert niet gefundeert 
noch ontfancbaer, ende bovendyen datte selve souden worden gecondemneert in alle costen, schaeden 
ende Interessen die de Supplianten alreede hebben gedaen ende geleden ende voirders sullen doen en-
de lijden, daertoe den voors. Andries Bossman mondelinge in Judicie gehoort ende op alles rijpelick 
geleth. 
 
t'Heuftgericht voor ende aleer eyntelick in saecke te disponeren belast partijen hinc inde6 de voors. vol-
doeninge ende persisteringe te communiceren aende naeste vrienden vanden Capiteyn, om sulcx ge-
schiet ende deselve daerop gehoort Recht gedaen te worden naer behooren, 
Ordonnerende desniettemin Andries Bossman uyt de penningen onder hem berustende te tellen aen 

                         
1 150 liter 
2 ter waarde van 
3 vaatje 
4 samenvattend 
5 toewijzende 
6 wederzijds 
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Christoffel Borck mit sijne twee Consoirten bij provisie Ieder ses Rycxdaelders blijvende ondertussen 
voorde meerreste plaets grijpen d'lnterdictie bij de voors. sententie Interlocutoir geordonneert. 
Actum Ruremonde den 12 Decembris 1676 
 
Ter ordonnantij vanden Heuftgerichte  
w.g. A.Pollart 
 
In saecke van Hans Christoffel Borck, Jacob Coens ende Johan Huberts tegens Weduwe LOCKERMANS 
 
t'Heuftgericht gesien dese ende daerover gehoort Derrick Lockermans in naeme van sijne moeder de 
weduwe Lockermans in Judicio gecompareert sijnde alvooren hierop te disponeren ordonneert deselve 
weduwe onder expurgatie In forma Juris tegens morgen ten thien uhren t' exhibiren pertinenten staet 
van de gereede penningen ende naerlatenschap van wijlen den Capiteyn Johan Christoffel Egens, ende 
van t'geene deselve daeruyt heeft geprofiteert tot dyen reeckeninge vant geene den voors. Capteyn mit 
sijne knechten ten tijde van dessens Indispositie heeft verteert, mit hetgeene daerop is betaelt om allen t' 
selve gesien voirders gedisponeert te worden naer behooren ordonnerende ondertusschen den Heer 
Scholtis deser Stadt te doen sijn devoir van officie ende aende voors. Weduwe Lockermans die reste-
rende alnoch gereede penninghen ende goederen een eenen deser Stadts Secretaris onder Inventaris te 
laeten volgen om in bewaerder handt gestelt te worden ad opus Jus habentis1, belastende inmiddels 
Andries Bossman sijne handen van de penningen niet t'ijdelen2, off aen niemandt iet te betaelen sonder 
voorgaende ordonnantie op peene dat hij daervoor sal sijn ende blijven responsabel de costen tot dae-
raen resernerende. 
Actum Ruremonde den 10e Decembris 1676 
 
Ter ordonnantie vande Heuftgerichte  
w.g.A.Pollart 
 
Aen den Ed.Heuftgerieht 
 
Vertoonen met behoorlicke reverentie Hans Cristoffel Borck, Jacob Coens, ende Johan Huberts hoe 
dat sij sijn geweest Knechte van Captein Johan Cristoffel Egens den welcke ten huyse vande Weduwe 
Lockermans is overleden de welcke de Suppl: tot sijnen Doodt hebben bij gestaen ende want hun door 
den selven Captein ieder des jaers is belooft eene somme van 40 gulden hollants ende daer van versocht 
voldoeninge bij Andries Boodtsman onder den welcken sijn berustende 100 ducatons waer op de We-
duwe Gielis Lockermans heeft arrest dan doen gelijck oock de Supplianten die ingevolge Stadt-ende 
Lantrechten pag. 377 art.7a voor andere Crediteuren sijn gepresenteert ende de voors. Weduwe Loc-
kermans niet en wil gedulden ofte toestaen dat de Suppl. hunnen loon worde betaelt waer over de 
Suppl: tot haere groote interesse ende costen worden opgehalden waer over oock in presentie vande 
Heer Scholtis is geprotesteert waeromme soe keeren de Suppl. haer tot UE ende Weduwe seer onder-
daenichlijck versoeckende dat naer mondelingh verhoir Andries Boodtsman mach worden geordon-
neert aen Supplianten te tellen uytte de 100 Ducatons hunnen loon ende de Wed. Lockermans te or-
donneren inde costen schaden ende interessen aen de Suppl. door haer verweigeringe heeft ver-
oorsaeckt. 
d' welck doende, 
 
Aen den Edelen Heuftgerichte 
 
Vertoonen met behoorlicke reverentie Jan Coens cum suis gewesene dienstboden van de overleden 
Captein Egens hoe dat sij op gisteren om te hebben voldoeninge van haere beloofden ende verdienden 
                         
1 volgens gewoonterecht 
2 los te laten 
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loon d'welck sij met eede soecken te befestigen van dat hun soo veel als bij de regte warelt is belooft 
ende alsoo de Suppl: sijnde arme dienstboden die met geene levensmiddelen en sijn versien om alhier te 
kunnen leven off wederom tuis te geraecken waeromme soe bidden de Suppl: Seer oedtmoedelick dat 
aen Ed. Heuftgericht t' selve ghelieve te nemen in consideratie ende onder te doenen eedt de Suppl. te 
accordeeren die versochte voldoeninge. 
d'welck doende. 
 
Sye gecommunieeert partijen om hierop te seggen tegens morgen ten thien uhren voorden noen. 
Actum Ruremonde den 11.Decembris 1676 
w.g.A. Pollart 
 
Voldoeninghe voor de Weduwe van Wijlen Seigneur Gielis Lockermans, geinthimeerde1, tegens Hans 
Christoffel Borck cum suis, Supplianten. 
 
De Geinthimeerde Insinuatie2 bekommen hebbende vande ordonnantie gisteren in saecke gegeven, 
Seght in voldoeninghe van dien haer alhier te sisteren, om d'operlachte Expurgatie3 t'effectueren, onder 
de welcke sij willich is te verklaeren [:] 
 
1 
Dat sij geenen pertinenten Staeth ende kan leveren van eenighe gereede penningen ende naerlaeten-
schappe van wijlen den Capiteyn Johan Christoffel Egens, 
2 
Naerdermael sij in t'leven van den selven het bewindt van sijne goederen offte gereede penninghen niet 
en heeft gehadt, 
3 
Dat naer sijner doodt heefft sij in haer bewaer genoomen het cofferken hetwelck tot daeraen op de 
caemere van den overledene hadde gestaen, 
4 
Waerinne sij bevonden heefft te wegen aen geldt de somme van 22 Schillingen 2 oordjes, 
5 
Hetwelck kofferken met die daerinne wesende mobilien, ende den geschakeerden rock bij stilswijghende 
pantschappe volgens de Stadt ende Landrechten pag. 249 art.9, 259 art.11, 256 art.11 en 12 aen haer 
verbonden wesende, 
6 
Sij tot haere meerdere verseeckeringhe in conformiteyt van t'selve Landrecht pag. 254 art. 10 daerop 
oock voor alle anderen arrest heeft geinterponeert, 
7 
Ende want volgens het selve Landrecht pag. 277 art. 7 der Geinthimeerde pretentie ten minsten staet in 
gelijcken graedt mit den loon van medicijnen, chirurgerien, appothecarissen ende dienstbooden, 
8 
Ende dat sij oock den eersten arrest heeft gedaen, 
9 
Soo moet sij onder de voors. geprivilegieerde Crediteuren oock den voorgang hebben in conformiteyt 
van t'selve Landrecht pag.279 art.6 
10 
Ende omdat de geinthimeerde ooit is belast t'ederen4 haere reeckeninge van het ghene den voors. Capi-
teyn met sijne knechten ten tijde van dessens Indispositie heeft verteert mettet geene daerop is betaelt, 
11 
                         
1 gedaagde 
2 aanzegging 
3 zuivering 
4 overgeven 
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Soo exhibeert de Geinthimeerde haer reeckeninge volgens de welcke pag. 1 et 2. art. haer heeft gecom-
pareert gehadt tot den 31 Octobris soo vande veraccordeerde verteringhe als geleverde Wijnen de 
somme van 222 Ryxd[aelers] 7 Schill[ingen], 
12 
Dewelcke reeckeninghe door Mr. Pieter den Schoolmeester uyt last van de voors. Capiteyn opge-
noomen sijnde, 
13 
Heefft denselve daervan soo uyt den hooffde van den knecht die eenen maendt minder in den cost was 
geweest als bij afftreckinghe soo veel gekort, dat het restant suyver is gebleven 200 Ryxd [aeiers] 
14 
Waervan den voors. Schoolmeester aen den voorseyden Capteyn rapport gedaen hebbende heefft sich 
bedanct over de goedtheydt der Geinthimeerde, dat sij hem noch quytslagh had gedaen, niettegen-
staende geresen ongemack, vuyligheydt, ende stanck, hetwelck men met hem ten haeren huyse moeste 
hebben, 
15 
Hebbende den voors. Schoolmeester de voors. Somme van 200 Ryxdaelers oock in twee termijnen aen 
den Geinthimeerde voldaen. 
16 
Ende de quitantie selver daervoor geschreven, 
17 
Ten welcken tijde, gelijck den selven Schoolmeester verklaert in t' Kofferken noch 20 Pattacons waeren 
overgebleven, 
18 
Ende vermits de knecht Jan Houberts van t'selve Kofferken den Sleutel heefft gehadt,  
19 
Soo saI den selven oock moeten weeten van t' employ van dien. 
20 
Gemerckt gelijck voorseydt ten tijde van t' affsterven het selve Kofferken in sijne presentie. ende voorts 
van den voors. Schoolmeester ende twee Getuygen geopent sijnde, niet meer als de voors. 22 Schillin-
gen ende 2 oordjes daerinne gevonden en sijn, 
21 
Sijnde oock in de voors. reeckeninghe pag. 2 en versa 3 gebracht de posten van geleverde wijnen, met 
een bedorven matras sich bedraegende 27 Ryxd. 6 Schill. 6 st. 
22 
Ende de pag. 3 versa de Costen geresen in t' reguard van de begraeffenisse mit acht doegen costgeld der 
knechte te saemen ad 28 Ryxd.3 Schill, 
23 
Waerop volght den post der verteeringhe in t'leven voorgevallen, op den voet als was veraccordeert ter 
somme van 70 Ryxd., 
24 
In alsulcke vuegen wat de gehele schuldigheydt sigh alnog bedraeght de somme van 126 1 /8 Ryxd.6 
st. 
25 
Ende want dese Schuldigheydt oock is deughdelijck ende oprecht als de Geinthimeerde oock met eede 
presenteert t' affirmeeren, 
26 
Ende dat de voors. feyten oock in Instanti connen worden betuyght door den voors. schoolmeester. 
27 
Ende dat alsulcke gepriviligieerde schuldt niet en magh worden gedilayeert, 
28 
Waeraen haer uyt crachten van haeren anterieuren arrest staet voldaen te worden, 
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29 
Ende dat sij oock onder de voors. Expurgatie willigh is te verklaeren geenerhande vande voors. goe-
deren den voors. Capiteyn aengaende meer onder te hebben als sijnde die altesaemen onder desen 
Heufftgericht gebrocht. 
Soo versoeckt sij daeromme seer dienstelijck, dat desen Ed. Heuftgerichte haer de preferentie adiudice-
rende aen Andries Boschman gelieve t' ordonnneren de voorseyde schuldigheydt van 126 1/8 Ryxd.6 
St. aen haer promptelijck op te leggen ende te betaelen, 
 
Vel alias omni meliori modo, via, et forma cum expensis. 
Implorerende ende op alles geleth 
 
Den 28e Augusti 1676 is mijn Heer Capiteyn Egen tot onsen Huyse comen met 4 Dienaers, ieder 
daegh mijn heer met de dienaers 3 pattacons veraccordeert 
 
den Schipper eenen pot franschen wijn  2 schilling 
den 29 dito den Schipper een maeltijdt 2 schilling 
die Dienaers ende den Schipper ½ q.frans.wijn 3 schilling 
den 31 den Doctor ende Apoteecker 1 p.rijnschen wijn  3 schilling 
ook den 4e Sept.in verscheyde reysen brandewijn  2 schilling 
den 6 dito den Apoteecker ½ q.rijnschen wijn 1½ schilling 
den 7 dito de barbier 1 q rijnschen wijn 3 schilling 
den 8 dito den Apoteecker ½ q.rijns. wijn 1½ schilling 
den 9 dito den barbier een q. rijns. wijn 3 schilling 
den 10 dito mijn Heer Cap[teijn] een q.rijns.wijn 3 schilling 
In verscheyde keeren 2 Sch.brandewijn 2 schilling 
den 11 dito een q.rijnschen wijn 3 schilling 
den 12 dito eene q.rijnschen wijn 3 schilling 
den 13 dito een q.rijnschen wijn 3 schilling 
den 14 dito eenen Schill. brandewijn 1 schilling 
noch eenen pot rijnschen wijn 3 schilling 
den 15 dito een q.rijnschen wijn  3 schilling 
den 16 dito een q.rijnschen wijn  3  
den 17 dito een q.rijnschen wijn 3  
den 18 dito 1 ½ q.rijnschen wijn  4½  
etc.etc. 
 
afgetrocken van eenen sijner dienaeren diserteur voor eenen maendt aen mondtkosten -- 15.pattacons 
Item heeft den Meester vande Hoochschoole nochtans sonder ordre van mijn Heer -- 8 pattacons afge-
trocken 
 
Item den 1.Novembris Mijn Heer met Drij bedienten veraccordeert ad 3½ Rixd: 
 
Alle daeghen 13 weeken lanck tot het been ende arm voor mijn Heer wijn gesoden1 met gekruyden2, 
eenige daegen een ½ q.en oock eenige daegen een pint ad ---------------------------------------------------------
----10 Pattacons 
 
Voor mijn Heer behoeff tot sijne wonden oudt Lijnwaet, Servetten, Laeckens ver-
scheurt, Cussens, bedde en Laeckens comt mij ad   

7 rixd. 

