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Schepengriffie Nederokkerzeel, register 5901, dd. 09.04.1739.
J. Servranckx.

Jan Servaes innegesetene van Nederockerzeel
zit in de gevangenis De Steenpoort te Brussel.
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Informatie preparatoir genomen door de wethouderen der prochie ende heerlijckheijt van
Nederockerzeel ter Instantie ende Requisitie van Sr. Guilliemus De Cuijper meijer der selver
heerlijckheijt, over ende ter saecke van eenige drijgementen als begaene straetschenderijen
binnen dese voorschreven prochie door sekeren Jan Servaes Innegesetenen van aldaer, desen
9 april 1739: als volght.
Dijen volgende overhoort Jan Lambrechts gebortigh & Innegesetenen deser prochie Cuyper
van sijnen stiele, oudt ontrent de 50 Jaeren hier toe gedaeght per officier deser prochie ut
retulit, & gestelt In Eede ad manus Geeraerd vande Pudt onsen mede schepenen, den welcken
verclaert soo hij doet bij desen ter Instantie & Requisitie van Sr Guill. De Cuijper meijer van
alhier waerachtigh te wesen dat hij Deponent op den 19 Meert Lestleden wesende den
feestdagh van St. Joseph ontrent vijffuren naer middagh is gegaen beneffens geroepen
geworden door Jan Servaes Innegesetenen van alhier, om beneffens hem t’sijnen huijse te
gaen om een bussel Reephout aenden Deponent te vercoopen, dat hij Deponent
Effectievelijck daerop metten voorschreven Jan Servaes naer sijn huijs is gegaen & ontrent
den selven huijse Comende hij Deponent heeft den voorschreven Jan Servaes aen hem
deponent geseght Comt binnen wij gaen t’saemen eens Drincken, dat daerop hij deponent
geantwoort heeft, Ick moet eerst meijn broeck gaen affdoen, dat wijnighen tijdt daer naer hij
Deponent Inden hoff vande voormelde huijse geweest hebbende, al waer hij eenighe rusie ofte
woorden Indenselve huijse was hoorende gehoort hadde ontrent de achter vóór Dore tegemoet
is gecomen de huijsvrouwe vanden voorschr. Jan Servaes, aende welcke hij heeft gevraeght
wat dat daer op de selve huijsvrouwe vanden voorschr. Jan Servaes heeft geseght, hij slaeght
weeral, defignerende den voorm. haeren man, dat hij deponent Inde voorschr. huise Comende
den voorm. Jan Servaes aen het vier heeft vinden zitten vloeckende ende zweirende op zekere
persoonen met naemen, Jan Stie, Hendrick Corbeel & Daniël Servrancx, daer bij voegende
Ick sal Neelcken: defignerende den voormelden Daniël Servrancx, Ruineren, want hij
Ruineren mij & mijne kinderen goet, omdat Torff Broeck, daer toe noch voorders
menighmael seggende Jan Servaes moet hanghen, dat hij deponent daer op antwoord ende
seijde, als ghij moet hanghen dan dan moet de halff prochie wel hanghen, dat wijnigen tijdt
daer naer sijns deponents sone met naeme Jan hem deponent ten huijse voorm. heeft Comen
vuijtroepen, & is hij deponent beneffens sijnen voorm. sone alsoo t’samen naer huijs gegaen,
gevende hij deponent Rederen van wetenschap degene resusterende ende hij vuijt dese
Depositie & voorders t’gene voors. Alsoo gesien & gehoort te hebben, ende naer voorlesinge
heeft hij deponent daer bij gepersisteert & onderteeckent onder verclaeren bereet te wesen dan
Inhoude deser des aensocht sijnde met sijnen Deugdelijcken Eet te vernieuwen daer & alsoo
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Jan Lambrechts verclaerende niet te connen schrijven.
D’ Merck van
------De post overhoort Jan Lambrechts sone Jan geborigh & Innegesetenen Jongman van alhier
oudt ontrent de 20 Jaeren hier toe gedaeght per den officier Engel Poets ut retuli & gestelt In
Eede ad manus Geeraert Vande Put onsen mede schepenen, den welcken verclaert soo hij doet
bij desen ter Instantie & Requisitie van de meijer alhier waerachtigh te wesen dat hij deponent
op den 19 meert lestleden wesende den feestdagh van St. Joseph ontrent den avont vanden
selven daeghe hem heeft begeven naer den huijse van sekeren Jan Servaes Innegesetenen van
alhier, om aldaer te roepen sijnen Deponents vader, dat hij deponent aldaer Inden selven
huijse een wijnigh heeft verbleven tot tertijdt & wijlen den voorschr. Servaes naer sijne
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slaepplaetse was gegaen, alswanneer hij deponent met sijnen vader vuijtten voorschr. huijse is
geretireert, dat hij deponent t’ huijs een wijnigh geëten hebbende hem wederom naer den
huijse vanden voorschr. Jan Servaes heeft begeven, om te sien offt den selven Int ‘slaep was
gevallen, dat hij deponent aldaer commende den selven Jan Servaes aen het vier heeft vinden
sitten, dat hij deponent met den selven Jan Servaes eenighe discoursen spots gewijs hebben
gehouden, dat daer naer den meergenoempde Jan Servaes hem wederom door het toe doen
van hem deponent naer sijne slaep plaetse heet begeven dat den selven Servaes een wijnigh
tijdts op sijn bedde gelegen hebben wederom is opgestaen & gecomen Inde keucken met een
groot quaet & opgesedt gemoet vloeckende & onder andere seggende tegens sijne
huijsvrouwe Doe Donder Blix, hex maeckt U. vuijt mijn Ooghen, dat de selve huijsvrouwe
daer op haer vuijten huijse heeft geretireert, dat ten selven tijden den voorschr. Jan Servaes
aen hem deponent heeft geseght met eene furie sort vuijt mijn huijs, waerop hij deponent
aenden selven, mijnende daer mede sijnen moet & furie te stillen, hem een snuiffken heeft
gepresenteert. Als wanneer den selven Servaes daer op heeft geseght Loopt naer Den Donder
& Blixem met V.E snuijff , Ick hebbe oock snuijff, dat hij deponent siende den selven Servaes
In sijne furie continieerde hem vuijten selven huijse heeft begeven, & alsdan aenden selven
den Goeden avont gewenst, & geseijght slaepwel, dat hij deponent alsdan Comende op de
straete eenigh volck heeft sien staen, alwaer hij oock eenwijnigh heeft verbleven & alsdan
gegaen ten huijse van Jan Stie naesten gebureman vanden voorschr. Servaes, dat hij deponent
Comende Inden voorschr. huijse aen het vier aldaer heeft vinden sitten Cordula Servrancx
huisvrouwe van Hendrick Corbeel, beneffens de huijsvrouw vanden voormelde Jan Stie, dat
hij deponent aldaer aende voormelde persoonen heeft verhaelt t’gene hem ten huijse vanden
voorm. Servaes was gebeurt & voorgevallen, dat hij Deponent van teijde tot teijde hem
vuijten voorm. huijsen heeft begeven, & gegaen tot ofte den bijvanck vanden voormelde
Servaes, alswanneer hij heeft gehoort dat den selven Servaes tot sigh selven differente mael
was seggende, Jan Servaes moet hanghen, dat eenighe tijdt daer naer Amandus Ghevels
Cnecht vanden voormelde Hendrick Corbeel is gegaen Inden huijse vanden voormelde Jan
Servaes alswanneer hij deponent heeft staen Luijsteren aende voor Dore wat discoursen die
tusschen den voorn. Cnecht & Jan Servaes souden geschieden ofte voorgevallen, dat hij
deponent naer dat den voorschr. Cnecht Inden voorschr. huijse was gegaen, dat den voorschr.
Jan Servaes totten selven heeft geseght & gevraeght, wel war Compt Ghij begodt hier doen,
sijt ghij oock een Spie, waerop den selven Cnecht heeft geantwoort bij neen Jan Ick commen
mij hier bij tvuur wermen, heeft gehoort dat den selven Servaes totten voorn. selven Cnecht
heeft geseght waerompt U wat, dat den selven Cnecht aen den voors. Servaes heeft gevraeght
waer omme hij daer aent vier alleen bleefte zitten en dat hij niet slaepen en ginghe, waerop
den selven heeft geantwoort dat moet Ick U meesteresse meester, meesteresses vader, Stie en
Mie danck weten, waer op den selven Cnecht Replicerende seijde, wel wat quaet hebbende
die menschen U gedaen, sij endoen U emmers gheen quaet, waerop den selven Servaes heeft
geseght dat hij mijne kinders goet willen te niet doen, dat hij deponent onder andere woorden
heeft gehoort dat den voors. Jan Servaes was seggende aenden voors. Cnecht, siet Manten
daer Leijt den Cost stock die Ick tot twee mael toe In mijne handen hebbe gehadt om het
huijs van Jan Stie Int’ brandt te steken, & dat het huijs van Corbeel alsoo mede soude
aengegaen hebben, maer Ick peijsde op U Manten dat ghij daer oock In waert & dat ghij soudt
mede verbrant hebben, om dieswille dat ghij sulcken goeden Caddul & mijne besten
Cammeraet zijt, hebben Ick dat gelaeten, dat soudt mij den H. Geest In holle Ick en magh dat
niet doen, daer bij noch voedende, dat is waer Manten dat Ick U daer segge oft Ick wil
sterven, dat hij deponent sigh daer mede vanden selve huijse heeft geretireert ende gegaen
naer den huijse vanden voorm. Jan Stie & aldaer verbleven als naer den huijse van Hendrick
Corbeel, & aldaer verbleven tot ontrent de drij uren smorgens, vuijt vreese van eenigh quaet
gevolgh, gevende hij deponent redenen van wetenschap de gene resulteren sijn vuijt dese
sijne depositie & voorders allent’gene voorm. alsoo gesien & gehoort te hebben, bereet sijnde
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den Inhoudt deser met sijnen deughdelijcken Eedt te vernieuwen daer & alsoo des aensocht te
worden, & naer voorlesinghe heeft hij deponent daer bij gepersisteert & onderteeckent desen
ut supra.
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Eodem overhoort Amandus Ghevels gebortigh ende Innegesetene Jonghman van alhier,
Cnecht ten huijse van Hendrick Corbeel oudt ontrent de 23 Jaeren hier toe gedaeght per den
Officier Engel Poets, ut retulit & gestelt In Eede ad manus Geeraert Vande Pudt onsen
mede schepenen, den welcken verclaert soo hij doet bij desen ter Instantie & requisitie vanden
meijer alhier waerachtigh te wesen dat hij deponent op den 19 meert lestleden welcke den
feestdagh van St. Joseph ontrent de thien a elff uren vanden selven avont is gegaen ten huijse
van Jan Servaes Innegesetenen van alhier, alwaer hij deponent een groot light ofte vier Inden
selve huijse was siende, als oock dat naer dijden hij deponent eenighe Rusie Inden selve
huijse hadde gehoort, dat hij deponent Comende inden voorschr. huijse den voorm. Jan
Servaes tot hem heeft geseght & gevraeght wel wat Compt ghij begodt hier doen, zijt ghij
oock een Spie, waer op hij deponent heeft geantwoort, bij neen Jan Ick Come bij u aen het
vier sitten, dat hij deponent totten selven Servaes heeft geseght waer omme hij daer alleen
aent vier bleeff sitten & niet slaepen ginck, dat den selven Servaes aen hem deponent was
antwoorde, dat moet ick aen u meesteresse, meesteresses vader, Stie & Mie danck weten sij
loopen alle daegen metter Coppen over een, dat hij deponent daer op was seggende wel wat
Quaet doen die menschen u oft wat quaet hebben sij u gedaen, dat den selven Servaes daer
op antwoorde, seijde dat hij mijnen arbeijt & mijn kinders goet onderhielden, met
bijvoeginge, siet Manten Daer Leijt den stock die ick tot twee mael toe In mijne handen
hebben gehadt, ende waer mede Ick al brandende ben gegaen tot op den Dorpel, om het huijs
van Jan Stie in brant te stecken als oock het huijs van Hendrick Corbeel daer neffens staende,
maer Ick peijnsde Op u Manten dat ghij daer oock In waert ende dat ghij soudt mede verbrant
hebben, om dieswille dat ghij mijnen besten Cammeraet & eenen goeden Jonghen zijn,
hebben Ick dat gelaeten, ende Ick peijnsde dat Ick sulcx niet en maghte doen, den heijligen
Engel heeft mij tegen gehouden, dat den voorm. Servaes aen hem deponent den voorm. stock
heeft gethoont alsdan liggende op het vier wesende ter dickte van ontrent eenen Arm, dat hij
deponent naer de voorm. Discoursen & woorden sich vuijt den voorm. huijse heeft geretireert
& begeven naer sijne wooninge, alwaer hij beneffens sijnen meester, meesteresse & andere
Domesticquen tot s’anderdaeghs smorgens drij uren hebben gewacht vuijt vreese van eenigh
quaet gevolgh, verclaerende voorders hij deponent dat hij op den 7d deser maent april
wesende den feestdagh van Onse Lieve Vrouwe Boodschap tusschen negen à thien uren Inden
avont wegens sijne meesteresse is geroepen geworden om op te staen hem seggende Manten
staet op uijt u bedde Ick hoore Rusie op de straete, dat hij deponent daer op vuijt sijn bedde is
opgestaen & gecomen tot Inde keucken & voorts tot op de straete al wanneer hij deponent
aldaer heeft sien Comen aenloopen den voorm. Jan Servaes al vloeckende tierende &
zweirende waerop hij Deponent sigh Inden voorm. huijse & keucken heeft begeven toe
smijtende de vóór dôre, dat den voorm. Jan Servaes al vloeckende & zweirende op de vóór
dore vanden voorm. huijse menighmael heeft geslaeghen, waerop hij deponent heeft geseght
wel Jan Servaes wat valt daer al veel te slaeghen, als wanneer ditto Jan Servaes antwoorde
seijde Doet Open Mordieu, Begodt, gijlen moeter al te mael aen, dat den voorm. Servaes
siende dat de voormelde voor Dore niet en wierde geopent, met eene andere groote furie
menighmael alnoch op de selve Doore heeft geslaegen ende gestooten, om alsoo de selve te
forceren, dat den selven Jan Servaes daer naer is gegaen tot aende veusters vanden selven
huijse & op de selve Insgelijcx geslaeghen & gestooten , mitsijnders de twee gelaese boven
vensters met eene torff Schuppe In stucken & geheel van een geslaegen tot soo verre dat de
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selve Schuppe & gelaesen binnen Inde keucken sijn gevlôghen & gevallen op welck geval hij
deponent beneffens sijne meesteresse & meijsen heel verbaest vuijtten voormelde huijse van
achter vuijt sijn gevlucht, te weten dat hij deponent tot Inden Boomgaert ende sijne voorm.
meesteresse & meijsen naer het huijs vanden voormelden Jan Stie, dat hij deponent sijnde
Inden voormelden Boomgaert den voorm. Hendrick Corbeel sijnen meester op de straete
heeft hooren Spreecken, sonder te weten wat woorden den selven sijnen meester aen ditti
Servaes was profferende, dan wel bij sijnen voorm. meester gecomen sijnde, van den selven
gehoort te hebben staende op de straete bij den selven Jan Servaes, wel Deugeniet waeromme
slaeghde ghij dat altemael In stucken wat hebben Ick u gedaen, dat daer op den selven Jan
Servaes is vertrocken, alswanneer hij deponent beneffens sijnen meester naer huijs sijn
gegaen, Dat hij Deponent beneffens het geheel huijsgesin tot ontrent de 3 urensmorgens
hebben gewaeckt vuijt vreese van quaeder gevolgh, gevende hij deponent Redenen van
wetenschap de gene Resulteren sijn vuijt dese sijnen Depositie & voorders t’gene voorm.
alsso gehoort & gesien, & gebeurt te sijn, bereet sijnde den Inhoudt deser met sijnen
Deugdelijcken Eet te vernieuwen, daer & alsoo des aensocht te worden & naer voorlesinge
heeft hij deponent daer bij gepersisteert & onderteeckent ://:

+ Amandus Ghevels verclaert niet te Connen schrijven.
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Eodem overhoort Jacobus Ghevels gebortigh & Innegesetenen van alhier, oudt ontrent de 61
Jaeren, hier toe gedaeght per den officier Engel Poets ut retulit, & gestelt In Eede van
Geeraert Vande Pudt onse mede schepenen, (in de marge) it prestitit juramentum ad manus
Geeraert Vande Pudt Schabini. den welcken verclaert soo hij doet bij desen ter Instantie &
Requisitie vanden meijer alhier, waerachtigh te wesen dat hij deponent op den 19 meert
lestleden wesende den feestdagh van St. Joseph Laet Inden avont heeft gehoort Dat sekeren
Jan Servaes menighmael soo aen sijne Dore als binnen s’huijs heeft gevloeckt, getiert &
gebatiment, dat hij deponent woonende ten huijse van Jan Stie sijnen schoon Sone, den
geheelen nacht heeft gewaeckt beneffens het geheel huijsgesin vanden voormelde Jan Stie
vuijs vreese van malheuren brandt als dat anderssints, dat hij deponent op den 19 deser door
het gerucht & geschreeuw ontstaen ten huijse van Hendrick Corbeel, Int’slaep sijnde tusschen
den 10 à 11 uren Inden avont is ontwackt geworden, alwanneer hij deponent heeft gehoort dat
den voorm. Jan Servaes op de Dore & vensters vanden huijse van den voorm. Hendrick
Cobeel Inden voorm. avont soo menigh mael souden hebben geslaeghen, als oock gehoort dat
den selven Jan Servaes de twee gelaesen bove vensters vanden selve huijse In Stucken hade
gesmeten, dat hij deponent op Gisteren Effectievelijck heeft gesien dat de twee gelaesen
vensters geheel In Stucken waeren geslaeghen, dat hij deponent op den voormelde 19 deser
maent, beneffens het geheel huijsgesin vanden voorm. Jan Stie andermael den geheelen nacht
hebben gewaeckt vuijt vreese van quaeder gevolgh, gevende hij deponent Redenen van
wetenschap de gene Resulterende sijn vuijt dese sijne Depositie & voorders t’ gene voorsch.
Alsoo gehoort & gesien te hebben, bereet sijnde den Inhoudt deser met sijnen Deughdelijcken
Eet te vernieuwen daer en alsoo des aensocht te worden, & naer voorlesinge heeft hij
deponent daer bij gepersiteert & onderteeckent,
.
Aldus gedaen & overhoort desen voorm. 9 april 1739. Corum den meijer, Geeraert vande
Pudt, Nicolaus Blockmans & Daniël Coppens schepenen.
Vacatum 6 ½ uren
Op heden desen 13 april 1739: gecontinueert Int’nemen der voor gevoerde Informatiën
preparatoir ter Instantie etsa.
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Dijenvolgende overhoort Petronella Servrancx dochter Daniël, huijsvrouwe van Hendrick
Corbeel pachter & Innegesetene van alhier, oudt ontrent de twee endertigh jaeren , hiertoe
gedaeght per den officier Engel Poets officier ut retulit, & gestelt In eede ad mannus
Geeraert Vande Pudt onsen mede schepene (in de marge) it prestitit juramentum ad manus
Geeraert Vande Pudt Schepene) den welcken verclaert soo hij doet bij desen ter Instantie &
Requisitie vanden meijer alhier, waerachtigh te wesen dat sij deponente op eenen H. dagh ofte
sondagh Inden gepasseerden vaste sonder den preciesen dagh onthouden te hebben In den
avont heeft gehoort dat sekere Jan Servaes Innegesetenen van alhier seer sterck In sijnen
messinck ende bijvanck was tierende battimenten & vloeckende & sweirende, op welck getier
Amandus Ghevels Cnecht van haar deponente is gegaen als vrindt ten huijse van voorm.
Servaes dat den selven Cnecht aldaer eenigen tijdt heeft verbleven, alswanneer hij aen haer
deponente op sijn Retour t’huijs Comende heeft verhaelt dat den voorm. Servaes aenden
selven hadde gethoont eenen brandende Stock liggende op het vier ende geseght, siet Manten
daer leijt den stock die Ick tot twee mael toe in meijne handen hebben gehadt & waer mede
Ick al brandende ben gegaen tot op den Dorpel om het huijs van Jan Stie Int brant te steken als
oock het huijs van Hendrick Corbeel, maer Ick peijssde op u Manten dat ghij daer oock In
waert & dat ghij soude mede verbrant hebben, om dieswille dat ghij mijnen besten
Cammeraet & eenen goeden Jonghen zijt, hebben Ick dat gelaeten, ende Ick peijsde dat Ick
sulx niet en moghte doen, den H. Engel heeft mij tegengehouden. Dat hij deponent sulcx
vuijtten mondt van haeren voorschr Cnecht gehoort hebben, beneffens den selven Cnecht haer
meijsen als oock haeren man hebben gewacht tot naer middel nacht & dat vuijt vreese van
eenigh quaet gevolgh soo van brandt als andersints, verclaerende voorders dat sij depondente
op den 7d deser maent april wesende den feestdagh van O.L.Vrouwe Boodschap in haer
Ruste sijnde tusschen negen a thien uren Inden avont van haere meijsen met naeme Anna
Poets is opgeroepen geworden alswanneer de selve heeft geseght, Meesteresse Ich hoore daer
sulcke geschreeuw op de straete waer op sij deponente aenstants den voorm. Amandus
Ghevels haeren Cnecht Insgelijckx In sijn Rust sijnde heeft opgeroepen & geseght Mante
Staet op daer is sulcke geschreeuw op straet, dat sij deponente opgestaen sijnde Lancx haere
achter Deure is gegaen naer den huijse van Jan Stie haeren naesten gebuereman, alwaer sij
menighmael op de deure heeft geclopt & totte huijsvrouw vanden selven Jan Stie geroepen In
verbis segghe Mie staet op, dat sij deponente ten voorm. huijse weijnigh rijdts verbleven
hebebnde & haer wederom naer haere wooninghe heeft begeven, alswanneer sij In haere
vloer sijnde één a twee slaeghen op haere voor Doore heeft hooren geven, zonder dat sij
deponente Can seggen van wie, dan gevraeght hebbende wat hij begeirden, vermits sij
deponente daer maer alleen en was , gehoort heeft de Spraecke van sekeren mans persoon
haer op het voorm. gevraegh antwoordende seijde al vloeckende & sweirende doet open ghij
moet sterven al te mael aen vuijt welcke Spraecke sij deponente volgrns haer goetduncken
geoordeelt heeft dat het was Jan Servaes die de voorm. woorden was profererende, dat sij
deponente op de voorm/ menassen haer wederom vuijt vreese vuijt haere huijse heeft
geretireert tot opt ofte ontrent haeren Boomgaert, dat sij deponente aldaer een wijnigh
verbleven hebbende wederom In haere huijse is getreden & bevonden dat de twee gelaese
boven vensters van de keucke In stucken & geheel van een geslaeghen waeren, als oock dat
een schuppe ontrent het middel vande selve keucken was Liggende, dat sij deponente alsdan
vuijt haeren voorm. keucken is gegaen tot op de straete alwaer sij heeft sien staen haeren man
bij den voorm. Jan Servaes, dat den voorm. haeren man t’ huijs Comende aen haer deponente
heeft geseght dat den Voorm. Jan Servaes hem is ontmoet op de straete aen haer huijs staende
tusschen haer deponents huijs en het huijs vanden voorm. Jan Stie, dat sij deponente
beneffens haer heel huijsgesin tot ontrent middel nacht heeft opgebleven, gevende sij
deponente redenen van wetenschap de gene Resulterende sijn vuijt dese haere depositie &
voorders t’gene voors. Alsoo gesien & gehoort te hebben, bereet sijnde de Inhout deser den
Inhout deser met haeren Deughdelijken Eedt ter vernieuwen, daer & alsoo des aensocht te
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worden & naer voorlesinghe heeft sij deponente dart bij gepersisteert & onderteeckent desen
ut supra.
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------Eodem overhoort Anna Poets Dienstmeijsen van Hendrick Corbeel Innegesetenen pachter
van alhier gebortigh deser voorschr. binnen de prochie van Bergh audt ontrent de 26 Jaeren
hier toe gedaeght per den officier Engel Poets ut retulit, & gestelt In Eede ad manus Geeraert
Vande Put onsen mede schepenen, de welcke verclaert soo of sij doet bij desen ter instantie
& Requisitie van den meijer alhier waerachtigh te wesen dat sij deponente op eenen heijligen
dagh ofte sondagh Inden gepasseerden vasten sonder den preciesen dagh onthouden te
hebben laet Inden avont heeft gehoort dat sekeren Jan Servaes In sijnen bijvanck seer sterck
was tierende, vloeckende & sweirende, op welck getier Amandus Ghevels Cnecht bij haeren
voormelde Meester is gegaen als vrindt naer den huijse vanden voormelde Jan Servaes, dat
den selven Cnecht aldaer eenigen tijdt heeft verbleven, alswanneer den selven t’huijs
Comende aen haer deponenente als aen haere Meesteresse heeft verhaelt dat den voormelde
Jan Servaes aenden selven hadde gethoont eenen brandende stock liggende op het vier &
geseght siet Manten daer Leijt den stock die Ick tot tweemael toe In mijne handen hebbe
gehadt, & waer mede Ick al brandende ben gegaen tot op den Dorpel om het huijs van Jan Stie
Int’brandt te steken als oock het huijs van Hendrick Corbeel, maer Ick peijsde op u Manten
dat ghij daer oock In waert, ende dat ghij soude mede verbrandt hebben, maer om dieswille
dat ghij mijnen besten Cammeraedt & eenen goeden Jonghen zijt, hebbe Ick dat gelaeten, &
Ick peijsde dat Ick sulcx niet en moght doen, den Heijlighen Engel heeft mij tegen gehouden,
dat sij deponente vuijtten mont vanden voorm. Amandus Ghevels, bij wesen van heure
