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1.1 Inleiding 

 Het tussen haakjes geplaatste nummer achter de naam van het hoofdstukje (bijv. (WA0012) 

is een aanwijzing voor mij, als ik de akte in mijn database moet opzoeken. 

 

 De vermelde akten zijn gerangschikt naar onderwerp, en dan pas op datum. 

 

1.2 Bier  

1.2.1 RAZE 3519, W-49 links, fol 56v, 7-9-1566 

Cornelis Jacobs Boudewijns heijst ter vierschaere voor zijn huijsvrouwe Magdalena (MPS: 

er staat Madeleene) eenne Pauwels Jacobs (MPS: Pauwels Jacobs Vleeck) ende dat van 

verteerde costen de somma van 1£ 5gr 

1.2.2 RAZE 3522, 3, 14 mei 1580 (WA0012) 

Erasmus Pieters heijscht Cornelis Jacobs Boudewijns calijete (MPS: heffing van belasting) 

nomine Sion Sions (eene tonnen dobbel bier, ende een halve cleijn bier) 

 

1.3 Aan- en verkopen land 

1.3.1 Levering land inden Dooldijck (WA0159) 

RAZE 3523, 2v, 9-7-1580: Comp. dijckgrave Cornelis Jacobs Boudewijns inden name van 

jonckvrouwe Madena Reijngouts (MPS: Reijnouts) levert aen Lieven Jacobs 2 gemet inden 

Dooldijck (O. ende S. heerenwecg, W. Johan Adriaens Blancx, N. Stoffel Jacobs) voor 16p. 

Present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Dominicus 

1.3.2 Levering land aan Cornelis Jacobs Boudewijns (WA0172) 

RAZE 3523, 7v, 21-1-1581: Comp. Adriaen Jans Loijs nomine Barthelmeeus Willouts levert aen 

Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave ½ gemet 4 roe in Cousemoercken (O. heerenwecg, S. 

Lazarus Kesselaers, W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Jan Meeuss) voor 32 gulden de 

hoop. 

1.3.3 Verkoop landen van Elisabeth van Haesdonck (WA0161) 

RAZE 3523, 3, 31-8-1580: Comp. joncker Mattheus van Baersdorp ende Jan Vilaijn als ghemacticg 

ende authoriteijt speciael bevel hebbend van Elisabeth van Haesdonck blijckens procuratie 

alhier verthoont, dewelcke Mattheus van Baersdorp levert aen beschreven persoonen het lant 

in diversche houcken ende ter volder straten bij den vuijtcoop vercocgt is?. Inden eersten aen 

Micgiel de Molijn een stuck vroone genaempt Coppe Kividts hofste, groot 121 roe met nocg 

een weije west aen gemeen liggend 3 gemet 289 roe gelegen binnen de Riethouck (O. kercke 

van Waerde, S. ende W. heerenwecg, N. Michiel de Molijn) voor 13p 3s tgemet, aen Micgiel 

de Molijn 442 roe inden zelven houck (O. joncker Jan van Haesdonck, S. Pieter Corneliss 

Schuijle, W. heerenwecg, N. joncker Jan van Haesdonck) voor 10p tgemet, aen Lazarus 

Kesselaers 3 gemet 250 roe int Moolwater (O. S. ende W. heerenwecg, N. de Hil) voor 11p 

tgemet. Aen Lazarus Kesselaers inden zelven houck 4 gemet saeijlant 22 roe voor 11p elck 

gemet (O. heerenwecg, S. Jan Domiss, doorgestreept Kesselaers, W. Heerenwecg, N. 

Cornelis Jacobs Boudewijns). Aen Cornelis Jacobs Boudewijns int Cousemoercken 526 roe 

weij (O. Barthelmeeus Willouts, doorgestreept is Jacob Jans alias corte Coppe Jans, S. 

Kesselaers doorgestreept Laureijs Domiss, W. heerenwecg, N. Jan Meeuss) voor 12p tgemet. 