                         
1 gekookt 
2 kruiden 
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Die Doodt kist ad 3  
Voor het doodt lichaem Iynwaedt 3  
Het Licht, waskeersen ende andere het graf te maecken ende te begraeven 3  
Aen die waschvrouw betaelt 3  
Die Dienaers voor 8 daegen kostgeldt beloopt ad 12 Pattacons 12 pattacons 
 
Item aen verteerde kosten int' leven van mijn Heer des daeghs ad 2 ½ pattacons maeckt voor 28 dae-
gen----------------------------------------------------- 70 Rixd: 
 
Alsoo dat mij suyver Comt van onse Leste afreeckeninge geschiedt totten eersten No-
vembris 1676 bis noch toe  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------126 1/8  
Rixd: 6 Stuijv: 
Die drey Knechtte, von Capteijn welcher beij Lockerman gestorben ist haben beij mihr verzehret, an 
Essen, Drinken und schlaff…… , 8 Reichsdahlers, 3 Schilling, 5 Stuyv. welches sie nohtturfftig 
verzehret ha ben,  
Rurmont, Den 12 Decembris, Anno 1676 
(w.g. Georgius deser ..ihr … der Zilli.. ) 
 
Copye vande ordonnannantie verleent in saecke van Hans Christoffel Borck, Jacob Coens ende Johan 
Huberts, Supplianten, tegens de Weduwe Lockermans  
 
T' Heuftgericht gesien dese ende doerover gehoort Derrick Lockermans in naeme van sijne moeder de 
weduwe Lockermans In Judicio gecompareert sijnde alvooren hierop te disponeren ordonneert deselve 
weduwe onder expurgatie In forma Juris tegens morgen ten thien uhren t'exhiberen pertinenten staet 
van de gereede penninghen ende naerlatenschap van wijlen den Capiteyn Johan Christoffel Egens, en-
de van t'geene deselve daeruyt heeft geprofiteert, tot dyen reeckeninge vant geene den voors. Capteyn 
mit sijne knechten ten tijde van dessens Indispositie is verteert, mit het geene daerop is betaelt, om allen 
t'selve gesien voirders gedisponeert te worden naer behooren, ordonnerende ondertussen den Heere 
Scholtis deser Stadt te doen sijn devoir van officie ende aende voors.Weduwe Lockermans die resteren-
de alnoch gereede penninghen ende goederen aen eenen deser Stadt Secretaris onder Inventaris te lae-
ten volgen om in bewaerderhandt gestelt te worden ad opus Jus habentis, belastende inmiddels Andries 
Bossman sijne handen vande penningen niet te ijdelen oft aen nymandt iet te betaelen sonder voor-
gaende ordonnantie op peene, dat hij daer voor sal sijn ende blijven responsabel de costen tot daeraen 
reserverende. 
Actum Ruremonde den 10e Decembris 1676 
 
Ter ordonnantie vande Heuftgerichte, 
w.g.A.Pollart 
 
T'Heuffgericht alvooren hierop te disponeren ordonneert de Supplianten dry uhren naerden noen te 
contesteren tegens de Conclusie bij partijen mit haere voldoeninge genoemen ende mede te specificeren 
wat sij sijn pretendeerende. 
Actum Ruremonde den 12 Decembris 1676 
 
Persisteeringe door Hans Christoffel Borck, Supplianten, tegens de Weduwe Gielis Lockermans. gein-
thimeerde. 
 
De voors. Suppl. communicatie becomen hebbende van seeckere voldoeninghe op den naeme vande 
voors. geinthimeerde geexhibeert seght daertegens onder alle behoorlicke ende gewoonelicke, presenta-
tien protestatien, ende andere benefitien van rechten het naervolgende [:] 
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Aenvanckelick te repeteren den inhoude van haere requeste ende de Conclusie daer bij genomen waer 
bij uytterlijck wordt ghepersisteert. 
Ende sonder prejuditie van dien seght vermits de Suppl. niet en sijn erffgenaemen van Zaliger Capteyn 
Egens. 
 
Voorsulcx dat haer niet en raeckt de expurgatie offte overgeleverde reeckeninge vande geinthimeerde 
maer sulcx soude toucheren den voors. Capiteyns erffgenaemen 
 
Soo loeten de Suppl. den inhout vande 1, 2, 3, 4, 5. ende 6 art. der overgeleverde voldoeninghe in haer 
weerde ende onweerde berusten. 
 
Den 7 art. wordt wel expresselijck ontkent alsoo volgens die aldoende geciteerde Lantrechten niet en is 
bevintelick1 dat de schult vande geinthimeerde soude staen in gelijceken graedt als behelsende mee-
rendeels van broot, bier ende wijn ende de doodtschuIt soo geprivilegieert soude sijn daertegens heeft 
de geinthimeerde 200 rijcxd. ontfangen. 
Van welcks preferentie dese bij de voors. Stadt ende Lantrechten pag. 279 art. 2 wordt mentie ge-
maeckt. 
 
Voor de welcke oock alnog volgens de opgemelte Stadt ende Lantrechten pag. 279 art. 1 gaen soude de 
dienstboden die uyt den dienst vande schuldenaere worden gescheyden 
 
Hoe veel te meer sijn dan de Suppl. die hunnen heer tot inde doodt niet alleen hebben gedient maer 
hem in sijn laetste van sijne vuylicheyt gereinigt, waer voren de selve met goede redenen besonderen 
loon soude mogen pretenderen gelijck den Hr. doctoor Van de Winden is kennelick debet voor de 
daervoren den 8 art. bij impertinentie en ongefondeertheyt. 

 
Gelijck mede den 9 art. die de daerbij geciteerde Stadt ende Landtrechten in desen bij quade applica-
tie. 
Alsoo t' geposeerde der selve Stadt ende Lantrechten alleen dient tusschen ongepriviligeerde crediteu-
ren d' welck de Suppl. gelijck hier vooren ende bij haer reght aengewesen niet en sijn. 
 
Den inhout vanden 10, 11, 12, 13, 14, 15 ende 16 art. vermits gelijck voorseyt de Suppl. gene erffge-
naemen en sijn soo laeten deselve het geposeerde der voors. art. in haer weerde en onweerde berusten 
 
Ende tegens den inhout van den 17,18 ende 19 ende 20 art. derselve voldoeninge seggen de Suppl. dat 
sij door erve van haeren overleden heer die penningen hebben uytgegeven 
 
Sonder dat sij in regarde van hunnen verdienden loon daervan iet hebben geprofiteert gelijck sij onder 
eede desnodich eerbiedich sijn te verclaeren, als oock dat haer voor haeren loon ieder is belooft des 
jaers 40 gulden Hollants 
  
Den 21, 22, 23, 24, 25 ende 26 art. en raedt al wederom de Suppl. als geene erffgen. van de voors. 
Capteyn sijnde, latende daeromme oock al de selve in haere weerde en onweerde berusten. 
 
Den 27 art. als oock den 28. in regard vande gepretendeerde preferentie vande geinthimeerde bij ex-
pres ontkennen impertinentie ende ongefondeertheyt debatterende 
 
Ende den 29. art. als hun niet rakende uyt redenen voors. passerende ende daertegens pro rata repete-
rende. 
                         
1 duidelijk, bewezen 
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Inhereren de suppl. alnoch de passages de opgemelte Stadt ende Landtrechten pag.277 art7 alweer 
claerlijck is gestatueert dat de dienstboden voorde pretentie vande kost en dranck der geinthimeerde 
sijn gepresenteert. 
 
Weer mede de suppl.voor soo wel hun aengaende de selve voldoeninge voor genoechsaem wederleght 
houdende edoch t' geene specie niet en mochte sijn aengeraect debatterende bij expres ontkennen ende 
andere juris et fonctie generalia . 
 
Soo concluderende ende contenderende de voors. suppl. vermits dese ende die bij hunnen regte gealle-
geerde redenen middelen ende motijffen ende andere daertoe bij den Ed. Heuftgerichte ex officio vel 
via juris naerder te voegen ende suppleren soo en gelijck bij haer rechtens is versocht ende geconclu-
deert met condemnatie van costen ende interesse 
 
Implorende ende op alles geleth. 
 
De Suppl: bidden oedtmoedelick dat over de preferentie immers alsnu mach worden gedisponeert ende 
dat in consideratie mach worden genomen dat sij sijn arme dienstboden die hunnen overleden Heer 
trouwelick hebben gedient ende van geene middelen om te konnen leven of t'huys geraken en sijn ver-
sien, 
d'welck doende 
 
Naerdere persisteeringe door Hans Christoffel Borck, cum suis, supplianten, tegens de weduwe Gilis 
Lockermans, geinthimeerde 
 
De voors: Suppl: communicatie becomen hebbende van de ordonnantie op haere persisteeringe heden 
door UE ende Weerde verleent ende om te voldoen aende selve ordonnantie seggen onder alle behoor-
licke ende gewoonelicke presentatien, protestatien ende andere benefitien van rechten. 
 
Aenvanckelijk te repeteren den inhoude van hunnen regte als persisteeringe als mede de Stadt ende 
Lantrechten in haeren regarde daar bij aengetoont waer bij alnoch wordt gepersisteert 
 
Ende pretendeert den opgemelten Hans Cristoffel Borck voor een jaer loon 40 gulden Hollants gelijck 
hij effectivelick gedient, 
 
Jacob Coens voor den tijt van acht maenden 30 gulden Hollants ende is hem door den overleden Cap-
tein voor sijn trouwicheyt ende hem te weinig en is belooft voor den recompens een vol jaer ad 40 gul-
den 
 
Ende Johannes Huberts voor den tijt van thien maenden 35 gulden Hollants die alrede voor sijnen 
trouwen dienst t' geheel jaar door sijnen overleden Heer is toegeseght. 
 
Alle welcke verdienden loon de Supplianten eerbiedich sijn met lieffelicken eede te affirmeeren. 
Ende welcke affirmatie de selva Suppl. meenen voor de geinthimeerde haer schult voorderinge geprefe-
reert te sijn. 
Soo concluderen ende contenderen de Suppl. soo ende gelijck bij haere regte ende persisteeringe is ge-
daan ende dat de Weduwe Gilis Lockermans geinthimeerde in desen in haer versoeck ende conclusie 
bij haere voldoeninge om voor de Suppl. geprefereert te sijn sal worden verclaert niet ontfanghbaer 
nochte gefondeert ende bovendien door de selve saI worden gecondemneert, in alle costen, schaden 
ende interessen die de Suppl. alrede hebben gedaen ende geleden ende voordien sullen doen ende lij-
den. 
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Offte andersints concluderen omni meliori moda via et forma cum expensis et interesse. 
Implorerende in ende op alles geleth. 
 
Aen den Ed: Heuftgerichte deser Stadt. 
 