meesteresse gehoort hebbende, beneffens den selven Cnecht, Meester & Meesteresse heeft
gewaeckt tot naer middel nacht, vuijt vreese van eenigh quaet gevolgh, soo van brandt als dat
andersints, verclaerende voorders dat sij deponente op den 7d deser maent april wesende den
geestdagh van O.L.Vr. Bootschap diep inden avont sittende Inde keucken aen het vier eenigh
geschreeuw & getier op de straete heeft gehoort, op welck geschreeuw sij deponente haere
meesteresse heeft opgeroepen & tot de selve geseght dat daer sulcke geschreeuw op de straete
was, waer op de selve meesteresse vuijt haere Ruste is opgestaen & t’eenenweghen totten
voormelde Cnecht geroepen Insgelijckx In sijn Rust sijnde, om op te staen, dat de voormelde
haere Meesteresse tot haer deponente geeft geseght dat sij naer de geburen ginck om de selve
op te roepen, & dat sij deponente Inde keucken soude blijven, waer op sij deponente seijde
dat sij sulcx niet en soude doen & dat sij mede ginck alswanneer de selve deponente haer
Meesteresse van achter naer is gevolght tot aenden huijse van Jan Stie, dat sij deponente
beneffens haere voormelde Meesteresse wijnigentijdt aldaer verbleven hebben haer wederom
beneffens de selve haere Meesteresse naer haere wooninge heeft begeven, alswanneer sij
deponente staende aende achter doore vanden vloer, twee a drij slaegen op de voor dore heeft
hooren geven, sonder dat sij deponente kan seggen van wie, dat sij deponente heeft gehoort
dat haeren voormelde Meesteresse staende Inden vloer ontrent de voor dore heeft gevraeght
tot de gene die op de voorm. voor Dore waeren slaegende, mijnen Cammeraet wat begeirde
ghij van mij, wij sijn immers goede vrinden, Ick ben maer alleen t’huijs, dat sij deponente
daer op door sekeren mans persoon staende buijten de voormelde voor dore al vloeckende
heeft hooren seggen & antwoorden, doet In verbis Open, Open ghij moet sterven, vuijt welcke
spraecke sij deponente geoordeelt heeft dat het was den voormelde Jan Servaes
haerengeburenman, die de voorschr. woorden was profeserende, dat sij deponente beneffens
haeren voorm. Meesteresse op de voorm. menassen haer wederom vuijt vreese vuijtten huijse
heeft geretireert tot op oft ontrent den Boomaert, dat sij deponente aldaer eenwijnigh
verbleven hebbende wederom Inde voormelde haere wooninge is getreden, & gecomen sijnde
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tot Inde keucken heeft bevonden dat de twee galaesen bovensters vander selve keucken In
stucken & geheel van een geslaeghen waeren, als oock dat eene schuppe aldaer ontrent den
middel vande selve keucken was liggende, welcke schuppe niet en was toebehoorende aen
hueren voorschreven Meester, ende de welcke ende door haere voorm. Meesteresse ten
selven tijde op straet is geworpen geworden, seggende dat en is onse schuppe niet, wat hebben
wij met die schuppe van doen, dat sij deponente alsdan vuijt de voorschr. keucke is gegaen
tot op de straete alwaer sij heeft sien staen haeren voorm. Meester bij den voorm. Jan Servaes
aldaer Insgelijck bij wesende den voors. Cnecht, dat den voors. Haeren Meester t’huijs
Comende, tot haere Meesteresse t’haeren presentie heeft geseght dat den voorm. Jan Servaes
hem is ontmoet op der straete aen sijn waegenhuijs staende tusschen het huijs van haeren
Meester & de gene van Jan Stie, dat sij deponente beneffens het geheel huijsgesin heeft
gewacht tot ontrent de drij uren smorgens vuijt vreese van eenigh quaet gevolgh t’sij brandt
als andersints, gevende sij deponente redenen van wetenschap de gene Resulterende sijn vuijt
dese haereDepositie ende voorders t’gene voorsch. alsso gehoort & gesien te hebben bereet
sijnde den Inhooudt deser mat haere Deughdelijcken Eedt te vernieuwen daer & alsoo des
aensoght te worden, ende naer voorlesinghe heeft sij deponente daer bij gepersisteert &
onderteeckent, desen ut supra.
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Taxatum 1 – 4.
Eodem overhoort Hendrick Corbeel gebortigh ende Innegesetene pachter deser
heerelijckheijt van Nederockerzeel oudt ontrent de 38 Jaeren hiertoe gedaeght per den officier
Engel Poets ut retulit & gestelt In Eede ad manus Geeraert Vande Put onse medeschepene,
den welcken verclaert soo hij doet bij desen ter Instantie van den meijer van alhier
waerachtigh te wesen dat hij deponent op eenen heijlighen ofte sondagh Inde gepasserden
vasten sonder den precisen dag onthouden te hebben, Inden avont gehoort dat seckeren Jan
Servaes Innegesetenen van alhier seer sterck In sijnen huijsen was tierende, batimenten,
vloeckende & zweirende & dat aen hem deponent kennelijck is dat Amandus Ghevels sijnen
Cnecht ten voorm. avont is gegaen ende geweest ten huijse vanden voors. Servaes, dat hij
deponent vanden selven Cnecht heeft hooren seggen hem deponent vertellende dat den
voorm. Jan Servaes aenden selven Cnecht hadde gethoont eene brandende stock liggende op
het vier, & geseght, siet Manten daer Leijt den stock die Ick tot tweemael toe In mijne handen
hebben gehadt & waer mede Ick al brandende ben gegaen tot op den Dorpel om het huijs van
Jan Stie Int brandt te stecken, als oock het huijs van Hendrick Corbeel ,maer, dat hij deponent
beneffens sijn geheel huijsgesin ten voorm. daege tot ontrent de twee uren smorgens heeft
gewacht, vuijt vreese van eenigh quat gevolgh, soo van brant als andersints, verclarende
voorders hij deponent op den seventhiensten deser maent april wesende den feestdagh van
O.L.Vrouwe Bootschap geweest te hebben ten huijs van Daniël Servrancx sijnen schoonvader
& aldaer verbleven tot ontrent de negen a thien uren Inden avont, als wanneer hem naer huijs
begevende & Comende aen oft ontrent het huijs van Jacob Schoeters niet verre gestaen van
sijns deponents huijse heeft gehoort datter eenighe slaeghen op sijne Doore ofte vensters
gegeven sijn geweest alswanneer hij den selven Schoeters door sijn Cloppen heeft
opgeroepen, den welcken hem deponent van achter naer is gevolght, dat hij deponent
naerderende sijnen huijse & Comende aen ofte ontrent sijn waegen huijs, is hem aldaer
tegemoet gecomen de voorm. Jan Servaes, hem deponent eenighe woorden toeseggende
sonder deselve woorden alsnu te Connen seggen, mits hij hem drijgende te slaen soo hem
dochte mits de Doenckerheijt van de avont, dat hij deponent thuijs Comende aen sijne
huijsvrouwe heeft verhaelt dat den voors. Jan Servaes hem ten voorschr. plaetse was ontmoet
mitsijers alsdan bevonden dat sijne twee gelaese boven vensters van de keucken In stucken &
geheel van een geslaeghen waeren, als oock datter eene schuppe ontrent het middel van de
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selve keucken was liggende hem deponent niet toebehoorende, dat hij deponent beneffens sijn
geheel huijsgesin tot ontrent middel nacht heeft opgebleven, vuijt vreese van eenigh quaet
gevolgh, gevende hij deponent redenen van wetenschap de gene Resulterende sijn vuijt sijne
depositie & voorders t’ gene voorschr. alsoo gesien & gehoort & selfs gebeurt te wesen,
bereet sijnde den Inhoudt derser met sijnen Deughdelijken Eedt te vernieuwen daer ende
alsoo, & naer voorlesinge heeft hij deponent daer bij gepersisteert & onderteeckent:
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Eodem overhoort Jan Van Laer gebortigh van Houtem bij Vilvoorden & Innegesetenen van
alhier, oudt ontrent de achtendertigh Jaeren hier toe gedaeght per den officier Engel Poets ut
retulit & gestelt In Eede ad manus Geeraert Vande Put onsen mede schepene, den welcken
verclaert ter Instantie & Requisitie als boven waerachtigh te wesen dat hij deponent op den
7ddeser maent april van wegens Hendrick Corbeel ontrent de negen a thien uren vanden avont
is opgewacht te worden, dat hij deponent hem begevende naer het huijs vanden voorm.
Hendrick Corbeel ontrent het waegen huijs vanden selven Corbeel, op de straet aldaer heeft
vinden staen den meergenoemde Hendrick Corbeel & aldaer aldaer ter aerde sittende sekeren
Jan Servaes Innegesetenen alhier, dat hij deponent onder andere heeft gehoort dat den
voorschreven Hendrick Corbeel aen ditto Jan Servaes was zeggende wat hebbe Ick u misdaen,
hebbe Ick u in mijn Leven quaet gedaen, dat hij deponent alsdan met den voorn. Hendrick
Corbeel naer deselfst huijse is gegaen & Inde keucken Comende heeft gesien datter de twee
bove gelaese vensters Int stucken & gedeeltelijck van een geslaegen waeren, als oock gesien
dat ontrent het middel van de selve keucken eene torff schuppe was liggende, sonder dat hij
deponent Can seggende van wie die selve schuppe was Competerende, gevende hij Deponent
redenen van wetenschap de gene resulterende sijn vuijt dese sijne Depositie & voorders t’gene
voorm. alsoo gesien & gehoort te hebben, bereet sijnde den Inhoudt deser met sijnen
Deughdelijcken Eet te verieuwen daer & alsoo des aensocht te hooren & naer voorlesinge
heeft hij deponent daer bij gepersisteert & onderteeckent.