Aen Lazarus Kesselaer inden Dooldijck 5 gemet 115 roe (O. Dignus de decker, s. 

Heerenwecg, W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. de Dooldijck) voor 7p tgemet. Aen 

Marinus Corneliss Gort inde Meese weije de zuijtzijde genaempt de Gansenpoel 4?? roe (O. 
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Jacob de Schippere, S. Jacob Dominicus, W. heerenwecg, N. joncker Jan van Haesdonck) 

voor 7p 15s. Present schepenen Jan Domiss, Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Jacob 

Dominicus 

 

RAZE 3523, 4, 31-8-1580: Heeft Jan van Haesdonck recgtelijken ter kennisse van schepenen ende 

dat op protestatie van alle protestatien voergaende ontaenboort dese naerbeschreven 

perceelen van lande heden gelevert, etc. 

  

1.4 Arrest penningen erfgenamen Gillis Reijns (WA0061) 

1.4.1 RAZE 3522, 15, 21-9-1580 

 Adriaen Jacobs molenaer doet arrest aen zeeckere penningen rustende onder Jacob 

Dominicus ende Cornelis Jacobs Boudewijns van wegen erfgenamen van weduwe van mr 

Gillis Reijns. 

1.4.2 RAZE 3522, 16, 22-9-1580 

 Adriaen Jacobs opent arrest welcke hij gedaen heeft op 19-9-1580 van zeecker penningen 

hem aencomende van de erfgenamen van mr Gillis Reijns ofte onderwinders van dien de 

welcke penningen zijn rustende onder Jacob Dominicus ende Lieven Jacobs 19 guldens 12 

stuijvers op elck gemet over de dijckpaeije ende dijckpenningen over den jaere 1571 en 1572 

over zovele gemeten vroonen als zij inde voors. dijckage van Weerde ende Valckenisse 

gehadt ende gedijckt hebben inde jaere voors. vuijtgesteken de erfve daer hij kent aff bethaelt 

te zijn. Schepenen verstellen de dacg van recgte ende dat opden 22-10, midts partijen hebben 

een kennelijke wete ende dat van den secretaris ofte van schepenen van zijnen twege. 

1.4.3 RAZE 3522, 20v, 22-10-1580 

 Adriaen Jacobs heijst ende opent zijn arrest tusschen hem ende de erfgenamen van mr Gillis 

Reijns ofte onderwinders van dien van wege dijckinge gelt op alsoe vele gemeten als ten 

register bekent wesen naer vuijtwijsen tregister folio 15. Alwaer op Cornelis Jacobs 

Boudewijns dijckgrave staende inde weerde van de voors. erfgenamen alligeert doordien dat 

het spuijt? zoe declineert hij van der vierschare. Schepenen wijsen dat declinatorije voor goet 

vast van weerden 

  

1.5 Levering huijs opt ambacgtsheeren vroone (WA0171) 

1.5.1 RAZE 3523, 7, 24-12-1580 

 Comp. Cornelis Marinuss Gort levert aen Jan Claess de Rave een huijs met zijn gevolcg int 

dorp opt ambacgtsheeren vroone belast jaerlijckx met 2 capoenen aencomende Jan Staes (O. 

ende S. Heerenstraete, W. Cornelis Jacobs Boudewijns d'erve, N. Marinus de schipper) voor 

45p 

1.5.2 Levering huis aan Gabriel Duppenghischer (WA0310) 

RAZE 3523, 43v, 20-1-1582: Comp. Willem Maertens backer levert aen Gabriel Duppenghischer 

een huijs binnen Weerde int dorp op ambacgtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S. Marinus 

de Schipper, W. Cornelis Jacobs Boudewijns boogaert, N. Willem Quirijns) voor de somme 

naer vuijtwijsen den dijckgravens brieff ofte register? 