Geeft reverentelick te kennen de weduwe van wijlen Gielis Lockermans, hoe dat sij verhoept gehadt 
hebbende adiudicatie te becomen, van haere gepriviligeerde Credyt, haar competerende tot laste van 
de naerlatenschappe van den Capiteyn Eegens, ten haeren huyse van de quetsure in t' belegh van 
Maestricht bekomen eenen langen tijt bedtlegerich geweest ende eyntelick oock aldaer affgestorven 
sijnde, heeft et aende Ed: Heuftgericht belieft mit de neffens kommende interlocutie te ordonneren, dat 
sij alvooren haere voldoeninge soude communiceren aende naeste vrienden vande voors: Capiteyn etc. 
de welcke naaste vrienden als voren Supplianten mij wert anders en weederom aan te treffen als sijnde 
den voors: Capteyn (: gelijck sij verstaedt:) gebortigh geweest uyt het Stieft Osnabrugge soude  mochte 
weeten de plaetse, ende dat indien gelijcke Capteyn het Landtrecht pag. 291 art.11 statueert dat men 
het becommert1 goedt saI doen oproepen, ende den arrest kondigen, bij dry kercke geboden ende bij 
opplackinge van billetten, ten eynde dat soo wanneer ymandt d'arrest soude willen ontsetten, hij t' selve 
soude doen, binnen den tijt van ses weecken, ende dat ondertusschen der suppl: geprivilegieerde be-
taelinge niet en soude behooren te worden geretardeert omdat soo volgens de Stadt ende Landtregten 
pag. 249 art.9, pag.254 art.11 et pag. 277 art. . op de goederen ten haeren huyse gebleven, edoch nu 
onder dese Ed.Heuftgericht gebrocht heeft sulcke stilswijgende pandtschappe, dat haer die niet en sou-
de moegen ontraken worden, maer alvooren haer te voldoen, ende int regarde van de voors. gearres-
teerde penningen oock naerder recht heeft als die anderen, dewelcke bij t'voors. Landtrecht pag. 279 
art.7 sijn gerecenseert omdat sij mit die soo uyt den hoefde van d' oncosten, vande sieckte ende begraef-
fenisse, mit desen in eenen graedt wesende, oock mitten eersten arrest is versien ende dat gij oversulcx 
de gearresteerde penninghen in allen gevalle soude mogen lugten onder cautie, 
 
Soo versoeckt sij daeromme seer dienstelick, dat haer gepermitteert magh worden om in plaetse van d' 
opperlachte communicatie te loeten doen, de debvoiren2 geprescribeert, sijt, Landtrecht pag. 291 art. 
11 hierboven geciteert, ende dat haer desniettemin magh worden gepermitteert de gearresteerde pen-
ningen, bij provisie te mogen lichten, onder cautie in minderinge van haere pretentie, 
t' welck doende, 

 
Declaratie vande vacatien gedaen bij de Procureur Johan van Gelder in saecke vande knechten van 
Capteyn Egens in saecke tegens de Weduwe Gilis vande Linde  
 
Eerstelick comt pro arro enen halven Schill. 1 7 
Voort recht van consultatie 0 12 
Den 9. Decembris 1676 mette voors. knechten gecompareert voor den Heere 
Scholtis met den Schoonsoon Lockerman om soo mogelick over t' punt van prefe-
rentie haer te vergelijcken compt 

0 12 

Den 10. dito neffens de knechten in Judicio gecompareert als partijen mondelingh 
sijn verhoort comt 

0 12 

Voort opstellen der regte alrede geexhibeert 0 12 
Over de overgeleverd en voldoeninghe vande voors. Weduwe Lockermans gecon-
sulteert 

0 12 

Voort opstellen der persisteeringe groot dry folien inbegrepen t' gros 1 16 
Ende voort opstellen der naerdere persisteringe comt inbegrepen t' gros 0 18 
Voort opwachten vanden 11 ende 12 Decembris voors. 0 12 
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2 plichten 
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Voort recht vande sententie 0 18 
Voor dese declaratie 0 5 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR. 159, procesnr. 1363 
Gesien het extract uytte Rolle vande eersten Decembris 1676, alwaer de weduwe van Gielis Locker-
mans gedient heeft van redenen van arrest, tegens alle die geene dewelcke hun sonden willen draegen, 
erffgenaemen vande Sr Capiteyn Johan Christoffer Egens, daerbij concluderende ten eynde bij vonnis 
van desen Heuftgerichte soude worden verclaert, dat sij haeren arrest naer behooren heeft aengeleyt, 
ende dat sij uyt cracht van dyen haere pretentien1 op de gearresteerde2 goederen sal mogen verhaelen, 
mitte costen in dese te vallen, mits affirmerende dat de schultvoorderinge is deuchdelyck , oprecht ende 
onbetaelt,  
Gesien tot dyen den intendit3 bij den Arrestant ter Rolle vanden 15en February lestleden overgegeven 
mit extract uyt het arrestboeek, reeckeningen ende copye van eene missive geteeckent F.Mallebrancq 
den 5 february voors., Concluderende de Arrestante nochmaels, ten eynde bij sententie4 soude worden 
uytgesproocken dat sij haeren arrest behoorlicker wijse aengelacht5 ende vervolcht heeft gehadt, ende 
oversulcx houdende de voors. schultvoorderinghe voor genoechsaem gesustificeert6, ende die sij oock 
desniettemin presenteert t'affirmeren deuchdelick oprecht ende onbetaelt te sijn, aen Sr. Bossman gelie-
ve t'ordonneren aen d'Arrestante uyt te reycken die onder hem gearresteerde 100 ducatons7, salvo cor-
tinghe van het geene de knechten vande voors. Capt.Egens volgens ordonnantie8 van desen Heuftge-
richte daeruyt hebben ontfangen, permitteren dyen onvermindert het geene haer verners resteert soo 
vande voors. pretensie als aengewende costen deser proceduyre te moogen verhaelen op de gearres-
teerde meubelen. 
Vel alias9 etc[eter]a, Gesien daerenboven de Reqeste mittet annex vonnis interlocutoir10 vande 12e 
Decembris 1676 ende op allet'geene bij Inventaris van litt. A tot E is gefurneert11, wel ende rijpelick 
geleth. 
 
T'Heuftgericht recht doende, ende Inhererende12 het voors.vonnis Interlucutoir vande 12e Decembris 
lestleden, ordonneert d'Arrestante behoorlick ende in gevolghe het prescriptum der Stadt ende Land-
trechten bij edict te doen daegen alle die geene die welcke in desen sijn geinteresseert, ende recht van 
concurrentie, preferentie ofte andersints souden willen pretenderen, om sulcx geschiet, ende partijen 
hinc inde13 gehoort, ten principalen gedisponeert te worden naer behooren, permitterende desniette-
min aende Arrestante bij provisie uyt handen van Andries Bossman onder voorgaende goede ende 
sustifante cautie te moegen lichten de penningen aldaer gearresteert, mitsgaeders het gelt uyt de meu-
belen in actis14 geroert onder gelijcke cautie t'ontfangen ter concurrentie15 van Haere geexhibeerde 
reeckeninghe. De costen ten principalen reserverende, 

                         
1 vordering 
2 in beslag genomen 
3 eis, bewijsschrift 
4 vonnis 
5 betaald 
6 voldaan 
7 1 ducaton= 10 schilling 
8 beschikking,bevel 
9 of wel 
10 tussenvonnis 
11 geleverd 
12 invoegend 
13 wederzijds 
14 in de stukken 
15 samenloop 
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Actum Ruremonde den 12 de Marty 1677. 
Ter ordonnanti vanden Heuftgerichte 
w.g. A.vande Smitzen 
 
De Weduwe van Wijlen Gillis Lockermans, Impetrante1 van arrest, Arrestante, tegens de geene die hun 
sonden willen draegen erffgenaemen vande Sr Capiteyn Jan Christoffel Egens, gedaeghden, 
 
Arrestante dient van redenen van arrest concluderende ende contenderende2 als bij de selve, t’ Heuft-
gericht accordeert mitte voors. Rolle bij mij, 
w.g.A. vande Smitzen 
 
Exhibitum den 8. decembris 1676 
 
Redenen van Arrest voor de Weduwe van Wijlen Sr Gilis Lockermans, impetrante van arrest, tegens de 
geene die hun sonden willen draegen erffgenaemen van den Sr Capitein Jan Christoffel Egens, ge-
daeghde. 
Om dese redenen van arrest in te stellen ende de conclusie hieronder te nemen te fonderen, 
 
Soo seght de Impetrante van arrest, 
 
Dat den voors.capitain in t' belegh van Maestricht dangereuselijck gequetst sijnde, ten haeren huyse is 
gebrocht, 
Dat den selven t' sedert den 1 .Novembris lestleden, naer dat hij het voorighe hadde betaelt sich totten 
achtentwintigsten dito (:als wanneer hij is overleden:) mit dry knechten bij haer voors. heeft opgehou-
den, continuelijck kranck te bedde gelegen hebbende, 
 
Dat hij mit d' impetrante is overkommen geweest dat hij voor hem ende sijne voors. knechten des 
daeghs soude betaelen derdenhalven3 pattacons4 voor den cost ende verpleegh, waervan het import5 
sigh bedraeght 70 pattacons, 
 
Dat hij behalven dien heeft gehadt, ende respectievelijck laeten tappen voor de geene die tot sijne cure 
waeren gedestineert ende hem quaemen besoecken, aen Rijnsche, ende andere wijnen, ende stercke 
waeren, neffens eenig geleendt geldt, totte quantiteyt van 12 pattacons ende 2 schillinghen, 
 
Dat in de voorighe reeckeninghe niet en is begrepen geweest den wijn, die geduyrende den tijdt van 13 
weecken mit kruyderije is gesooden geweest ende geemployeert tot sijne wonden den welcken sigh 
bedraeght ter somme van 10 pattacons 
 
Dat behalven dien hij een mattrasse neffens het bedde, kussens, ende laeckens heeft bedorven mette 
groote vuyligheydt waeraen hij was onderworpen, ende welckenthalven d' impetrante totte wonden veel 

                         
1 verkrijger,verzoeker 
2 eisende 
3 2½ 
4 1 pattacon=8 schilling 
5 totaal 
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lijnwaedt, ende servetten heeft verretten1 waervan men het import ten minsten neempt op 13 pattacons 
 
Dat d'impetrante oock heeft gefurneert, naerdat hij was kommen afftesterven, den loon van de 
doodtkiste vande waeckers, begraevers, ende alle t' geene in dergelijcke occasien gewoonelijck is, sigh 
tesaemen bedraegende 9 pattacons, 
 
Dat eyntelijck sijne knechten noch acht daeghen naer sijne doodt bij d'impetrante hun hebben willen 
ophouden, overmits sij voor alle orde verwachten van hunne d'importe 12 pattacons waer voor enen 
edoch alhier stelt 10 pattacons, 

 
Want nu alle het selve is deughdelijcke, oprechte ende geprivilegeerde schuldt, ende dat men tot be-
taelinghe der selver onderlinghe niet en heeft sien te geraecken, overmits sigh nijmandts van weghen 
den 
overledenen als erftgenaemen en heeft aengegeven, 
Ende dat enen in seeckere ervaeringhe is gekommen, dat in handen van Sr Bossman weerdt in den Se-
baste Adelaer2 soude berusten ofte exiteren seeckeren wissel ter somme van 100 Ducatons, tot prouf-
fijete van den overledenen gedestineert, 
 
Soo is men daeromme te raede geworden daerop arrest te doen interponeren, 
 
Gelijck op het geene alnoch van meubelen exiteert ten huyse van haer impetrante, 
 
Ende daeromme mits de voors. ende meer andere redenen, middelen ende motijven, hiertoe van officie 
3, ofte rechtsweghe naerder te suppleren, concluderen ende contendeert d' impetrante ten eynde bij 
vonnis van den Edelen Heuftgerichte sal worden verklaert, dat sij haeren arrest naer behooren heeftt 
aengeleydt ende dat sij uyt crachte van dien, haere voor verhaelde pretentien op de gearresteerde goe-
deren sal moghen verhaelen, mitte costen in desen te vallen, mits affirmerende dat de voors. schuldt-
voorderinghe is deughdelijck, oprecht ende onbetaelt, 
Ofte andersints concludeert, omni meliori modo via et forma cum expensis Implorerende ende op alles 
geleth 
 
Extract uytte Rolle vande 15 feb[ruar]y 1677 
 
De Weduwe van wijlen Gillis Lockermans, impetrante van arrest op de naerlatenschap van wijlen den 
Capiteyn Eegens 
D’impetrante exhibeert haeren intendit, versoeckende dat in gevolgh vande respective conclusie bij de 
redenen van arrest ende desen intendit genomen recht ende justitie mach worden geadministreert cum 
expensis, 
Furnentur Acta 
t' accordeert mitte voors. Rolle bij mij, 
w.g.A. vande Smitzen 
 
                         
1 versleten 
2 naam logement 
3 ambtelijk 
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Intendit voor de Weduwe van wijlen Sr Gelis Lockermans, impetrante van arrest op de naerlaten-
schappe van wijlen Capiteyn Eegens 
 
De voors.impetrante employerende1 haere redenen van arrest voor desen over gegeven, 
Ende oock hier neffens docerende2 mirte extract uyttet arrestboeck van de behoorlijcke verweckinge3 
vanden voors.arrest, 
 
Ende mittet relaes daeronder staende vande weerdtdoeninghen dienthalven gedaen,  
Seght dat de reeckeninghe mitte doodtschulden, oock het geene van de begraeffenisse dependeert der 
arrestante mondtcosten, die sij in de kranckheydt aen wijlen den Capiteyn Eegens heeftt gesubmini-
streert4 ende andere haere pretentien sijn geaugmenteert in alsulcker vuegen, dat die in t' geheel kom-
men te bedraegen 124 Pattacons ende 1 Schilling, 6 Stuyvers, relaes totte selve reeckeninghe hierbij 
annex sub.B 
 
Ende want mitte neffens kommende copye authentijcke van den missive ofte assignatie5 van den sollici-
teur6 Malleprancq aen Sr Boschman is geordonneert, de 100 ducatons door hem ontfangen aen d'arres-
tante op te leggen ende te voldoen, 
 
Waermede der arrestante pretentie heeft haere volkommene premie, 
Ende dat nymandt desenthalven en kan worden verstaen aen haer te wesen preferabel, 
 
Omdat het Landtregt pag. 277 art. 7 in gelijcken graedt van privilegie stellende op de goederen van den 
sterfhuyse van den schuldenaer den loon van medicijnen, chirurgijnen, apotecarissen, ende andere on-
costen van sieckte daervan den schuldenaer gestorven is, wie insglijx den loon van de dienstbooden, die 
alsdan in dienst van den afflyvigen waeren ende de nootwendige oncosten van de begraeffenisse, ge-
schiedt in den moeshoff der arrestante op het EynseI. 
 