he

em

Aldus gedaen & overhoort desen voorm. 13 april 1739 Coram H. Guill. De Cuijper meijer
Geeraert Vande Put & Daniël Servrancx schepenen.

Naer dese Informatie preparatoir genoemen ter Instantie van Sr. Guill. De Cuijper meijer van
alhier over & tot laste als ontlasinghe van den voorschr. Jan Servaes over eenighe naerdere
feijten bij den selven onder noeme desen 15e Juli 1739. Coram de voorn. Meijer, Judocus De
Busscher, & Nicolaus Blockmans schepenen.
Den volgende overhoort Engel Poets officier deser heerlijckheijt oudt ontrent de
sevenenvijftich Jaeren, geboortigh & innegesetenen al hier, ende gestelt in Eede ad manus
Judocus De Busscher eerste schepene den welcke verclaert naer hier toe gedaeght te wesen
per den voorschr. meijer waerachtigh te wesen dat hij deponent ter requisitie & instantie
vanden selven meijer hem getransporteert heeft ten huijse van den voorschreven Jan Servaes
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in gesetene binnen dese heerlijckheijt op den 11de deser maendt Julij 1739. Dat hij deponent
den selven Servaes niet thuijs vindende, hem heeft gaen soecken op eenen scheijs put alwaer
ditto Servaes op den selven Dries niet vindende is hij deponent hem voorders gaen soecken
naer het Torffbroeck binnen de parochie geleghen, ende den selve andermael daer niet
vindend aen : & ten laste van den selven een daeghsel personeel te doen, als wanneer hij
deponent aldaer de deure van ditto Servaes was open vinde heeft hij deponent op de selve
deure geclopt & geroepen, ende mits aldaer niemant en was antwoordende soe heeft hij
deponent hem begeven tot voor in het voerhuijs van de meergenoemde Jan Servaes, ende
aldaer andermael geroepen & gefluijdt, soo is het gebeurt dat den voorschreven Jan Servaes
van buijten is in gecomen, als wanneer hij deponent in sijne voorm. qualificatie van officier
hem was seggende dese woorden Jan Servaes ick hebbe hier een Relaes ten V.Q laste, waerop
den selven Jan Servaes geleijck eene brisschende leeuw was seggende tegens den deponent
dat hij op desen oogenblick moeste sterven, ende ten selven teijde heeft den voorm. Jan
Servaes aldaer een schup op gepackt ende daer mede naer het hooft van hem deponent
geslaeghen soo dannigh, dat waere het raecke geweest hij deponent den selven slach niet
gemeidt en hadde, hij waerscheijnlijck den cop soude gecloeven geweest hebben, doch even
wel den selven slach soodanigh niet en heeft connen meijden ofte hij heeft den deponent
getreft ter seijde sijn hooft soo danich dat een deel van sijne kake gequetst is geworden dat het
bloedt in abondantie daer was uijt loopende, ten welcke teijde hij deponent soo abiel was dat
hij de selve schup heeft conne vast packen, ende met alle gewelt deselve schup uijt de handen
vanden voorm. Jan Servaes gecreghen, ende deselve Ewegh geworpen; als wanneer den
voorm. Jan Servaes onophoudelijck was vloeckende & was roepende dat hij deponent even
van sijn handen als den meeste sterven & ten selven teijden heef den voorm. Jan Servaes
wederom een ander schup die daer oock stont in sijn voorm. voorhuijs op gepackt ende aldan
andermael geseght, nu moet gij mordien sterven ende in mijne kelder, als wanneer ditto
Servaes andermael naer het hooft van hem deponent daer mede was slaegende heeft hiij
deponent wederom den selven slagh behoedt met die voorschreven tweede schup vast te
packen, ten welcken reijde den voorschreven Servaes langhen teijd gewelt gedaen heeft om
die schup los te creijghen gedurigh Roepende dat hij deponent moeste sterven ende in sijnen
kelder begraven ende gelijck de voorm. Jan Servaes die voorm. tweede schup niet en conde
los creijghen om hem deponent daer mede den cop te clieven soo heeft ditto Servaes met sijne
eene handt vermeijnde sijne mes te creijghe uijt sijne sack, als wanneer hij deponent sijnen
moedt gelijck vergaerende door de groete onmacht waerinne hij hem bevondt ter oorsaecke
van het gedurigh defenderen die hij alsdan aldaer wel ontrent een halff uere teijdts haddde
moeten uijt staen tegens den voorsch. Jan Servaes ten welcken teijde hij deponent gedurigh
met luijder stemme geroepen heeft helpt , help, staet den Heer bij, ende door dijen den
voorschreven Jan Servaes was langhe met sijne een handt besigh was om sijn mes uijt sijn
tesse te kreijgen soo is het gebeurt dat hij deponent uijt de handen van den selven Jan Servaes
geraeckt is, ende sijne voordeure bereijckt hebbende ende laeten vallen heeft het voorschreven
Relaes van daeghsel personeel ende al soo om sijn leven te behouden genoodtsaeckt is
geworden uijt alle sijne macht loopen gegaen tot buijten d’erve van den voorschreven Jan
Servaes, als wanneer den voorn. Jan Servaes dickwiels heeft geseght dat hij het huijs van hem
deponent soude in het brandt gesteken hebben, mede verclaert hij deponent dat den selven Jan
Servaes doen terteijt heel present was Immers niet bij dranck, voorders verclaert hij deponent
dat den voorm. Jan Servaes op sondagh lest gepasseert comende uijt de vroeghmisse &
passerende het huijs van hem deponent aengesprocken heeft Hendrick Poets sone van hem
deponent, seggende compt hier eens bij mij ich sal uw wat geven, & ten selven teijde heeft
den voorschreven Jan Servaes aldaer steene opgepacht & geworpen naer de voorschr. soene
soo danigh dat de voorn. soene in sijns vaders huijs moeste springhe & de deure toe sluijten,
naer het welck den voorm. Jan Servaes noch differente steene geworpen heeft op het huijs van
hem deponent, Gevende hij deponent voor redenen van wetenschap de gene Resulterende sijn