Onder dese die in gelijcken graedt van privilegie staen volgens het selve Landtregt pag. 279 art. 6 voor-
gaet den geenen die onder hun sijn arrest eerst heeftt gedaen ende behoorlijck vervolght, 
 
Aen de welcke daer geenen en is als d' arrestante alleen die haeren arrest eerst gedaen hebbende, be-
hoorlijck vervolght heeftt,  
Soo is het resoluyt dat dienvolgens haere voorderinge bestaende in d' oncosten van de kranckheydt, ofte 
sieckte, waervan den voors. schuldenaer gestorven is, ende voorts in d' oncosten van sijne dienstbooden, 
ende begraeffenisse voor alle andere staet betaelt te worden, 
 
Alhoewel de heeren medicijnen in desen geinteresseert wesende, extra indiceerlijck andere sententie 
onderstaen hebbende te strijcken, hun daermede tot dese proceduire Judicatuyre partiael hebben ge-
maeckt, 
Gelijck oock in den meerreste van den goederen van den afflijvighen ten huyse der arrestante geexiteert 
hebbende haer recht van preferentie volgens de Stadt ende Landtrechten pag. 299 art. 9 en 10, pag. 

                         
1 aanwenden 
2 tonend 
3 oprichting 
4 geleverd 
5 aanwijzing 
6 advocaat voor militaire zaken 
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254 art. 11 en pag.277 art. 5 buyten alle controversie is gestelt, 
 
Ende dewelcke alsoo hier oock niet en hadden mogen worden onttrocken sonder haer eerst te voldoen, 
 
Soo concludeert ende contendeert d' arrestante nochmaels ten eynde bij Sententie sall worden uytge-
sproocken dat sij haeren arrest behoorlijckerwijse aengelacht ende vervolght heeftt gehadt, ende over-
sulxs houdende de voors. schuldtvoorderinghe voor genoughsaem gejustificeert ende die sij desniette-
min oock presenteert t' affirmeren deughdelijck, oprecht, ende onbetaelt te sijn, aen de voors. Sr 
Boetsman gelieve t' ordonneren, aen d' arrestante uyttereycken die onder hem gearresteerde 100 Duca-
tons salvo korttinge van het gene de knechten van den voors. Capiteyn Eegens volgens ordonnantie van 
desen Ed. Heuftgerichte daeruyt hebben ontfangen, permitterende dien onvermindert het geene haer 
verners resteert, soo van de voors. pretentie als aengewende costen deser proceduyre, te mogen verhae-
len op de gearresteerde meubelen. 
Vel alias omni meliori modo via et forma cum expensis. 
Implorerende ende op alles geleth 
 
Extract uyt het Arrestboeck des Heuftgerichts Ruremonde 
 
Den 28.Novembris 1676, hebben de weduwe Gillis Lockerman, Johannes Hubertsen, Hans Christoffer 
Borck ende Jacob Coens, sijnde dese dry lesten de dienaeren vande Capiteyn Johan Christoffer Egens 
onder het Regiment vanden Jongen Prins van Asenebrugh1 arrest gedaen in handen van Andries 
Boetsman op alsulcke 100 Ducatons als hij wegens seeckeren wisselbrieff aengaende den voors. Capi-
teyn in handen is hebbende, ende voorts op alle andere sijne gerede ende ongerede goederen soo bij 
den selven alnoch worden bevonden, hebbende d' ierste haeren arrest geinterponeert voor de somme 
van 100 Rijcxdaelders, ende de dry lesten ieder voor de somme van 40 gulden Hollants, hercommende 
van verdienden loon, 
 
Den 12.Decembris 1676 heeft de weduwe Gillis Lockermans haeren arrest van 28 Novembris lestleden 
verweet, coram scabinis Lt. Lom ende die puer termina primo 
Den 29. Decembris 1676 heeft de weduwe Gillis Lockermans haeren arrest van 28 Novembris lestleden 
verwect, coram scabinis Lt.Lom ende die puer termino secundo 
 
Den 12.January 1677 heeft de weduwe Gillis Lockermans haeren arrest van 28 Novembris lestleden 
verweet, coram scabinis Lt. Crucken ende die puer termino tertio 
t' accordeert mit het voors. arrestboeek bij mij,  
w.g. A. van de Smitzen 
 
Bekenne ick onder [geschrevene] deses bovenstaende arreste mit dese bovenstaende vervolgingen door 
mij verweckt ende yder reyse de eedt gedaen ten huyse Andries Boetsman, 
Actum den 12 January 1677  
w.g.Peter Swinnen 
 
Monsieur, 

                         
1 Osnabruck 
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Monsieur Bootsman, ick versoecke dat U Edele gelieft te betaelen aen weduwe Lockermans in den Ad-
ler de somma van 100 silvere Ducatons, de welcke onder U Edele berustende sijn wegens Capiteyn 
Egens Saliger. 
Dit doende sult mijn ten hooghsten verobligeren, hier mede affbreke ende verblijve onderstont, Monsi-
eur U Edele Weerde dienaer, ende was onderteeekent,  
F. Mallebrancq, ter sijden stont, Leyden den 5 february 1677 
 
Gecollotioneert dese copye tegens sijn origineel, geteeckent als voore, is deselve daer mede bevonden t' 
accorderen bij mij, 
w.g.A. vande Smitzen 
 
Inventaris van stucken in saecke van de weduwe van wijlen Sr Gilis Lockermans, Arrestante, op de 
Naerlatenschappe van Capiteyn Egens, 
 
In den eersten wordt alhier gefurneert de rolle van den 12 Decembris 1676 waerbij is gedient van rede-
nen van arrest------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------Sub A 
 
Deselven redenen van arrest-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sub B 
 
De Rolle van den 15.en february 1677 alwaer is gecopieert furnatur acta-------------------------------Sub C 
 
Den Intendit ter lestvoorgaende rolle geexhibeert waerbij is annex den extract uyt het Arrestboeek des 
Heuftgerichts Ruremonde blijckende bij t' selve dat den voors. Arrest behoorlijck dry mael van vier-
thien tot vierthien daegen is verweckt, ende dat den weet daervan is gedaen aen Andries Bodtsman 
uytwijsens het relaes daeronder staende mit der aenstaende reeckeninghe seeckeren missive van den 5e 
february 1677, spreeckende van 100 silvere ducatons aen den voors. Bootsman geschreven, saementlick 
al hier ----------------------------------------------------Sub D 
Desen Inventaris --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--Sub E 
w.g.J.Kroonenbroeck 
 
Aen den Ed. Heufttgerichte deser Stadt, 
 
De Weduwe Lockermans versoeckt seer dienstelick ordonnantie op haere requeste voorleden Vrijdagh 
gepresenteert ten fine van Citatie1 edictael2 ende lichtinghe onder cautie in t' reguard der penningen 
vanden Capiteyn Eegens, 
d'welck doende, 
 
Samenvatting van de blz. 23 t/m 28 
Deklaratie van de kosten in de herberg van de Weduwe Lockermans in verband met het verblijf van de 
                         
1 dagvaarding 
2 afgekondigde 
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(zwaar) gewonde Capteyn Eegens en zijn 4 (later 3) knechten over de periode vanaf 28 augustus tot 
eind november 1676.  
Het gaat behalve om de afgesproken Pattacons per dag voornamelijk om geleend geld en drankcon-
sumpties, genoten door Capiteyn Egens (Mijn Heer) alsmede zijn diverse gasten te weten: 
28+29 aug.: de Schipper, die het gezelschap vanaf Maastricht over de Maas vervoerde en naar de Her-
berg bracht, 
31 aug. : Doctor + Appoteecker 
6 sept. : Appoteecker 
7 sept. : Barbier 
8 sept. : Appoteecker 
9 sept. : Barbier 
1 okt. : den Corporaal + den Meester (van de Hooge Schoole) 
4 okt. : den Corporaal 
11 okt. : den Meester 
15 okt. : den Appoteecker krijgt een haan bezorgd 
19 okt. : den Barbiers Dienaer + den Meester 
22 okt. : Meester Herman 23 okt. : Meester Herman 24 okt. : Meester Herman 26 okt. : Meester Her-
man 27 okt. : Meester Herman 29 okt. : Meester Herman 30 okt. : Meester Herman.  
Voor november wordt een ander tarief afgesproken omdat er een Dienaer is vertrokken (gedeserteert ?). 
Het wordt nu 2 1 /2 Rixdaelders per dag 
1 nov. : Meester Herman 
16 nov.: den Appoteecker + den Meester 
18 nov.: Meester Herman + den School Meester 19 nov.: er wordt een bedorven matras vervangen 20 
nov.: Meester Herman 
21 nov.: den Schoolmeester 
22 nov.: Meester Herman 23 nov.: Meester Herman 24 nov.: Meester Herman 25 nov.: Meester Her-
man 26 nov.: Meester Herman 27 nov.: Meester Herman 28 nov.: den Timmerman (voor het maken 
van de doodskist) 
 
Capiteyn Egens blijkt een been- en armwond te hebben gehad, waarvoor alle dagen gedurende zijn 
verblijf, 13 weken lang, in wijn gedrenkte/gekookte kruiden zijn gebruikt. 
De afrekening sluit met een nog te ontvangen bedrag van 124 Rijksdaalders, 1 Schilling en 6 Stuivers. 
w.g. Wed.Lockermans 
 
Monsieur Bootsman, Coopman tot Roermonde 
 
Monsieur, 
Monsieur Bootsman saluyt, deesen dient om U.E. te adviseeren als dat ick een brieff gedatteert de 11.en 
deeser, ontfangen heb van Johannes van Gelder dewelcke mijn onbekent is doch sonder twijttel U.E. 
wel bekent, dewelcke mij heeft geschreven alsdat de Weduw Lockermans vonnis onder Copy soude 
gecreegen hebben om het gelt te commen lighten ende versoecke dogh dat daer geenen stuyver van 
magh uyt gegeven worden, want den Heer Baron Cniphuysen meent selver ofte sal een ander tot 
Roermonde stueren om dan te Liquideeren ende alles te Examineeren ende sal U.E. dan met een satis-
fact doen dogh in cas dat U.E. sigh selven met die saeck niet en wilde bemoeyen soo gelieft maer deesen 
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Brieft aen de Nottaris zondt om dat hij het dan onder U.E. Lande soude doenden berusten, 
Meede afbreecke en verblijve Monsieur, U.E. Dienaar, w.g.J. Mallebrancq, Leyden, den 13.en April 16 
77 
 
Sye geciteert partijen om hiertegens te repliceren ten naesten, Actum Ruremonde de. 28. Juny 1677 
w.g.A. vande Smitzen 
 
Prescriptie voor Sr Jacob Mallebranq en de den Procureur Jan van Gelder, rescribenten ende geinti-
meerden,  tegens de Weduwe Lockermans, Suppliante 
Die voors. rescribenten ende geïntimeerden Communicatie becommen hebbende van de neffens gaen-
de requeste, 
Seggen in voldoeninghe van de respective ordonnantien daer op verleent onder alle gewoonlijcke pro-
testatien, imploratien ende meer andere benefitien van Regten, t'geene soo volght, 
1 
Aenvanckelijck ten inspecte van de gecrediteerde volmacht ende Cautie, datt men aen neempt dijn 
aengaende te voldoen naer behooren, mits den geintimeerden tijdt vergunt wordt naer exigentie der 
saecke, 
2 
Employerende desniettemin ende per Interim om de Mandato te doceren die mede gaende brieven, 
waerbij den selven t'vervolgh van saecke vertrouwt is worden,  
3 
Wat aenbelanght t' voorder versoeck van partijen, t'selve is Impertinent ende ongefundeert, 
4 
Want lemandt sijnde gereleveert in priori statu wordt herstelt, ende tottet leggen van eenighe gepreten-
deerde penningen niet en is te constringeeren, 
5 
T'welck te minder in desen con geschieden uyt redenen dat hij rescribent, qui nec hores nec debitor , 
voor die schuldt van eenen derden niet aengesproocken en con worden, 
6 
Oock en con hij gheene partije geseyt worden, tot wijens laste iets soude sijn executa bel, 
7 
Et posito, dat hij in t' leven van wijlen den heere Capiteyn Egens om aen hem te worden getelt , van 
Intentie waere geweest 100 ofte 1000 ducatons t' avanceren1, tegens gagies uyt sijnen dienste te refun-
deren, 
8 
Soo quamp sulx effenweIl mit dessens affsterven, ende sijne gedaene revocatien te cesseren, 
9 
Welcken volgens oock geene lichting onder borghtaele gepretendeert, ofte toegestaen cunnen wor den, 
 
Waermede vertrouwende die voors. requeste genoeghsaem te sijn gestraeft, ende t' gheene in spectie 
niet en is aengeraeckt, bij ontkennen, impertinentien, ende meer andere juris et facti generalia debatte-
rende, 
Ende overmits alle welcke redenen, middelen ende motijven ende meer andere hiertoe ex officio vel via 

                         
1 voor te schieten 
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Juris bij het Ed. Heuftgericht naerder te suppleren 
Concluderende contenderen hij rescribent ende geintimeerden ten eynde dat hij mette gedaene presen-
tatie salI volstaen, ende die Suppliante om voirders ofte anders te hebben versocht, verclaert niet ont-
fancbaer, 
Cum expensis, inhererende sonder prejudicie van dyen die conclusie bij de voorgaende rescriptie ge-
nomen, waer op mits desen oock Justitie wordt versocht mit condemnatie van costen, 
Ofte concluderen ende contenderen andersints, omni meliori modo, via et forma, cum expensls 
Implorerende ende op alles geleth, 
Sye geconvoceert partije om hierop te seggen tegens maendach naestcommende, 
Actum Ruremonde, 25 Juny 1677 
w. g. A. vande Smitzen 
 
Aen den Edelen Heuftgericht deser Stadt. 
 
Geeft reverentelick te kennen de weduwe van wijlen Sr. Gielis LockermansFout! Bladwijzer niet gedefi-
nieerd. hoe dat haer bij vonnis vanden 12 Marty lestleden hier neffens gaende Sub A gepermitteert 
sijnde bij provisie uyt handen van Andries Bossman onder voorgaende preferentie cauti mogen lighten 
de penningen aldaer gevoordert, mitsgaders het geldt uyt de meubelen in actis gevoert, niet alleen de-
selve opperlachte cautie en is gepresteert, maer oock op haere netfens kommende requeste sub B, exe-
cutie verleent waer in al rede de sommatien respectivelick van den 31 (!) april ende 19 may sijn ge-
wesen, welcke volgens aloffwell hiertegens geene oppositie en kan vallen, omdat de provisien etc.etc. 
 
Soe versoeckt de suppliante voornoemd seer dienstelick ten eynde verklaert mach worden dat niette-
genstaende het versochte relivement sij mit hierte bekommen executie sal moghen worden versien, 
t'welck doende, 
 
Extract uyttet appostille boeck der Stadt Ruremonde, den 17. May 1677 
 
J.Mallebrancq tegens de Weduwe Gielis Lockermans 
t' Heuftgericht accordeert aen den Suppliant het versochte relivement ende tijt van veerthien daegen 
mits betaelende de costen van retardatie. 
Accordat, w.g.A.Pollart 
 
t'Heuftgericht ordonneert den Procureur Van Gelder sijne volmacht ad acta te brengen, ende partijen 
cautie te stellen, pro indicato all ten naesten, 
Actum Ruremonde den 25 Juny 1677 
w.g. A. vande Smitzen 
 
Aen den Edelen Heuftgericht deser Stadt 
 
Geeft reverentelick te kennen de weduwe van Wijlen Sr.Gilis Lockermans, hoe dat sij in seeckere er-
vaeringhe compt dat de procureur van Gelder, occuperende voor Sr. Andries Boedtsman, relivement 
soude hebben geimpetreert op den naeme van den Solliciteur Mallaprangk, uyt cracht van t'welcke hij 
oock soude gediendt hebben seeckere rescriptie, alhoewel dese saecke ad resribendum niet en is gedis-
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poneert, want nu de Suppliante haer niet en kan laeten voorstaen, dat den voors. Mallaprangk eenigen 
last aen den voors. procureur souden hebben gegeven, om in desen te procederen tegens sijne eygene 
handt, ende assignatie, 
Soo versoeekt de Suppliante daeromme seer dienstelijck, dat aen den voors. procureur magh worden 
geordonneert sijne volmagt promptelijek t' ederen, ende Cautie te stellen pro indicato, op pene van 
Cost ende schaedeloose absolutie van Instantie, ende verheel van costen tot sijnen priveen laste, 
d 'welck doende, 
 
Cessat mitte ordonanantie heden in saecke gegeven, Actum Ruremonde den 25 Juny 1677 
w.g. A. vande Smitzen 
 
Aen het Edele Heuftgericht deser Stadt, 
 
Geeft reverentelijck te kennen de Weduwe van wijlen Sr .Gilis Lockermans, hoedat sij nu eenigen tijdt 
geleden requeste gepresenteert heeft ten eynde aen den Heere Scholtis deser Stadt soude worden geor-
donneert t' effectueren d' executie over het provisioneel vonnis daertoe gevolght, overmits ten dien 
saecke was gestelt sustifante Cautie, ende d'welcke executie niet en soude worden verstaen gesuspen-
deert te sijn mit het relivement, het welcke den procureur Van Gelder op den naeme van den Sollici-
teur Malleprangk hadde geimpetreert, omdat daeraen obsteerde niet alleen voors. vonnis gegeven niet 
tegen de voors. Solliciteur, dan weil tegens Andries Boedtsman, maer oock selfs de handt van den 
voors. Solliciteur, die geordonneert hadde dat de Suppl. door de voors. Boedtsman soude worden be-
taelt. 
Den welcken Boedtsman daeromme soo t'schijndt den voors. Malleprangk calumnieselijk in schenam is 
treckende, om de voors. executie te verhinderen want nu volgens de Stadt ende Landtregten pag. 222 
art. 5c,  is resoluyt dat nymandt ten principaelsten en magh worden gehoort ten sye dat hij alvooren 
hebbe voltrocken het vonnis provisioneel principaelijck in gepriviligeerde lasten als in desen raeckende 
mondt costen, ende noetsaeckelijcke onderhoudinghe soo van krancken als gesonden ende voorts be-
graeffenisse van eenen overledenen. 
Soo versoeckt den Suppliante daeromme seer dienstelijck dat immers als nu sonder langeren ophoudt 
op haere voors. requeste magh worden gedisponeert naer behooren, ne alias de protracta justitia pro 
loco competenti conqueri cogatur, 
d'welck doende, 
 
Aen den Edelen Heuftgerichte deser Stadt, 
Geeft reverentelijck te kennen de Weduwe van Wijlen Sr. Gillis Lockermans, hoedat sij in haere re-
queste (: waervan de Copije hier neffens is gaende: ) versocht hebbende gehadt, ten eynde verklaert 
soude worden, dat niettegenstaende het relivement door den procureur van Gelder (: soo men ver-
meynde simulate1 op den naeme van den Solliciteur Malleprancq geobtineert: ) soude moghen voorts-
vaeren mit haere geimpetreerde executie over de provisie haer geadiudiceert2 bij t'vonnis van den 12 
Marty 1677 volgens de welcke haer toegestaen is bij provisie te lichten uyt handen van Andries Boots-
man onder sustifante cautie ( : desersijdts, oock gepresteert: ) de penninghen in sijne handen gearres-
teert, want de voors. requeste communicatie is verleent om te seggen op Maendagh den 28 Juny lestle-

                         
1 misleiding 
2 toegekend 
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den want nu partije de selve ordonnantie niet is naergekommen, alhoewel d'insinuatie aen de voors. 
procureur behoorlijck is gedaen naer uytwijsen van t' relaes staende onder de Copye van de selve re-
queste , ende dat volgens de redenen in de voors. requeste naerder gededuceert, ende onder anderen 
omdat het voors. vonnis is gefundeert op d' eygen assignatie, ende handt van den voors. Solliciteur, aen 
de welcke hij notoirlijck niet en soude moghen contramineeren, als wesende factum proprium, cui con-
travenne nemini cicitum est, 
 
Soo versoeckt de Suppliante daeromme seer dienstelijck dat immers alsnu den voortganck der voors. 
executie aen haer magh worden geaccordeert onder de voors. sustifante cautie desersijdts gepresteert, 
waermede partije in Causa principali genoechsaem is verseekert. 
d 'welck doende, 
 
Sye gecommuniceert partije om hierop te seggen tegens maendagh naestkomende, 
Actum Ruremunde den 25 Juny 1677 
was ondertekent A. vande Smitzen 
 
Aen het Edele Heuftgericht deser Stadt, 
Geeft reverentelijck te kennen de weduwe van wijlen Sr.Gillis Lockermans, hoedat haer bij t' vonnis 
van den 12 Marty lestleden, hier neffens gaende Sub A gepermitteert sijnde bij provisie uyt handen van 
Andries Bootsman onder voorgaende suffisante cautie te mogen lichten de penningen aldaer gearres-
teert, mitsgaeders het gelt uyt de meubelen in actis geroert, niet alleen de selve opperlachte cautie, is 
gepresteert, maer oock op haere neffens komende requeste Sub B executie verleent, waerover almede 
de sommatien respective den 31 April ende 14 Mey sijn gedaen, welck volgens al oftwel hiertegens gee-
ne oppositie en kan vallen, omdat de provisie vereyschen voltreckkinge van dien, laetende partije in 
allen gevalle onverhoort in de saecke principalen, waerinne de Cautie moet dienen voor de penningen, 
ist evenwel soo dat den procureur Van Gelder, den voors. Bootsman dienende, de voorseyde executie 
vermeyndt te retarderen onder protext van t' revelement, hetwelck hij bij de ordonnantie hier neffens 
komende Sub E geimpetreert heeft, edoch simulate gelijck men sich laet voorstaen op de naeme van 
eenen J.Maliebrancq, het welcken vermeynt te wesen, die J.Maliebrancq, dewelcken geordonneert 
hadde dat den voors. Bootsman de penningen aen de Suppliante soude over tellen, want nu de voors. 
betaelinge niet en mach worden geretardeert, alwaer de voors. cautie mitterdaedt is gepresteert, ende 
alsoo daermede oock voldoen aent' gedisponeere van t' landtrecht pag. 280 art. 4 in fine, ende desniet-
temin de Suppliante oock geerne sal afwachten, t' geene den voorschreven Procureur soude willen 
voorbrengen, hetwelcken hij tot noch toe niet en heft gedaen, aloftwel den bekomen tijdt ofte termijn is 
geexpireert, 
 
Soo versoeckt de Supplante daeromme seer dienstelijck ten eynde verklaert mach worden dat niette-
genstaende het voors. revelement, sy met haere bekomene executie sal mogen voortsvaeren,  
t'welck doende etc. 
Bekenne ick onderschrevene dese requeste met den bij staende ordinancy geinsinueert te hebben in 
handen Jan van Gelder den 25 Juny 1677 
w. g. Peter Swinnen 
 
Gesien het extract uytte rolle vonden eersten Decembris 1676 alwaer de weduwe van wijlen Gillis Loc-
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kermans gedient heft van redenen van arrest, tegens alle die geene dewelcke hun sonden willen draegen 
erfgenaemen vande Sr.Capiteyn Johan Christoffer Egens, daer bij concluderende ten eynde bij vonnis 
van deses Heufgericht soude woorden verklaert, dat sij haeren arrest naer behooren heft aengeleydt, 
ende dat sij uyt cracht van dyen, haere pretensien op de gearresteerde goederen sal moegen verhaelen, 
mitte costen in dese te vallen, mits affirmerende dat de schultvoorderinge is deuchdelijck, oprecht, ende 
onbetaelt, gesien tot dien den intendit bij den Arrestant ter rolIe vanden 15 February lestleden overge-
geven, mit extract uyt het arrestboeck, reeckeninghe ende copye van eene missive geteeckent 
F.Maliebrancq den 5 February voors., concluderende de arrestante nochmaels, ten eynde bij sententie 
soude worden uytgesproecken, dat sij haeren arrest behoorlijcker wijse aengelacht ende vervolcht heft 
gehadt, ende oversulckx houdende de voors. schultvoorderinge voor genoechsaem gejustificeert ende 
die sij oock desniettemin presenteert t' affirmeren deuchdelijck, oprecht ende onbetaelt te gijn, aen Sr. 
Bootsman gelieve t' ordonneren aen d' arrestante uyt te reycken die onder hem gearresteerde 100 duca-
tons , salvo cortinge van het geene de knechten vande voors.Capt.Egens volgens ordonnantie van degen 
Heuftgerichte daeruyt hebben ontfangen, permitteren dyen onvermindert het geene haer verners res-
teert soo vanden voors. pretensie als aengewende costen deser proceduyre te moegen verhaelen op de 
gearresteerde meubelen, vel alias etc., gesien daerenboven de requeste mitte t' annex vonnis interlocu-
toir vanden 12 Decembris 1676 en op allet geene bij inventaris van litt. A tot E is gefurneert, wel ende 
rijpelijck geleth. 
 