10

uijt dese sijne depositie & voorders alleen het gene voorschr. gehoirt & gesien te hebben bij &
present is geweest comform dese sijne depositie bereedt sijnde des aensoght te worden dese
andermael met Eede te vernieuwen daer & alsoo & naer voorlesinghe heeft hij deponent dar
bij gepersisteert & onderteeckent.
Enghel Poots officier.
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Vacatum getaxeert op 0 – 05.
De post. over hoort Hendrick Poets gebortigh ende als Jongman woonende bij sijnen vader
Engel binnen dese heerelijckheijt van Nederocherzeel oudt ontrent de vijffentwintigh Jaere
hier toe gedaeght pet den voorschr. meijer & gestelt in Eede ad manus Judocus de Busscher
onsen eerste schepene den welcke verclaert ter instentie van den voorsch. meijer waerachtigh
te wesen dat hij deponent op sondagh lest gepasseert wesende den 12 deser maendt Juli 1739
tusschen de vroeghmisse & de hooghmisse was staende in den messinck van sijnen
voornoempde vader dat als dan aldaer is aengecommen sekeren Jan Servaes, dat den selven
Servaes tegens den deponent was seggende dese woorden, staet ghij daer mordien, compt ich
sal V.B. eens wadt geven, dat daer op den voorm. deponent hem was Retirerende naer sijn
voorschr. vaders huijs, dat den voorn. Jan Servaes siende dat hij deponent hem was
retirerende naer hem toe is comen geloopen, dat ditto Servaes heeft gepackt twee steenen ende
daer mede uijt alle sijne macht geworpen naer hem deponent, dat den deponent deselve
steenen heeft gevlucht met in sijns vaders huijs hem te verborghen, als wanneer de moeder
van hem deponent de deure van hun huijs heeft genoodtsaeckt geweest toe te sluijte ten
welcke teijde den voorm. Jan Servaes affgreijselijck was vloeckende gevende hij deponent
voor redene van wetenschap de gene Resulterende sijn uijt dese sijne depositie ende voorders
t’gene voorschreven al soo gesien & gehoirt te hebben hier & present alsoo geweest te hebben
bereedt sijnde den Inhoudt deser andermael met Eedt te vernieuwen des aensoght te worden &
naer voorlesinghe heeft hij deponent daer bij gepersisteert & onderteeckent.

he

Crimineel
N. 180

Jan

Thoon

Voor P Guil. De Cuijper meijer deser heerelijckheijdt
van Nederockerzeel nomine offitial. aenleggere.
Thegens
Servaes gevangene op den Steenpoorte binnen de stadt Brussel.
den 14e 7ber 1739.

Taxatum 0 -16.
Is gecompareert Amantus Gevels Jongman in gesetenen deser parochie van Nederockerzeel
Knegt ten huijse van Hendrick Corbeel ingsetene alhier oudt ontrent de 23 Jaere getuijghe,
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gedaeght, & geëedt ad manus Judocus de Busscher eerste schepenen ende geëxamineert op
den 38.40.41.&52 artiquel der schrifture van feijte van Belastinghe des aenleggere.
Ende vooreerst opden 38e art.l tuijght & verclaert daerop niet te connen deponeren, dan
alleeneleijck dat hij depponent alleen is binnen gegaen in het huijs van den gevangene, ende
als dan vier was in de keucken het gene beclaegde was maeckende.
Op den 40e art. tuijght & verclaert dat op Ste. Josephs dagh lest leden wesende den dagh
vermelt in des depponent depositie gegeven in de Informatie preparatoir hij depoenent als
dan uijt den mont,van den gevangene heeft hooren segghe tusschen vloecken & sweiren dese
naervolgende woorden ten minste in substantie terwijlent ich Jan Servaes even hangen moest,
soo moet ich iet doen om dat men soude weten waer voor ich gehanghen worde niet wetende
hij depponent ofte alsdan aldaer noch eenighe andere persoone soude hebben bij geweest,
Ende geëxamineert op den 41e artl. tuijght & verclaert niet anders weten te seggen dan dat hij
depponent als dan aen den gevangene heeft geraeden van slaepen te gaen.
Item geëxamineert op den 52e artl en schrifture van feijten van belastinghe tuijght & verclaert
dat op den voorm. Sint Josephs dagh dat hij deponent alleen bij het vier sittende bij den
gevangene den selven gevangene aen hem depponent heeft getoont eenen brandende stock
seggende hij gevangene dat hij daer meden hadde vermeijnt in Brandt te stecken de huijsen
van Hendrick Corbeel ende van Jan Sty, maer dat hij gevangen sulcx heeft gelaete opdat den
deponent knecht bij Hendrick Corbeel sijne vrindt was ende dat hij gevangene bevreest was
dat hij deponent mede soude verbrandt hebben wel wetende hij deponent dat als dan daer
geene andere persoone present en waere. Gevende van Redenen van wetenschap de gene
resulterende uijt sijn wedervaeren hier boven vermelt, nec aliter nec amplius..
Ende gerecolleert sijnde op sijne depositie gegeven opden 9st april 1939 in de informatiëns
preparatoir de selven ten Ende hem diftinteleijck voorgelesen sijnde heeft verclaert daer bij
persistere als behelpende de oprechte waerheijdt et haleita ecriture perstitit et signavit.

Getaxeert voor sijne vacatie 1 – 4.

he

Is Gecompareert Engel Poets officier deser heerelijckheijdt, oudt ontrendt de 50 jaere
getuijghe gedaeght door Anthoen Schoevaerts daer toe geautoriseert, geëedt admanus
Judocus de Busscher schepene ende geëxamineert opden 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.
85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103 artl van des aenleggere,
schrifture van feijten van belastinghe mitsgaeders op den 8.9.10.11.12. &13 artl des schrifture
van naerdere feijten des aenleggere.
Ende Eerst op den Inhoudt vanden 76.77 & 78 artl des voorschreve schrifture van feijte van
belastinghe tuijght ende verclaert dat hij deponent op den 11e Junij 1739 is gecommen ten
huijse vanden gevangene om hem te daghe tegens den 15e ditto, dat hij depponent de
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gevangene niet thuijs en heeft gevonden & den gevangene is gaen soecken, soo op eenen
scheijs put als in het Torff broeck.
Item geëxamineert opden Inhoudt vanden 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89 & 90 artl
des aenleggere voor schrifture van feijten van belastinghe tuijght ende verclaert dat den
depponent daer naer weder geweest is ten huijse van den gevangen dat doen ter teijt de deure
vanden huijsen van den gevangene open was, ende dat hij depponent des niet tegenstaende de
deure open was daerop heeft geclopt & geroepen ofter niemand thuijs en was, datter niemandt
heeft geantwoordt Immers niet dat hij deponent saude gehoort hebben, dat hij depponent als
dan voor het huijs vanden gevangene andermael heeft geroepen ofter niemant thuis en was,
dat alsdan den gevangene van buijten commende is gecommen in sijn huijs, & hij depponent
een dagement hadde tot laste van hem gevangene, waerop den gevangene in furie ende
Coullere schietende al vloeckende & sweirende aen den depponent heeft geseijdt dat hij
deponent op den oogenblick moeste sterven van de handen van hem gevangene, ende den
gevangen ten selven teijdeheeft opgenoemen eene schuppe ende daer mede gesmeten naer het
hooft van hem depponent, dat den depponent der selven slagh meijdende eventwel den selven
slagh niet en is ontcommen mits hij gevangene met de voorz. schuppe heeft geraeckt den
deponent neffens sijn hooft soe danighlijck dat hij depponent op de rechte kaecke daer door is
gequetst gewoorden tot den bloede toe het welck in abondantie (overvloedig) is afgeloope.
Item geëxamineert op den 91. 92. 93 .94. 95. 96. 97. 98 & 99. artl des aenlegger voor
schrifture van feijten van belastinghe tuijght & verclaert waerachig te wesen dat hij deponent
door alle moyelijck gewelt de voorz. schuppe heeft gecregen uijt de handen vanden
gevangene, als wanneer den gevangene al vloeckende ende sweirende heeft geseght aenden
deponent in substantie, gij moet eventwel van mijn hande sterven dat den gevangene als dan
in sijn huijs heeft opgepakt een andere schuppe ende met dese schuppe wederom heeft
gedreghen den deponent seggende in substantie nu moet ghij mordien sterven & in mijne
kelder dat den gevangene aldan met de tweede schuppe naer het hooft van den deponent heeft
gesmeten sonder den selve te geraecke, waerop den depponent de voorz. schuppe heeft vast
gepackt ende dat ter wijlent den deponent dese schuppe vast hadde den gevangene gedurigh
Riep in supstantie, ghij moet sterven & in mijne kelder dat als wanneer den deponnent dese
schuppe vast hadde den gevangene in sijne sack heeft getast het gene aenden depponent heeft
doen oordeele, dat hij gevangene in sijne sack was tastende naer sijn mes & dat op den
voorsch. voet den depponent heeft geworstelt met den gevangene ontrent een halff uere.
Item geëxamineert op den 100.101.102 &103 artl des aenleggers schrifture van feijten van
belastinghe tuijght & verclaert waerachtigh te wesen dat den depponent gedurende de
voorschreven worstelinge heeft geroepen met luijden stemme, helpt helpt staen den heere bij,
dat als wanneer den depponent oordeelde dat den gevangene besigh was naer sijn mes te
tasten hij depponent is geraeckt uijt de handen van den gevangene ende buijten des selfs
huijse dat den depponent aldus geraeckt sijnde aen de voordeure van de gevangene huijs hij
depponent aldaer heeft laeten vallen het Relaes van daeghsel & dat den depponent als dan
weghloopende,mits den gevangene alsdan seijde aen den depponent gedreghen geweest sijn
huijs in brandt te stecken te worden mits den gevangene als dan seijde aen den depportant ich
sal V.C huijs in brandt stecken.
Item geëxamineert op den Inhoude van den 8.9.10.11.12 & 13e artl des aenlre schrifture van
naer dese feijten, tuijght & verclaert waerachtich te sijn dat de depponent opden 11st Julij 1739
naer dat hij alsdan was gequetst geworden door den gevangene & geloopen uijt des desselfst
huijs Recht naer sijn depponents huijse is geloopen & gaen rusten in sijnen hoff uijt redene
dat hij verbaest & benaudt ofte in achterdenken was dat den gevangene hem was volgende,
dat hij depponent weijnighe teijt in sijnen hoff geseten hebbende in huijs is gecomen & aen
sijne huijsvrouwe & kinderen heeft vertelt het gene hem was gearriveert ten selven daghe
door de gevangene, dat den depponent door de quetsure aen sijne kaecke ontrent de Rechte
ooghe & door de benaudtheijt twee daeghe onpasseleijck is geweest, dat hij depponent op den
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12de Juli 1739 ter oorsaecke van sijne onpasseleijckheijt ter huijse van den meijer alhier heeft
gesonden sijne soene met naeme Hendrick Poets ten Eijnde van aen de meijer uijt te legghe
hoe hij depponent was gevaeren bij den gevangene, als oock om aen de meijer Institutie te
vraeghen andersimts dat hij depponent sijnen dienst was op seggende, dat hij depponent op
den 15de Julij 1739 in volle genechte heeft geclaeght over hetgene hem was gearriveert op den
11de der selve maendt Julij ten huijse van & door de gevangene en dat hij depponent ten
voornoempde genecht daeghe heeft gethoont sijn lievevrije cleedt & bewesen dat het selve op
den Rechte arm hier ende daer bebloijdt was, nec aliter nec amplius.
Gevende voor Redene van wetenschap hem alleen het gel…. heeft t’selve met den gevangene
aldus te sijn wedervaere & daer van noch Goede memorie te hebben.
Ende gerecolleert sijnde op sijne deppositie gegeven inde naerdere informatie preparatoir
opden 15e Julij 1739. De welcke tot dije Eijnde hem distintelijck is voor gelesen heeft
verclaert daerbij repersistere als beroepende de oprechte waerheijdt et habita lectura et
perstitit et signavit,
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Taxatum 0-7 Is gecompareert Anna Poets dochter Engel Poets officier deser heerelijckheijt
dienstmeise van Hendrick Corbeel oudt ontrent de 26e Jaere gebortigh in de parochie van
Bergh getuijghe gedaeght, geëede ad manus Judocus de Busscher schabini & geëxamineert op
den 5e & 6e artl des aenleggere schrifture van ampliatie van naerdere feijten tuijghe &
verclaert waerachtigh te wesen dat in den vasten van dese Jaere 1739 volgens haere beste
memorie, sij deponente nochwel in dachtigh is dat de inwoonders van den huijsen van
Hendrick Corbeel al waer sij aldan was woonende ende noch tegenwoordigh is woonende ofte
eenighe der selver in woonders twee mael des snachts hebben gewaeckt uijt vreese van
Brandt, & dat deselve inwoonders ofte eenighe van hun quade Juspitie van brandt stightinghe
als dan hebben gehadt over de persoen van Jan Servaes, die sij als nu heeft hooren segghe
gevanghen te wesen op het Steenpoort binnen Brussel Gevende voor redene van wetenschap
dat sij als dan in het huijs van ditto Hendrick Corbeels heeft geseten des snachts als waekende
beneffens haere meester & meesteresse de welcke sij depponente heeft gewaer geworde
benaudt te sijn van brandt om dijens wille den knecht vanden huijse Amandus Gevels was
commen segghen dat de voorz. gevangene aen hem Amandus saude gethoont hebben eene
stock aen het vir liggende ende hadde gewesen dat hij daer mede het huijs vanden voorz.
Hendrick Corbeels hadde gemeijnt in brandt te steken, ende dat hij gevangene daer bij hadde
geseijt dat hij dat gelaeten hadde om den wil vande voorz. Amandus Gevels sijne cameraedt,
Gevende voor Redenen van wetenschap t’selve haer aldus te sijn wedervaren & daervan noch
goede memmo’s te hebben nec aliter nec amplius, & gerecolleert sijnde op haere depositie
vervath in de preparatoire informatie ende gegevens op den 13e april 1739. De selve haer ten
dije Eijnde distinteleijck voorgelesen sijnde heeft verclaert daer bij te persisteren als
behelpende de oprecht waerheijdt.
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taxatum 0 – 14
Is gecompareert Peeternella Servrancx huijsvrouwe van Hendrick Corbeels inwoonder ende
pachter deser heerelijckheijt ten gehuchte genaempt te Laer, oudt ontrent de 32 Jaere
Gebortigh deser parochie gethuijghe, gedaeght, geëedt ad manus Judocus de Busscher
schabinus ende geëxamineert op den 5 . 6 & 7 artl des aenleggere schrifture van naerdere
feijten mits gaedere opden 5 & 6 artl des aenleggere schrifture van ampliatie van nar dese
feijten.
Ende eerste geëxamineert op den Inhoude vande 5 & 6 artl des vooorschreven schrifture van
naer dese feijte tuijght & verclaert waerachtigh te wesen dat volgens haere beste memorie, te
sijn geweest den 7e april 1739. Dagh van onse lieve vrauwe boodtschap als wanneer zij
deponente heeft bevonden de gelaesen vande dobbele venster ter straete waerts van haere
huijse te sijn uijt gesmeten geweest & alsdan t’haeren huijse heeft bevonden eene Cleijne
schuppe in de keucken vanden selve huijse de welcke sij meijnt emmers heeft gehoort te sijn
gesmeten ofte gestoote door de voorz. gelaesen tot in de voorkeucken ende dat sij depponente
& haere man de voorschreven uijtgesmeten ofte gebroecken gelaesen hebben doen
hermaecken & daer voren betaelt twee a drijentwintigh stuivers ofte daer ontrent.
Ende geëxamineert op den Inhaude van den 5. & 6 artcl des aenleggere voorsch. Schrifture
van impliatie van naer dese feijten, tuijght & verclaert waerachtigh te wesen dat sij
depponente beneffens haereen man, haer meijsen & haeren knecht in dese Jaere 1739 te weten
in den vasten volgens haere beste memorie twee mael des snachts hebben gewaeckt uijt vrese
van Brandt ofte van ander ongeval dat sij als dan quaede suspitie van Brandt stichtinghe ofte
ander ongeval hebben gehadt over de persoon van Jan Servaes die sij als nu heeft hooren
segghe gevangene te sijn op het Steenpoort binnen de stadt Brussel, ende dat sij de voorschr.
suspitie ofte achterdencken gehadt hebben om diens wille den knecht der depponente met
naeme Amandus Gevels in het huijs der depponente als dan was comme te vertellen dat den
voornoempde Jan Servaes aen hem Amandus saude gethoont hebben eene stock op het vier
waermede hij Jan Servaes seijde gemeijt te hebben het huijs der depponente in brandt te
stecken, nec aliter nec amplius. Gevende voor redene van wetenschap allen het selve haer
wedervaeren & daer van noch goede memories te hebben, &gerecolreert sijnde op haere
dispositie gegeven in de preparatoire informatie op den 13e april 1739. De welcke ter dijen
Eijnde haer diftintelijck is voor gelesen geweest verclaerdt daer bij te persisteren als
behelsende de oprechte waerheijdt et habita lectura persitit et signavit.

Getaxeert 0 =010 prestitit uiramentum ad mannis Judoci de Beusscher schabini
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Gecontanimeert dese 15e 7br 1739. Coram ut supra.
Is gecompareert Jacobus Stevens gebortigh ende ingesetenen van al hier, audt ontrent de 61
Jaere getuijghe, geëedt, admanus Judocus de Busscher schepenen ende gerecolleert opden
Inhaude sijnds depositie gegeven in de preparatoire informatie op den 9 april 1739. De
welcke ten dijen Eijnde hem diftintelijck is voorgelesen heeft verclaert daer bij te persisteren
behaudentleijck dat in het gegeven sijnder depositie sijn verstaent ende intentie geweest is te
verclaeren dat hij depponent heeft hooren segghe dat Jan Servaes aldaer vermelt opde deure &
vensters vanden huijse van Hendrick Corbeels menighmael soude hebben geslaeghe als oock
te hebben hooren segghe dat den selve Jan Servaes de twee gelaese boeven vensters in
stucken hadden gesmeten bij middel van welcke explicatie hij bij deselve sijnde depositie is
persisterende als behelsende de oprechte waerheijdt.
Ende ondervraeght sijnde hoe vele maele ten huijse van Jan Stij is gewaeckt geworden uijt
vreese van brandt ofter ander ongeval tuijght & verclaert volgens dat sijne memorie als nu
gedraeght sulcx twee à drij Reisen geschiet te sijn, ende sulcx te sijn geschiet uijt Redene men
vreesde van eenigh ongeval van wegens den persoon van Jan Servaes, Gevende van Redene
van wetenschap daer van alnoch nec aliter nec amplius et habita lectura et perstitit et signavit.
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Getaxeert 0 – 10 et prestitit iuramentum ad mannis Judoci de Beusscher schabini
Is gecompareert Jan Lambrechts gebortigh ende ingesetenen deser parochie, cuijper van
sijne stiele audt ontrent de 50 Jaere getuijghe, gedaeght, geëedt & gerecolleert op den Inhaude
seijder depositie gegeven in de preparatoire in formatie op den 9e april 1739. de welcke ten
dijen Eijnde distentelijck is voorgelesen, heeft verclaert daer bij te persisteren als behelsende
de oprechte waerheijdt.
Ende ondervraeght sijnde wie eerst gesproecken heeft de huijsvrouw van Jan Servaes ofte hij
depponent als wanneer tusschen hun beijden is voergevallen het gene iun sijne depositie
vermelt, verclaert dat hij deponent eerst gesproecken heeft & de vraeghe gedaen te hebben om
Redenen hij in het huijs eenighe woorden gehoordt hadde & ondervraeght sijnde ofte de
huijsvrouwe van Jan Servaes als dan was weenende verclaert van neen, voorders hij
depponent ondervraeght sijnde wadt hij heeft verstaen als wanneer Jan Servaes was seggende,
“Jan Servaes moet hangen” verclaert daer uijt verstaen & geremarqueert te hebben dat den
selve Jan Servaes als dan was bij dranck. Gevende voor Redenen van wetenschap sijne
memorie als nu nochte gedraeghe & sulcx te sijn wedervaeren nec nev aliter nec amplius et
habita lectura perstitit et signavit.