T'Heuftgericht recht doende, ende inhererende het voors.vonnis interlocutoir van 12 Decembris lestle-
den, ordonneert d' arrestante behoorlick ende ingevolghe het prescriptum der Stadt- ende Landtrech-
ten bij edict te doen daeghen alle die geene die welcke in desen sijn geinteresseert, ende recht van con-
currentie, preferentie ofte andersints souden willen pretenderen om sulkx geschiedt, ende partijen hinc 
inde geroert, ten principalen gedisponeert te worden naer behooren, permitterende desniettemin aen 
den Arrestante bij provisie uyt handen van Andries Bootsman onder voorgaende goede en suffisante 
Cautie te mogen lichten die penninghen aldaer gearresteert, mitsgaeders het gelt uyt de meubelen in 
actis geroert onder gelijcke Cautie t'ontfangen ter concurrentie van ha ere geexhibeerde reeckeninge, 
de costen ten principaelen reserverende, 
Actum Ruremonde, den 12 Mar1y 1677, onderstont per ordonnantie van den Heuftgerichte ende was 
onderteeckent, A.vande Smitzen 
 
Bekenne ich onderschrevene dese bovenstaende Sententy geinsinueert te hebben in handen der vrouwe 
[van] Andries Bootsman te weeten een dobbel den 5 April 1677 
was onderteeckent Peter Swinnen 
 
Sye gestelt in handen vande heere Scholtis om etc. Actum Ruremunde den 30 Aprilis 1677 
was geparafeert A. vande Smitzen 
 
Aen den Edelen Heufgerichte deser Stadt 
 
Geeft reverentelick te kennen de weduwe van wijlen Gillis Lockermans, hoedat aloftwel d'annex senten-
tie met uytwijsen van het relaes daer onderstaende behoorlick is geinsinueert aen Sr.Andries Bootsman 
ende oock de cautie daer bij verhaelt citata gepresteert en is evenwel geene apparentie dat den voor-
seyde Sr. Bootsman de penningen onder hem gearresteert aen de Suppliante sal uytreycken, 
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Waerom de suppliante seer dienstelick versoeck ordonnantie van executie, t'welck doende etc. 
 
Extract uyttet appostille boeck der Stadt Ruremunde, den 17 May 1677 
 
F.Mallebrancq tegens de Weduwe Gillis Lockermans 
t' Heuftgericht accordeert aenden suppliant het versochte revelement ende tijdt van veerthien daegen 
mits betaelende de costen van retardatie 
Accordat A. Pollart 
 
Aen het Edele Heuftgerichte deser Stadt. 
Cessat mitte ordonnantie heden in saecke gegeven, Actum Ruremunde den 25 Junij 1677,  
was geparapheert A. vande Smitzen 
 
Geeft reverentelijck te kennen de weduwe van wijlen Sr.Gillis Lockermans, hoedat sij nu eenigen tijdt 
geleden requeste gepresenteert heft ten eynde aen den heere Scholtis deser Stadt soude worden geor-
donneert t' effectueren d' executie over het provisioneel vonnis daer toe gevoeght, overmits ten dien 
effecte was gestelt suffisante cautie, ende dewelcke executie niet en konde worden verstaen gesuspen-
deert te sijn met het revelement, hetwelck den Procureur van Gelder op den naeme van den Solliciteur 
Mallebrancq hadde geimpetreert, omdat daeraen obsteerde niet alleen het voorseyde vonnis gegeven, 
niet tegen den voors. Solliciteur dan wel tegen Andries Bootsman, maer oock selffs de handt van den 
voors. Solliciteur, die geordonneert hadde, dat de Suppliante door den voors. Bootsman soude worden 
betaelt, den welcken Boodtsman daeromme, soo t' schijndt den voors. Mallebrancq calumnieuselijck in 
schenam is treckende, om de voors. executie te verhinderen, want nu volgens de Stadt- ende Land-
trechten pag. 222 art. 5 is resoluyt, dat nymandts ten principaelen en magh worden gehoort, ten sye dat 
hij alvooren hebbe voltrocken het vonnis provisioneel, principaelijck in geprivilegeerde cassen, als is 
desen raecken mondtcosten, ende noodtsaeckelijcke onderhoudinge, soo van krancken als gesonden 
ende voorts begraeffenisse van eenen overleden. 
Soo versoeckt de Suppliante daeromme seer dienstelijck dat immers als nu sonder langeren ophoudt op 
haere voors. requeste magh worden gedisponeert naer behooren, ne alias de protracta justitia loco 
competenti conqueri cogatur, t'welck doende etc. 
Sye alvooren hiertoe gevoecht het vonnis in saecke gegeven, ende sulcx geschiet, sye gecommuniceert 
partije om hiertegens te repliceren binnen acht daegen neer insinuatie, 
Actum Ruremonde, den 2.July 1677 
w.g. A.vande Smitzen 
 
Rescriptie in plaetse van antwoort voor Sr. Jacobus Mallebrancq, wonende tot Leyden als intervenient 
voor Andries Boodtsman, rescribent, tegens de Weduwe Gilis Lockermans, arrestante en suppliante 
 
Omme dese rescriptie behoorlick in te stellen en te rencontreren tegens die bij de Suppl. Gedaene ver-
soeck ende conclusie int point van de lichtinge van des rescribents penningen bevindende onder den 
voors. Andries Boodtsman, soo seght den rescribent onder alle behoorlicke ende gewoonlicke presenta-
tie, protestatie ende andere benefitien van rechten, het naervolgende : 
Aenvanckelick wel weer te sijn dat hij rescribent als bedienende het ampt als solliciteut voor Sijne Hoo-
cheyt den heere Prinse van Oranien, ten dienste van eenighe officieren in desselffs dienst, hadde ver-
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socht aen eenen de Reunck, Coopman van wijnen tot Rotterdam door den voors. Andries Boodtsman 
te willen tellen aen den Captein Egens de somme van 100 Ducatons, 
Dan alsoo den rescribent eenigen tijt daer naer verstonde dat den voors. Captein Egens was overleden, 
ende dat hij sonder dessens eigenhandige quitantie niet en souden konnen geraken tot restitutie van die 
selve penningen, 
 
Soo heeft den rescribent aen den voors. De Reunck ontboden om den voors. Boodtsman te contende-
ren de selve penningen niet te tellen gelijck hij oock heeft gedaen 
Ende oock selve aenden opgemelten Boodtsman heeft gheschreven ende dat met dese bijvoeginge dat 
hij rescribent die gegevene assignatie van 100 ducatons hadde gepasseert op assurantie van wegens de 
Supll. door den persoon tot Leyden wonende aen hem gedaen van dat den Captein Egens was aent be-
terhandt t'welck hij alsoo niet en bevonde, 
Ende dat mits d' afflivicheyt (wie voorseyt) de betalinge aende Captein niet en konde geschieden, ende 
den rescribent sonder sijn eigenhandige quitantie geen restitutie en soude konnen becomen vant Can-
toor waer uyt den selven worde betaelt, 
Soo dat op dito penningen als gehoorende den rescribent ende niet den overleden Captein, geenen 
arrest heeft konnen off mogen gedaen worden, 
Alsoo hij rescribent niet en weet eenen duit aende arrestante schuldigh te wesen, Ende hij hem 
geensints en draeght, off en heeft gedraegen als erffgenaemen vande opgemelten Captein Egens, 
Ontkennende wel uytdruckelick om redenen voorseyd dat die voorseide penningen soude hebben ge-
hoort den Captein Egens, 
Waeromme den rescribente voor soo wel hem aengaet verstaen hebbende dat de Suppliante op de 
voors. sijne penningen arrest hadde laten doen, ende eene sententie geobtineert, waerbij onder andere 
de selve was gepermitteert dese sijns rescribents penningen onder Andries Boodtsman berustende, te 
mogen lichten onder cautie, 
Ende bemerckende dat de selve permissie van lichtinge bij sub- en obreptive middelen in contumaciam 
was vercregen, 
Ende hem niet gelegen vallende sijne eigene penningen vande Suppliante wederom met proces te moe-
ten soecken, 
Is te rade geworden met recht tegens den ongefondeerden arrest ende voorgenommen lichtinghe hem 
te opponeeren ende voor den voors. Boodtsman tot voorcomminge der voorgenommene executie te 
intervenieeren ende ten effecte van dien relivement te versoecken gelijck is geobtineert. 
Debatterende derhalve allen degeene soo bij den Arrestante redenen van arrest, intendit, requeste ende 
in actis wegens den eigendom der penningen in questie soude mogen sijn gepresteert bij expres ontken-
nen, 
Vermits gelijck voorseyt die selve penningen noit en sijn geweest in handen van de Captein off en heb-
ben konnen wesen vermits sijn afflijvicheyt, 
Maer mede die voorwerde de pretense ende ongefondeerde sustenue ende arrest voor soowel dese pen-
ningen mochten aengaen vande arrestante genoechsaem te sijn wederleght edoch t' geene in specie niet 
en mochte sijn aengeraect debatterende bij expres ontkennen jus intervenentie, jus deliberantie, ende 
andere juris et facta generalia, 
Soo concludeert ende contendeert den voors. Rescribente overmits de voors. redenen, middelen ende 
motyffen ende andere daertoe bij den Edelen Heuftgericht ex officio vel via juris naerder te voegen en-
de te suppleren ten einde de Suppliante in haeren op des Rescribents penningen bevindende onder 
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Andries Boodtsman gedaene arrest ende conclusie ende die te mogen lichten sal worden verclaert niet 
ontfancbaer nochte ghefondeert, ende de selve condemnerende inde costen, schade, hinder ende inte-
ressen die den Rescribente daer door alrede heeft geleden ende voirder sal comen te lijden, 
Ende andersints concludeert omni meliori modo via et forma cum expensis, 
 Implorerende ende op alles geleth. 
 
Persisteringhe voor de weduwe van wijlen Gielis Lockermans. Suppliante. tegens den Procureur Jan 
van Gelder, Rescribent 
 
De Suppliante communicatie bekommen hebbende van de terugh kommende rescriptie van wegen den 
Rescribent overgegeven, 
Seght daertegens onder alle noodighe dienlycke ende behulpsaeme middelen, ende voordelen van rech-
ten, 
1 
Dat overmits den Rescribent in provisio seydt, dat sijne voors. pretense rescriptie soude dienen voor 
voldoeninghe aen de versoecken desersijdts gedaen 
2 
Dese dan soude moeten dienen voor rescriptie in de selve materie van voldoeninghe, 
3 
Edoch om afftesnijden den wegh van vergeeffsche cavillatien1, ende om te geraecken tot het prompt 
effect van t' vonnis van desen Edelen Heuftgerichte, 
4 
Soo seght dan den Suppliante bij forme van persisteeringhe, 
5 
Dat men in den 1e art. accepteert tot grooten voordeel, dat den Rescribent van geene volmacht en is 
versien, 
6 
Voor soo wel daeruyt volght, dat de Suppliante niet en is verobligeert, tegens eenen dusdaenighen on-
gequalificeerden in rechte t' experieren, 
7 
Gemerckt dat deficierende de qualificatie, de proceduyre is null ende nietigh 
8 
Als disponerende niet alleen het Landtrecht pag. 308 art. 12, dat soo wanneer iemandt als volmachtiger 
in recht kompt, gehouden is sijne volmacht ten versoecke van partije te thoonen, ten eynde dat bij ge-
breecke der selver, op des constituents naeme niet te vergeeffs en worde geprocedeert, ofte de saecke 
bedinght, 
9 
Ende art. 14, dat bij gebreecke van alsulcke volmacht den Procureur sall verdampt2 worden in alle cos-
ten, schaeden ende interessen die partije daer door is kommen te lijden 
10 
Maer oock bij het reglement van den Hove vanden 8 January 1674 art. 36 dat geenen advocaet, ofte 
procureur hem sal vervoorderen voor iemandt t' occuperen, sonder behoorlijcke procuratie, die hij ten 

                         
1 moeilijkheden maken 
2 veroordeeld 
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langhsten op den tweeden gerichtsdagh sall moeten exhiberen, op pene van oorloff vanden Hove, ende 
herdaeginghe ten sijnen costen, ende condemnatie in alle schaeden ende interessen, 
11 
Overwelck subject niet en kan dienen het aengeven van in t' punct van volmacht ende cautie te sullen 
voldoen, mits dat aen den rescribent soude tijdt vergundt worden, 
12 
Omdat alsulcken versoeck niet en is admissibel, 
13 
Eensdeels, omdat voor d' occuperinghe in saecke, hij mit volmacht hadde moeten versien geweest sijn, 
14 
Ende anderdeels, omdat den rescribent tijdt aen hem selven gehadt heeft, al zedert den 13 April date 
van den voors. missive tot sijne rescriptie gevoeght ende van den 17 Mey lestleden, alswanneer sij teme-
rairlijck1 relievement op den naeme van den Solliciteur Mallebranq versocht heeft, 
15 
Behalven dat geenen tijdt en wordt vergundt in acten die mitterdaet moeten worden gepresteert, als is 
gelijck voorseydt mit effectivelijck te moeten exhiberen volmacht, 
16 
Sijnde het verre van daer, dat den voors. Solliciteur volgens het geallegeerde, ende den voors. missive 
geappliceert in den 2. art., aen den rescribent, ende geinsinueerden dese saecke soude wesen vertrouwt 
ende om daerinne te handelen in maeten, ende vuegen, als hij tot groot interesse van de Suppliante 
heeft onderstaen te doen, 
17 
Gemerckt dat den selven missive tot confusie van partije verthoont, dat daer geldt in handen van Sr. 
Bootsman is in voorraedt, 
18 
Alhoewel den selven neffens den geinsinueerden hadden aengegeven, dat het geldt door contrarie ordre 
soude gediverteert sijn, 
19 
Weshalven mit alsulcken voorraedt, effectivelijck kan voldaen worden aen het vonnis vande Hove, het 
welck de Suppliante op den 12 Marty lestleden heeft bekommen gehadt, 
20 
Ende welcken volgens nymandts rechtsinnelijck voortsgaende en kan spreecken van eenigh prejuditie, 
waer toe eenigh relivement soude van nood en wesen, 
21 
Omdat daerbij aen eenen iederen ten principaelen sijn recht wordt open gelaeten. om t' selve, t' sij bij 
concurrentie, preferentie, ofte andersints te proponeren ende alsdan ten principaelen sententie te ver-
wachten, 
22 
Waerentussen de suppliante bij provisie de penningen uyt handen van den voors. Boetsman ( alwaer die 
waeren gearresteert ) vermagh te lichten naer voorgaende goede, ende sustifante cautie, 
23 
Dewelcke goede, ende sustifante cautie men desersijds parte citata, oock heeft gepresteert, 
24 
                         