Taxatum 0 – 10
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Is gecompareert Jacobus Schoeters ingesetenen deser parochie Ende holblockmaecker van
sijnen stiele oudt ontrent de viertigh Jaere, getuijghe, gedaeght, geëedt & geëxamineert op
den 1e artl des aenleggere schrifture van lasten van belastinghe ende gevraeght sijnde ofte Jan
Servaes vermelt in ditto 1e artl op hem depponent en heeft qualeijck gesint geweest & om
rederen waeromme tuijght & verclaert dat nu vijff à ses Jaeren gelden sondert den presiesen
tijt te connen segghen, den selven Jan Servaes met hem depponent is geweest in vijantschap
en den selven Jan Servaes op hem depponent is qualijck gesint geweest om dijens wille hij
Jan Servaes meijnde dat den depponent sijn landt soude onderhuert hebben t’gene nochtans
niet waeren was ende dwelcke ditto Jan Servaes was verweijtende aen den depponent, welcke
verwijtinghe den depponent heeft gemarquert.
Item is geoordeelt dat den selven Jan Servaes bij dranck was als het selve hem voorgevalle
sijnde na de middagh ontrent de vier ure.
Ende geëxamineert sijnde opden 3.artl der selve schrifture des aenleggere tuijght & verclaert
dat over vier à vijff Jaere geleden Cornelius de Becker met sijne wagen heeft uijt gereden het
mest vanden depponent & dat alsdan Jan Servaes die hij depponent alsnu heeft hooren
segghen gevanghen te sijn op het Steenpoort, heeft naer geloopen den depponent hem desen
den selven Jan Servaes als dan wesende in groote Couleire waer op hij depponent gevlucht tot
in sijne vloer in den vloer van sijnen huijsen & sijne deure achter hem toe gestoote den selven
Jan Servaes hem depponent opgevolght sijnde tot op den depponents messinck, niet connende
hij depponent verclaeren ofte den voorschreven Jan Servaes als dan een mes in sijne handt
soude gehadt hebben nochte soude gesegt hebben, gij moet sterven van mijne handen, maer
wel noch indachtigh te sijn dat den voormelde Jan Servaes seijde verscheijde Reijse geen
Raison, hebbende den depponent als dan loopen gegaen, om dijenswille hem wirdt geroepen
door Jan van Laer ofte Abraham Verheijdt, Schoeters loopt hij is achter u gadt ! door
d’welcke den depponent heeft verstaen dat Jan Servaes achter hem was, ende daeromme oock
was wegh loopende om dijens wille hij depponent hadde gemerckt dat den selve Jan Servaes
op hem achter was & vreesde van hem geattakeert te worde.
Op den 4e artl der selve schrifture des aenlegger tuijcht & verclaert van geen mes in de handt
van de gevangene te weten, doordije hij depponent voor was ende den voorschreven Jan
Servaes achter, soo dat den voorschreven gevangene hem depponent niet en heeft gekreghe.
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Item geëxamineert opden 5e 6e & 7e artl des aenleggere schrifture van feijten van belastinghe
tuijght & verclaert hij depponent sigh daer over te hebben geëxpedieert mits gaenders opden
6e artl niet wetende te seggen dat Jan Servaes met sijn bloodt mes soude naergeloopen te
hebben den depponent, & nopende den 7e & 8e artl tuijght & verclaert dat den gevangene
comende aen den huijse vanden depponent aldaer heeft opgenoemen eene Clieffhamer, ende
verclaert sanderdaghs naer den 7e april 1739 bevonden te hebben dat de deure en vensters van
sijne huijse dequetst & gecapt waeren met eenigh scherp Instrument het gene als nu noch op
de selve deure & vensters gesien woordt.

he

Ende geëxamineert opden 1e 6e & 7e artl der selve schrifture van naerdere feijten des
aenlegger tuijght & verclaert niet te weten ofte gelouve nochte gesien te hebben dat dese
cappe ofte quetsinghe daer op soude gestaen ofte geweest hebben smorgens & voorde 7e april
1739 & dat hij depponent ten voorschreven teijde heeft gesien eene schuppe in de keucke van
sijne huijse de welcke hij vermeijnt ofte nimmer heeft gehoort tesijn gesien ofte gestoote
geweest door degelaesen tot in de selve keucke. Ende dat hij depponent de voorschr. uijt
gesmeten ofte gebroecken gelaesen heeft doen hermaecken & & daer voore is betaelt twee à
drijentwintigh stuijvers volgens het segghen van sijne huijsvrouwe.
Ende geëxamineert op den 5e & 6e artl van des aenleggers schrifture van ampliatie van naer
de feijten tuijght & verclaert dat t’sijne huijse soo hij depponent als eenighe van sijne
domestiquen in desen Jaere 1739 twee mael des snaghts hebben gewaeckt uijt vreese van
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brandt ofte van ander quaet ongeval, ende dat hij depponent quade suspitie van
brandtstightinghe ofte van ander quaet ongeval heeft gehaddt over de persoon van Jan Servaes
die hij heeft gehoort gevangen te wesen op het Steenpoort tot Brussel ende welcke quade
suspitie hij depponent was hebbende omde redene van het gene des depponentes knecht hem
was commen vertelle gelijck hij sulcx breeder heeft geseght bij sijn voorschr. depositie in de
preparatoire informatie gegeven ende gevraeght sijnde de redenen van sijne vreese van brandt
ofte quadt ongeval op de tweede reijse dat met t’sijne huijsen heeft gewaeckt seght de redenen
daervan te sijn geweest om dijens wille dat voorschr. Jan Servaes dijen avont seer hadde
gevloeckt t’gene hij depponent heeft gehoort omdat hem was geseght dat Jan Servaes soo
moijelijck was.
Ende ondervraeght sijnde te benoeme die hem iets soude commen aensegghen hebben vanden
cant van Jan Servaes seght die niet te connen benoemen als niet gedenckende dat hem sulcx
souden sijn geschiet.
Ende geëxamineert op den 11e & 13e artl des aenleggers voorschr. schrifture van ampliatie
van naer dese feijten tuijght & verclaert vanden Inhoude dijer niets te weten, als niet gesien
hebbende op den 11 Julij lestleden den officier Engel Poets ingaende den huijse vanden
gevangene, nochte uijt gaen, nochte oock gesien te hebben dat den selve officier scheen
gequets te sijn ofte den neusdouck aen het gesight ten hebben om hem daer mede het bloedt
afte veghen. Gevende voor redene van wetenschap de gene Resulterende uijt sijn boven
verhaelt wedervaeren ende daer van nochwel indachtigh te sijn nec alitus nec amplius et
habita lectura et signavit.
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Taxatum 0 – 16 Et prestitit iuramentum ad manis Judocus de Busscher.
Eodem post grandi naer het gegeven apuntemere op de verbaele deser saecken.
Is gecompareert Jan Lambrechts soene Jan gebortigh van alhier & als nu woonende tot
Nosseghem als knecht bij Jacobus vander Elst oudt ontrent de 20 jaere getuijghe, gedaeght,
geëedt, ende gerecollateert op sijne depositie in de preparatoire informatie gegeven op den 9
april 1739, hem ten dijen Eijnde distintelijck voor gelesen, heeft verclaert daer bij te
persisteren als behelpende de oprechte waerheijt behoudentlijck, dat al hoe wel tot drij uren
des smorgens verbleven heeft ten huijse van Jan Stij, hij niet en gelooft soo lange daer
gebleven te sijn uijt vreese, schoon hij in den beginne saude geweest sijn in vreese.
Enge gevracht sijnde uijt wat redene hij depponent voorde tweede reijse ten huijse van Jan
Servaes is gegaen om te sien ofte ditto Servaes sliep, seght de redene te sijn geweest om in
gevalle Jan Servaes hadden geslaepen hem te laeten slaepen & in gevalle van neen met hem
wadt te clappen. Ende gevraeght sijnde op wadt plaetse hij depponent heeft gestaen als hij
heeft gaen luijsteren & waerom hij heeft gaen luijsteren, seght gestaen te hebben beseijden de
deure aen den messinck van het huijs van den selven Servaes ende om te hooren ofte
luijsteren wadt Jan Servaes al soude geseght hebben tegen Amandus Gevels knecht van
Hendrick Corbeel.
Ende gevraeght sijnde oft Jan Servaes als wanneer hij depponent in des selve huijs was, niet
en heeft gedreghen een huijs ofte huijsen in brandt te stecken, seght tegenwoordich des aen
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gaende niet anders te connen verclaeren als het gene des aengaende in sijne depositie vermelt.
Gevende voor redenen van wetenschal deijgene uijt het boven verhaelde Resulterende ende
de Recollectie van sijne memorie nec aliter nec amplius et habita lectura perstitit et signavit.
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Taxatie 0 – 12 Et prestitit iuramentum ad manis Judocus de Busscher.
Is gecompareert Jan van Laer gebortigh van houtem bij vilvorden & ingestene van alhier
handtwercker van sijnen stiele audt ontrent de 38 Jaere getuijghe, gedaeght geëdt &
gerecolleert op sijne depositie gegeven inde preparatoire informatie op den 13 april 1739 en
ten deijen eijnde hem hier diftintelijck voorgelesen, verclaert bij den ….. dijer te persisteren
als behelsende de oprechte waerheijdt gevende voor Redenen van Wetenschap daer bij
vermelt & daer van als nu noch Goede momories te hebben nec aliter nec amplius et habita
lectura perstitit et signavit.
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Taxatie 0 – 12
Et prestitit iuramentum ad manis Judocus de Busscher.
Gecompareert Abraham Verheijdt inwoonder deser parochie, jager van sijnen stile, oudt
ontrent de 47 Jaeren getuijghe, gedaeght, geëedt, ende geëxamineert opden 3e artl van des
aenleggers schrifture van feijten van belastinghe, thuijght & verclaert dat nu ontrent de vijff
Jaere geleden Cornelius de Becker met sijne waghen voerende het mest van Jacobus
Schoeters hij depponent gesien heeft dat als dan seckeren Jan Servaes die hij depponent als nu
heeft hooren segghe gevangen te sijn, is gecomme met een steen in sijn handt naer de
voorschreven Schoeters toe, den welcke was sittende op den voormelde waghen comende van
het velt & dat hij depponent die alsdan besigh was met jaeghen ende denckende dat ditto
Servaes den steen moechte geworpen hebben op den voorschreven Schoeters om dijens wille
hij depponent hun te voerens hadden hooren ceijven hij depponent daer aen tot den voorm.
Schoeters heeft geroepen, Jacobus loopt, als wanneer ditto Schoeters vanden selven waghen
is afgesproenghe & voorders weghgeloopen naer sijn huijs, als wanneer den selven Servaes
heeft naergeloopen den voorm. Schoeters wel wetende hij depponent dat den voorm. Jan
Servaes als dan geen mes in de handt en hadde & als nu niet meer wetende oft hij al
vloeckende ende sweerende den voorm. Schoeters heeft naer geloopen nochte gehoort te
hebben dat Jan Servaes soude geseght hebbe gij moet van mijne handen sterven.
Ende geëxamineert sijnde opden 5e & 6e artl der voorschreven schrifture des aenleggere
tuijght, verclaert wel gesien te hebben dat de voorm. Schoeters is geloopen naer sijn huijs toe,
maer niet gesien te hebben dat de gevangene den voorm. Schoeters naer huijs loopende heeft
naer geloopen met sijn bloedt mes, als hebbende hij depponent als dan geen mes gesien
nochte gesien dat den voorn. Schoeter in sijn huijs soude gevlucht hebben. Gevende voor
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redene van wetenschap allen het gene voorm. te hebben gesien & sijne momorie sulcx als nu
noch teghe in draeghe nec aliter nec amplius et habita lectura perstitit et signavit.
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Taxatum 0 – 10
Et prestitit iuramentum ad manis Judocus de Busscher.
Is gecompareert Francis de Wolfs gebortigh van Campenhaudt & inwoonder deser parochie
holblockmaecker van sijne stile oudt ontrent de 41 Jaere getuijghe, gedaeght, geëedt &
geëxamineert op den 1e & 2eartl des aenleggers schrifture van ampliatie van naer dese feijten,
tuijght & verclaert dat op Sinte Lauwerentius dagh lest leden geweest hebbende den 10e
augustij de huijsvrouw van Jan Servaes als nu gevangene aen den depponent heeft geseijdt in
substantie mijne man heeft gaen staen in den hoff als wanneer hij wieste dat hij moeste
gedaeght worde omen officier Engel Poets aftr wachte & dat als wanneer den officier in
haeren mans huijs comende tot ontrent de tweede deure haeren man alsdan met eene schuppe
soude geslaeghen hebben & dat den voorm. officier soude geseijdt hebben tot den voorm.
gevangene, com Peer laet mij gaen, wij sijn immers vrinden & maegschap ick sal maecken bij
den meijer datter niets van Comme en sal, voegende de huijsvrouw van den voorm. Servaes,
daerbij mijne man heeft den officier het relaes willen doen op eten allen het gene den
depponent heeft vertelt aen Geeraert vande Put alsoo gehoort te hebben van de huijsvrouw
van den voormelde gevangene, Gevende hij depponent voor redene van wetenschap allen het
selfde aldus uijt den mont van de huijsvrouwe vanden voorm. gevangene, ende gehoort te
hebben ende het selve al soo te hebben vertelt aen Geeraert vande Put mitd gaeders daer van
alsnu wel indachtigh te sijn nec aliter nec amplius et habita lectura perstitit et signavit.
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Taxatum 0 – 8 Et prestitit iuramentum ad manis Judocus de Busscher.
Is gecompareert Hendrick de Muijer Gebortigh van Puers & ingesetenen deser parochie als
knecht van Daneel Servrancx pachter & herrebagier alhier oudt ontrent de 33 Jaere, getuijghe,
gedaeght, geëedt, & geëxamineert op den 7.8.9. & 10 artl des aenleggere schrifture van
ampliatie van naer de feijten tuijght & verclaert dat op, den 11 Julij lest leden ontrent den
avont Jan Servaes als nu gevangene is gecommen ten huijse vanden voorschreven Daneel
Servrancx maar dat hij depponent aldaer met den voorm. Servaes niet en heeft gedroenken,
dan wel heeft den gevangen aen den depponent een smuijsken gepresenteert terwijlen den
depponent besigh was met een wagen hoije te ontlaeden, waer op den voorschr. Servaes
Ewegh gaende ende den depponent heeft bleijven continueren sijn werck & naer het avont
mael genoemen te hebben heeft hij depponent de straete op gegaen tot voor het huijs van den
officier Engel Poets ende aldaer een wijnigh bleijven Clappen met Hendrick Poets soene
Engel voorschr. als wanneer den gevangene staende aen sijn huijs heeft geroepen op den
depponent, die naer hem toe is gegaen op het gesegh vanden gevangene, meijer compt haelt
een smuijsken als wanneer Den deponent gecommen sijnde bij den voorschr. gevangene sijn
sij t’saemen gegaen in sijn selfs huijs, de vrouwe des gevangene als dan sittende aen het vier
ende doende den gevangene tappen een teijlken bier, hebbende den selven gevangene als dan
aen den depponent vertelt dat als wanneer dijen dagh den officier Engel Poets hem gevangen
hadde commen daghe, hij gevangene spontaen sijne Bie hal & & hij ter handt genoemen
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heeft eene schuppe die aldaer staende & daermede in sijn huijs den officier naer gevolght
seggende aenden selven officier sort begodt, dat den officier daer op soude geroepen hebben
help & tot den gevangene soude geseijdt hebben ogh compeer seggende voorders den
vooschr. Gevangene tot den depponent hij is peter van mijne Catharine & ick wierdt daer door
beweeght, hebbende den gevangene als dan ter selven teijde geseght ick mijnde hem
sprekende van den voorschr. officier in meijnen kelder te kreijghen ende hij en souden niet
levendigh uijt gecomen hebben, waerop den depponent seijde sweijght hebt gij dat gedaen, gij
moeste dat sweijghe & waer op de huijsvrouw vanden voorz. gevangene seijde hij en can niet
sweijghe, waerop den depponent & den voorm. gevangene sijn van malcandere gescheijden,
Gevenden voor Redenen van wetenschap noch wel indachtigh te sijn sulcx te sijn
voergevallen ten daghe als wanneer den selven gevangene is gedaeght geworden om welcke
Redenen den depponent seght & gelooft opden voorschr. 11 Julij selve met de, voorm.
gevangene te sijn wedervaere ende allen het selve aldus gehoort te hebben uijt den moendt
van de gevangene mitgaeders daer van alnoch goede memorie te hebben, nec aliter nec
amplius et habita lectura perstitit et signavit.
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Taxatum 0 – 8 Et prestitit iuramentum ad manis Judocus de Busscher.
Gecontinueert desen 16 7ber 1739 Coram ut supra.
Is gecompareert Maria Verbelen huijsvrouwe van Cornelius de Becker Gebortigh &
woonachtigh binnen dese parochie, oudt ontrent de 47 Jaere, getuijghe, gedaeght, geëedt &
geëxamineert op de 3 & 4e artl des aenleggere schrifture van ampliatie van naer de feijten
tuijght & verclaert vanden inhouden dijer niets te weten als haer diergeleijcx noijnt met de
gevangene nochte met des selfs huijsvrouwe wedervaeren sijnde, et habita lecture perstitit et
signavit.
Maria Verbelen verclaert niet te conne schrijven.
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Taxatum 0 – 16. Et prestitit iuramentum ad manis Judocus de Busscher schabinus.
Is gecomppareert Cornelius de Becker Gebortigh der parochie van Wespelaer & ingesetenen
pachter deser parochie oudt ontrent de viertigh Jaere, getuijghe, gedaeght, geëedt &
geëxamineert op den 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. & 11e artl des aenlegger schrifture van feijten van
belastinghe tuijght & verclaert.
Ende voor Eerst op den 1e & 3e artl verclaert dat over vier a vijff Jaere hij depponent met sijne
waghe uijtvoerende mest van Jacobus Schoeters, den gevangene Jan Servaes al vloeckende &
sweirende met iets in de handt, sonder dat hij depponent presies segghe kan wadt het was,
maer het gene hij depponent heeft aen sien voor een mes, heeft tegen gecommen den voorz.
Schoeters die aldan op den depponentes waghe sat om geen aen het beijst te taste, ende tot
twee a drij Reijsen naer den selven Schoeters gesteken met het gene hij in de handt hadde, de
welck als voorsijt is, hij depponent heeft aensien voor een mes, ende waer mede hij
gevangene hem Schoeters niet en conde treffen, mits de mestheer van den selve waghe sulcx
was belettende ende den selve Schooters sigh was buckende, niet wetende hij depponent
wadt precise woorden van vloecken den selven Servaes heeft gesproecken, dan wel te weten
dat hij alsdan vloeckende ende sijde gheen Raison ick oft ghij en niet weten te segghen dat
den selve Servaes dan soude geseght hebbe, gij moet sterven van mijne handen, maer dat den
depponent nijt de woorden, ick oft gij heeft verstaen, dadt d’een oft dander moeste doodt
blijve. Ende geëxamineert opden 4. 5.& 6e artl der selve schrifture tuijghe & verclaert dat als
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dan den gevangene naer dijen den selven Schoeters was afgesproenghe vanden waghen noch
heeft getracht den selven Schooters aen het leijff te comen, en welcken Schooters was
loopendde op d’een seijde van den waghen ter wijlent den gevangene was aen d’ander seijde
soo danighlijck dat den gevangene nieten heeft geci…ghe nochte connen stecken den
voorschreven Schoeters vermits den depponent sijne peerden was doorsettende ende lancx
daer affsneijdende de passagie vanden gevangene om aen ditto Schoeters te geraecken
welcke Schoeters is geloopen ende gevlucht naer sijn huijs toe, als wanneer den voorn.
gevangene den voorm. Schoeters noch heeft naer geloopen tot in des selfs messinck.
Item geëxamineert opden 10 & 11e artl des selver schrifture van feijte van belasinghe tuijght
& verclaert dat hij depponent aldus met sijnen wagen voorts Reijdende & comende tot aenden
huijse van den voorm. Schoeters, de deure vanden selve huijse heeft toe gesmeten en dat den
gevangene alsdan was staende voor den selven huijse op den messinck aldaer vloeckende &
sweirende & onderandere seggende compter uijt, niet hebbende den depponent gesien dat den
voorschreven Schoeters in sijn huijs geloopen sijnde de deur soude toe gesmeten hebben,
nochte oock niet gesien dat den gevangene als dan op de deure soude gesmeten hebben met
eenigh instrument Cloppende & vloeckende.
Gevende voor redene van wetenschap allen het gene voorschreven hem aldus te sijn
wedervaeren met den voorm. Jacobus Schoeters & Jan Servaes ten teijde hierbovens vermelt
ende sijne memorie het selve alsoo noch te gedraeghen, nec aliter nec amplius et habita
lectura perstitit et signavit.
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Hoe het verder met Jan Servaes verlopen is hebben we niet kunnen achterhalen
J.S.
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