1 lichtvaardig 
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Ende waermede de saecke aen allen kante is verseeckert 
25 
Cum cautio succedat loco rei, 
26 
Ende partije oock geenen interesse en kan hebben, in wyns handen de penningen kommen ofte berus-
ten, 
27 
Ter oirsaecke in cas van eenige swaerigheyt ten principaelen, ofte liquidatie, waervan in den voors. 
brieff mede mentie wordt gemaeckt, de selve penningen wederomme konnen worden gerestitueert, 
28 
Maeckende den voors. missive behalven dien geene mentie, dat den geinsinueerden ofte rescribent sigh 
mit eene judicieele proceduyre tegens de suppliante soude partije maecken, 
29 
Ende soo onbehoorlijck voortsgaen op den voeth als hij heeft ondernoomen te doen, 
30 
Welcken involgens den deficierende volmacht, met het solutie vande 3e ,5e , 6e , 7e , 8e , en 9e  art. oock 
mit eenen konnen te errueren het pretens relivement door den rescribent geimpetreert, ende alle het 
ghene daerop ende na er is gevolght, 
31 
Cum destructo fundamente, omnia destruantur qua deviper adificata sunt, 
32 
Het welck noch temeer in desen behoort te obtineren, omdat daer geen subject en is van relivement, 
33 
Eensdeels omdat het voors. vonnis waer bij de provisie is geadjudiceert, geenen smaeck van contumacie 
en is hebbende, 
34 
Ende anderdeels omdat gelijck voorseydt daerbij aen een en iederen ten principaelen alle sijne weeren, 
ende defensien sijn gereserveert, 
35 
Ende desniettemin oock de provisien uyt den hoofde van relivement niet en worden opgehouden ofte 
gesurceert1, naer uytwijsen van t' Landtrecht pag . 280 art. 4 in fine et pag . 222 art. 5, 
36 
Sijnde wel frivool dat den rescribent voorstelt mitte 5e en 6e art., aloff hij niet en soude moghen aenge-
sproocken worden voor de schuldt van den overledene, cequod ipse nee haeres, nee etiam debitor esset, 
37 
Omdat niemandt desen ongequalificeerden rescribent heeft geattacqueert, 
38 
Maer wel vervolgh gedaen op de penninghen, die niet hem, maer well den overledene hebben aenge-
gaen, 
39 
Ende waerop den voors. Solliciteur, oock ordre ofte assignatie van betaeling he gegeven heeft, selffs 
langen tijdt naer het overlijden van den Capiteyn Egens 
40 
                         
1 opgeschort 
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Welck daenighe assignatien oock volgens de Stadt ende Landtrechten pag.216 art. 1 staen tot namptis-
sement, 
41 
Moverende den voors. Solliciteur alnoch daertegens volgens sijnen voors. missive oock geene andere 
questie als van liquidatie, 
42 
Dewelcke daeromme den voortganck der executie in t' reguard van d' existerende penninghen, niet en 
kan verhinderen, 
43 
Waerdoor oversulcxs de voorstellen gedaen mitte 7e,8e ende 9e art, oock aIl op straete kommen te val-
len als wesende questien raeckende de saecke principaele,  
44 
Waermede dan de meerreste van de voors. rescriptie alhier in specie niet aengerackt, debatterende 
resp. bij ontkennen, impertinente, ongefundeertheydt, aliaque juris et facti generalia, 
 
Persisteert de suppliante overmits de voors. ende meer andere redenen middelen ende motijven hier toe 
ex officio, vel via juris, naerder te suppleren bij de versoecken van haere requeste van den 25e Juny 
lestleden, ende dat dienvolgens salI worden verklaert, dat bij defect der effective docering he van vol-
macht, sij alsnu van des rescribents Inspectie, ende van dese instantie cost ende schaedeloos wordt ge-
absolveert, ende den selven rescribent gecondemneert in de costen door sijn ongefundeert vervolgh 
veroorsaeckt, ende dat oversulcxs d'executie over de provisie in 't voors. vonnis vermeldt, haeren 
voortsganck sall gewinnen 
Vel alias omni meliori modo, via et forma cum expensis,  
implorerende in en op alles Geleth 
 
Aen den Edelen Heuftgerichtel 
De weduwe Lockermans huyden hebbende doen recommenderen d' expeditie van Justitie haerder 
saecke wegen de naelaetenschappe van wegen Capiteyn Eegens, becompt voor antwoordt, dat men 
soude moeten bijbrengen de voorighe stucken, Ende want men van geene andere en weet, als die gewis-
selt sijn mitte knechten van den voors. Capiteyn, dewelcke van hier sijn vertrocken, ende dat de selve 
stucken aen desen Edelen Heuftgerichte sijn overgelevert, sonder daerop ordonnantie bekommen, al-
hoewel daeromme voor desen diverse Memorien sijn geputeert, ende dat oversulcxs deselve stucken 
onder de Suppliante niet en berusten, 
Soo wordt versocht dat de Secretarissen daertoe mogen worden gehouden om de selve bij te brengen, 
als staende door hun bewaert te worden, ofte anders aen te wijsen waer die gebleven sijn, alhoewel men 
( : onder correctie: ) vermoedt dat de voors. stucken met den desersijds overgegeven Intendit niet en 
connen contribueren overmits de de voors. knechten in desen geene partije meer en sijn, ende soo well 
als alle andere hunne arresten hebben laeten defect loopen, waer door oock het suppliceren vande We-
duwe van Meester Lambert vander Vooren is vruchteloos, dewelcke behalven dien oock heeft verklaert, 
dat sij geen goedt geldt voortens meer aen dese saecken gedenckt uytte leggen, waeromme nochmaels 
versocht wordt als boven. 
 
OUD ARCHIEF ROERMOND, INV.NR. 965 
Visitatie naar de ruimten in gebouwen te Roermond gelegen in het eerste en derde kwartier van de 
Stad (ca 1677) 
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folio 63. 
Weduwe Lockerman, tapt wijn, 3 kinderen boven 14 jaar, dienstmaagd. 
groot voorhuis  
middelb.keuken 
achterkeuken 
2 kleine kamers 
middelbare kamer met schouw 
middelbare kamer met schouw 
hangkamer 
4 middelbare kamers, waarvan één met schouw  
zolder 
stal voor 10 paarden 
grote hof 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR. 318, folio 165 e.v. 
Coram Judices et Scabinis Ltn1 Crucken ende Woestingh is gecompareert Joffrouwe Catharina Peters 
de Lange. Weduwe van wijlen den Lt ende Schepen Johan Spee, geassisteert metten Secretaris Arnold 
van de Smitzen, haeren hiertoe gecosen Momboir, ende heeft vercocht ende overgedraegen aen, ende 
op sekeren versegelden ende pergamenten brieff, gedateert den 9 Decembris 1670, sprekende van 400 
silvere ducatons capitaele penningen, soo sij verhypothequeert heeft, staende op 2 huysen, toebehoren-
de de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Gillis Lockerman, 
d'eene gelegen inde Brughstraet neffens de Weduwe van wijlen den Lt ende Secretaris Peter Bosman ter 
eenre, ende Hubert Janssen ende consorten respective behuysingen ter andere sijden, ende  
het ander gelegen aende Merckt neffens den Schepen ende Syndicus Goossen Dulcken ter eenre, ende de 
Weduwe van wijlen Peter Chanoine ter andere sijden, 
sijnde los ende vrij, ende voorts op alle andere haere gereyde goederen, tegenwoordige ende toecom-
mende, 
eene Jaerlicxe rente van 28 rijcxdaelers ende 1 schelling, alle Jaeren te verschijnen op den 26 dagh van-
de maendt Martius, ende voor de eerste reyse opden voors. dagh inden toecommenden Jaere 1680 en-
de soo voorts van Jaere tot Jaere totte afflosse toe, die ten allen tijde sal mogen geschieden met eene 
alinge somme van 415 rijcxdaelers, mits sulcx een halff jaer te bevoorens op seggende aen Joffrouw 
Dorothea Fries, Weduwe van wijlen Joannes Fabritius ende haere Erven, et tali conditione Judex hae-
reditavit , 
Actum Ruremonde den 18e Marty 1679 
 
HOOFDGERECHT, INV. NR. 319 folio 23verso/24  21-4-1683 
Coram judice scabinis Doctore Vande Velt et Licentiaet Bossman comparuerunt Theodorus Locker-
man, Hubert Janssens als momboir vande onmundige kinderen wijlen Joannes Ooms ende Elisabeth 
Lockermans, den Rentmeester Gerardus Jacobus Buggenum, als man ende momboir van Joffrouwe 
Isabella Lockermans, ende mede als momboir vande kinderen vande voors. Joannes Ooms, Joffr. 
Mechtiltis ende Catharina Lockermans, geassisteert bij haeren swaeger Buggenum voors., als haeren 
hiertoe gecosen momboir naer gedaene stipulatie2 aende voors. Heere Schepenen, ende hebben ver-
cocht ende overgedraegen aende voors. Rentmeester Gerardus Jacobus Buggenum ende Joffr. Isabella 
Lockermans eheluyden respectievelijck, mitsgaeders Meester Peeter Sterckmans ende Catharina van-
den Driessen, oock eheluyden, derselver erven, seecker huys gelegen opden Verckensmerckt alhier nef-
fens de behuysinge vande Heere Postmeester Bors ter eenre, ende vande weduwe ende erfgenaemen 
wijlen Peter Chanoin ter andere sijden, wesende het voors. huys, volgens der comparanten verclaeren 
loss ende vrij, uytgenomen dattet selve 3 gl jaerlix is uytgeldende aen St. Matthijs Broederschap alhier, 
                         
1 licentiaten 
2 beding, voorwaarde 
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ende oock in subsidium1 mede is verbonden aende weduwe vande Licentiaet ende Borgemeester Johan 
Spee ter somme van 500 rijxdaelers, alles op den voeten vande conditien ende publijcke vercoopinge 
daer van sijnde, salvo cuiusscumque jure, et tali conditione judex haereditavit, 
Cooppenningen 900 rijxdaelers 
 
HOOFDGERECHT, INV. NR. 319 folio 51-verso, 52, 52-verso, 53 21-8-1683 
Coram judice Doctore Vande Velt in absentie vande heere Scholtis, scabinis Licentiaeten Cnop et 
Baenen, comparuerunt Theodorus Lockermans, den Rentmeester Gerardus Buggenum, als man ende 
momboir van Joffrouwe Isabella Lockermans, ende mede als momboir vande onmundige kinderen wij-
lens Joannes Ooms, ende Elisabeth Lockermans, Catharina Lockermans, geassisteert met haeren broe-
der Theodorus Lockermans, als in desen gecosen momboir, Hubert Janssen als mitmomboir vande 
onmundige kinderen vande voorschreven Joannes Ooms, hun mede sterck maeckende voor Joffrouwe 
Mechtildis Lockermans, Et vendiderunt transportanitque op, ende aen haer huys gelegen in de 
Brughstraete alhier, neffens de behuysinge vande Weduwe ende erfgenaemen van wijlen den Licentiaet 
ende Secretaris Bossman ter eenre, ende dat van Hubert Janssens ter andere sijden, voorts op alle haere 
gereede ende ongereede goederen, hebbende ende toecommende,  
Eene jaerlixe rente van 5 rijxdaelers aende Besienders2 Guillaume Botquin ende Anna Cnop, eheluy-
den, derselver erven, ofte wettigen helder deses, waervan het eerste jaer vervallen, ende betaelt sal moe-
ten worden op den 21 Augusti in den toecommenden jaere 1684, ende soo voorts van jaere tot jaere, 
totter afflosse toe, die t’allen tijde sal mogen geschieden, mits sulcx een half jaer te bevoorens opseggen-
de, ende eene alinge somme van 100 ryxdaelers wederleggende, sijnde hetselve huys loss ende vrij. uyt-
genomen 500 pattacons, welcke de weduwe vande Licentiaet ende Borgemeester Johan Spee daerop in 
subsidium heeft gerealiseert, ende den voorschreven Gerardus Jacobus Buggenum, consentiente et 
praesente uxore3 belooft mitsdesen in solidum, onder obligatie. verbintenisse, renuntiatie ende submis-
sie aen alle Heeren Hoven ende Gerichten, signantelick aenden Heuftgerichte deser stadt, welcke ren-
ten Anna Cnop de huysvrouwe vande voorschreven Besiender Botquin in dessens absentie. geassisteert 
mit Cornelis Sassenvelt, als haeren hiertae gecosen momboir heeft geaccepteert, sijnde geconditioneert, 
dat indyen de rentgelders den jaerlixen intereste binnen 6 weken naerden verschijnsdagh niet en volde-
den, alsdan 6 parcent te betaelen sullen gehalden sijn, salvo quotienscumque jure, et tali conditione 
judex haereditavit. 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR. 319 folio 53-verso en 54 26-8-1683 
Coram judice, scabinis Licentiaeten Cruysancker et Cnop, comparuerunt4 Peter Sterckmans ende Ca-
tharina van Driessen, eheluyden, et vendiduerunt transportanitque5 aende Rentmeester Gerardus Ja-
cobus Buggenum ende Joffrouwe Isabella Lockermans, eheluyden, derselver erven, alsulcke helfte vant 
huys gelegen op den Verckensmerckt alhier, neffens de behuysinge vande heere Postmeester Bors6 ter 
eenre, ende dat vande weduwe ende erffgenaemen wijlen Peter Chanoin ter andere sijden, onlanghs 
tsamenderhandt aengecocht vande erffgenaemen [van] wijlen Gillis Lockermans, sijnde het selve huys 
beswaert mit 3 guldens jaerlixer thins aen [de] St Matthijs Broederschap alhier, oock in subsidium7 
beswaert mit 500 rijxdaelers capitael ten behoeve vande weduwe [van] wijlen den heere Licentiaet ende 
Borgemeester Johan Spee, welcke den voorschreven Rentmeester onlanghs belooft heeft aff te maec-
ken8 ende het pandt daervan te suyveren alles ingevolgh de mondelinge affspraecke ende overlaetinge9 
tusschen partijen contrahentum10 geschiet, salvo quotienscumque jure, et tali conditione judex haeredi-
tavit. 
                         
1 bij voorziening 
2 opzichter, schatter bij de dienst van de Tollen 
3 in aanwezigheid van en met toestemming van de echtgenote 
4 verschenen 
5 verkocht en overgedragen 
6 Johan Frans (de) Bors, schoonzoon van Goossen Dulcken 
7 onderstand, steun 
8 af te lossen 
9 overeenkomst 
10 wederzijds 
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HOOFDGERECHT, INV.NR. 175, procesnr. 1696 
Op heden den 28 february 1684 compareerde voor ons onderschreven Schepenen, Cruijsancker en 
Cnop Theodorus Lockermans (: ten huyse vande erffgenaemen wijlen Sr. Gielis Lockermans, ter oc-
casie aldaar waeren gecommen, om ingevolgh sententie van de Heuftgericht van 2 Juny ende de or-
donnantie impertinent vande 19 July beyde lestleden tot voordeel vande Erffgenaemen wijlen de 
kerckmeester Hendrick Puijll, ende naedeel vande voors. Erffgenaemen Lockermans aldaar 't inventari-
seren derselver meubelen :) 
Theodorus Lockermans met sijne susters, ende heeft tot voorcomminge van sulx , geconsigneert1 in 
onse handen 63 gld voor de verloopen Interessen als bij het medegaende billet, item voor daarop ver-
gangen oncosten --- 
Ende hebben boven dyen gepresenteert tot speciaal gerichtelick onderpandt te stellen  
enen Maesgarde opt' Deemsel neffens den Eerwaarde Joffrouw Walchglesias ende den landschrijver 
Crebber,  
Item een maeshoff op den dijck gelegen, neffens den voors. inde clock op Stadsgracht 
t' Heufttgericht belast d'Erffgenaemen van Kerckmeester Puijll Saliger tegens het gedicteerde ende pre-
sentatie van partijen te seggen binnen 3 daegen naar Insinuatie, 
Actum Ruremonde den 3 Marty 1684 
w.g. J.R. van Wanssum 
 
Den procureur Daemen seght in vorderinge vande ordonnantie opt verbael van de erffgenaemen Loc-
kermans verleent ende aan hun over 3 op 4 daeghe geinsinueert dat het vonnis nyet mede en brenght 
consignatie van de verloopene interessen moer betalinghe waervan de acceptatie nyet en is verweygert 
veel min heeft men verweygert aen te nemen genoechsaem onbeswaert onderpandt dan alsoo dyen 
aengaende geene woorden en sijn genoechsaem ver caeto opus dat oock de geallegeerde2 hoven waer-
van enen inde Stadt vercocht is geincorporeert3, nyet en sijn suffisant soo versoeckt den Comparant dat 
den heer Scholtis mit d'executie sal gelieven voortstevaeren ter tijd ende weylen t' voors. vonnis aller-
dings naar sijnen inhoudt ende teneur sal sijn voldaan. 
 
Wordt d'Erffgen. Lockermans belast haere presentatie naertecommen binnen 3-daeghen naar Instructie 
op pene van versteck. 
Actum Ruremonde den 20. Marty 1684 
w.g. G. Cnop  J.B. Cruijsancker 
 
Aen den Ed.Heuftgericht deser Stadt Ruremonde 
 
Verthoonen reverentelick de Erffgen. van Wijlen den Kerckmeester Hendrick Puijl hoedat oft wel hun-
ne requeste uite ordonnantie van Versteck salvo in het neffengaende relaas geinsereert aan d'Erffgen. 
Lockermans behoorljck is geinsinueert en is eftenwel daaraan tot nochtoe nyet voldaan, 
Versoeckende den Supplianten daeromme oetmoedelick ten eynde den Ed. Heuftgericht houdende 
partijen absolutelick verstecken van voldoeninge opt annex Vonnis naarder nopende de reste vant Ca-
pitael saldo gelieven recht te doen cum expensis, d'ordonnantie 
w.g.G.Daemen 
Copy van de ordonnantie …4….ent op de requeste van de Erffgenaemen Henricus PuijL tegens de 
Erffgenaemen Lockermans 
t' Heuftgericht versteckt partijen van Voldoeninge aent vonnis vanden 2e Juny lestleden salvo dat noch 
aengenoemen sal worden ad primam pars feria5 
                         
1 in bewaring gegeven 
2 aangehaalde 
3 inbegrepen 
4 tekst weggescheurd 
5 op het eerste deel van de dag 
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Actum Ruremonde den 12 may 1684 
was ondert. A.Pollart 
 
Beken ick onderschr. bode van t'Heuffgericht deser Stadt geinsinueert te hebben de bovenstaende or-
donnantie mitte requeste aende Erffgen. Lockermans den 9 Juny 1684, [ter] oirconde, 
w.g. Jan Paer 
 
Gesien den requeste aende Heuftgerigte gepresenteert den 19e Juny 1682 in naeme vande Erffge-
naemen wijlen den kerckmeester Hendrick Puijl, supplianten tegens d' Erffgenaemen van wijlen Gelis 
Lockermons, gedaeghden, versoeckende bij de selve, ten eynde die voors. Erffgen. Lockermans moch-
ten worden belast, oft soo noodigh, gecondemneert, die vijff Jaeren verloopen Interessen daerinne 
breeder vermelt, promptelijck op te leggen ende te betaelen salvo cortinge mitsgaeders voort Capiteel te 
stellen genoechsaem onderpandt oft het selve mitten Interesse van dyen, t' erleggen oft, ten minsten 
onder desen Heuftgerichte te namptiseren1, tot dyen de ordonnantie vande 12e february lestleden, 
waerbij die aldaer gemelte rescriptie gehouden te worden te restitueren mitten Interesse condemneren-
de tot dyen de Gedaeghde inde costen hierinne geresen ter somme van 14 Guldens 9 Stuyvers 3  Oor 
brabants. 
Actum Ruremonde den 2. Juny 1683 
Onderstondt ter ordonnantie van het Heuftgerichte, ende was onderteekent J.R.Wansum, leger stondt 
geaccordeert ende was onderteekent J.R.Wansum 
 
Ten derden July 1683 hebbe ick ondergeschrevene Boede vanden Ed. Heuftgericht deser Stadt Rure-
monde copye authentique vande bovenstaende sententie geinsinueert aen den Soone van wijlen Gielis 
Lockermans t' oirconde hebbe dese onderteekent  
w.g. Peter Swinnen. 
 
Specificatie van Costen voor d' Erftgenaemen Puijl en Lockermans 
             toegekend : 
Behalven de albereyts gedaene costen van executie noch onbetaelt, soo 
compt voort verbael van den 28.feb. 1684 aen de selven 

    

Voorde termijnen vant verbael gehouden den 20. Marty mette ordonnan-
tie voor de Comparanten vande Proc. tot voors.verbael 

0 12 0 12 

Voorde Requeste en versteck van voldoeninghe vant vonnis in saecke ge-
geven 

0 12 0 6 

Voor copye vant annex vonnis 0 3 0 2 
Voor d'appelle 0 12 0 12 
Voor de Requeste van versteck salvo van voldoeninghe des 12. May 1684 0 9 0 6 
Voor d'appelle ende insinuatie 0 12 0 12 
Voor de requeste vande 19. Juny 1684 om absoluyt versteck ende dat het 
vonnis nopende het restitueren vant Capitael naerder mochte worden ge-
ordonneerdt 

0 12 0 6 

Voorde materie van afdalinghe2 vanden 7. July 1684 0 6  nihil 
Voor de materie van afdalinghe vande 17 november 1684 0 6  nihil 
Voor de naerdere materie om afdaelinghe 0 6 0 6 
Voort reght der sententie betaelt 6 6 6 6 
Pro Jure eusdem sententie 0 12  nihil 
Voor diversche debvoiren3 gedaen om de selve sententie te becomen 0 9  nihil 
Pro hoc spenticatione 0 6 0 6 
                         
1 betalen 
2 waarde vermindering ? 
3 verplichtingen 



Craen & Lockermans 

10-11-2015 

102 

                                                                                                                            
totaal : 

12 3 9 14 

 
HOOFDGERECHT, INV. NR. 188, procesnr. 1953  
Den 3 den january 1691 Meer 1692 
 
Sr Joannes Beltgens in qualiteijt als Rentmeester van Erffgenaemen van Wijlen Godefrid van Hoengen 
genant Wassenbergh, cleger, tegens de weduwe ende erffgenaemen de van wijlen Gelis Lockermans, 
gedaeghde 
 
Den p.t.1 relaes van wegens den Cleger light alhier over eenen Zegel ende brief uyt crachte van den 
welcken de gedaeghden wegens een Capitael van 400 rixdaelders,  
aen interessen achterstendich sijn de somme van 166 rixdaelders boven noch een jaer vervallen den 26 
Januarij lestleden ad 25 rixdaelders doende alsoo te saemen 191 rixdaelders welcke interessen alsoo de 
gedaeghde belooft hadde mit den Eersten te voldoen ende sij des gebleven sijn in gebreke soo is den 
Cleger genootsaeckt geworden daer over de gedaeghde ten fine van kennen oft ontkennen voor recht te 
daeghen, gelijck daer volgens den cleger q.q.2 concludeert ende contendeert ten eynde den rente brief 
gehouden magh worden voor bekent ende de gedaeghde gecondemneert de voors. Somme van 191 
rixdaelders onder desen Edele Hooftgerichte te namptiseeren cum expensis de facta citatione et pro-
clamatione retulit3. 
w.g.Anthoin Swinnen 
 
HOOFDGERECHT, INV.NR. 188, procesnr. 1955 
overgegeven ter rolle vande 30 Juny 1692 
Copie 
 
Accijsmeester Berckelaer, cleger, tegens den Erffgenaemen LOCKERMANS, gedaegden 
 
t' Hooffgericht gesien 't relaes van de Bode Geraerdt op den Wijer, verclaert 't vonnis hierinne vermeIt 
executabel, 

 ende aleer op t' naerder versoeck te disponeren4 belast den Cieger alvoirens over de naerdere vervallene 
Jaeren te nemen pertinente5 conclusie. 
Actum Ruremonde den 20. July 1691, 
was ondertekent J.R.Wanssum 

 
Dat ick ondergeschrevene het origineel van bovenstaende voluit hebben geinsinuneert6 den 3 Augusti 
1691 ten huyse van d'Erffgenaemen LOCKERMANS sulcx betuyge mitte desen,  
d'welck doende. 
 w.g. G.op den Wijer 
 
Dat ick den 27e Juny 1692 ten versoecke van den accijsmeester Berckelaer hebbe geciteert7 d'erffge-
naemen LOCKERMANS om op heden ter rolle ten fine van kennen ofte ontkennen te compareren.  
Certificere bij desen den 30e  dito. 
w.g. Anthoin Swinnen 

                         
1 pro tempore : voor de tijd van, voorheen, destijds 
2 qualitate qua=in hoedanigheid van 
3 betalen met de kosten van betekening en afkondiging 
4 beschikken 
5 behoorlijke 
6 aangezegd 
7 gedaagd 
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