  

1.5.3 Levering huijs aan Jasper Jaspers (WA0299) 

RAZE 3523, 41v, 19-2-1582: Comp. Willem Quirijns als gemacgticg van de weesen van Govaert 

Diericks cooman saliger memorie levert aen Jasper Jaspers de smidt een huijs int dorp opt 
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ambacgtsheeren vroone (O. Heerenstrate, S. Willem Quirijns, W. Cornelis Jacobs 

Boudewijns boogaert, N. Nicolaes Corneliss) voor 48p gr vls. 

Ter kennisse van schepenen Bastiaen Pieters, Willem Quirijns, Adriaen Jans Loij, zoe heeft 

Jasper Jaspers de Smidt de erfgenamen ofte haere gemaecgt van Govaert Diericks cooman 

macgt gegeven dat zij mogen arrest doen opten voors. Jasper Jaspers grondt hoe weijnicg de 

goederen soude mogen wesen daer sij souden mogen eenicg recgt aen vermeten 

1.6 Paarden uit weij gejaagd door Gabriel Duppenghischer (WA0186) 

1.6.1 RAZE 3523, 1v, 16-4-1581 

 Heeft Marinus Corneliss geprotesteert van costen, schade ende intresten jegens Gabriel 

Duppenghischer ende oock jegens Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave vanwege dat den 

voors. Marinus Corneliss Gort zijne weijen niet en gebruijcken macg op zijn pacgtinge die 

jegens Jan van Haesdonck geslegen? heeft ende den voors. Gabriel Marinus Gorts peerden 

vuijt de voors. weije gejaecgt heeft ende de voors. peerden int wilde geloopen hebben. 

  

1.7 Camer van Rhetorica 

1.7.1 Gilde gelt van Cornelis Anthonies (WA0204) 

RAZE 3523, 18v, 24-5-1581: Pieter Pieters Leeuwe ende Cornelis Jacobs Boudewijns als deken 

van retorica heijst Cornelis Anthonies (gilde gelt). 

 

RAZE 3523, 19v, 24-5-1581: Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave als deken van Rhetorica heijst 

Cornelis Anthonies op opgehouden vonnisse register folio 6. Partie bekent geen schult. Naer 

aenleggen ende verweeren van beijde partien, wijsen schepenen met sententie dat Cornelis 

Anthonies morgen zal comen bij de gilde broeders om met haer te accorderen. 

 

RAZE 3523, 20v, 10-6-1581: Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave als deken van camer van 

Rethorica op opgehouden vonnisse register folio heijscht ? (MPS: niet ingevuld) 2 viertelen 

terwe ende voorts op Cornelis Anthonies heijsschende. Partie en compareert niet. Soe wijsen 

schepenen met sententie vuijt cracgte van derden dacg. 

 

RAZE 3523, 22v, 21-6-1581: Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave nomine de Camer van 

Retorijcke heijscht op Cornelis Anthonies naer vuijtwijsende register folio 9. Schepenen 

condempneren Cornelis Anthonies ende Cornelis Jacobs Boudewijns opgelegt de recgten van 

de vierschare, ende heeft Cornelis Anthonies zijn vrij goet bewesen, ende dat aen het 

vercken. 

1.7.2 Opbrengst Camer van Rhetorica (WA0206)  

RAZE 3523, 19v, 24 mei 1581: Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave als deken van Rhetorica 

heijst ? (MPS: niet vermeld) 2 viertelen terwe ofte 16s voor elck viertele dwelck blijckt dat 

de Camer van Rhetorica toebehoort vuijtwijsende haere cuere bijde ambacgtsheeren 

onderteijckent tjaers eene viertele tot 2de ??? jaeren overloopende. Verstelt. 

 

RAZE 3523, 22v, 21-6-1581: Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave nomine de Camer van 

Retorijcke heijscht op Jan Willeboorts naer vuijtwijsende register folio 9 (MPS: hier 19v). 

Partije bekent geen schult ende dat de ambacgtsheeren hem verboden hebben Cornelis Jacobs 

Boudewijns bij borcge van de voors. camer dewelcke bijde ambacgtsheeren geteijckent niet 

gesegelt. Naer aenleggen ende verweeren van beijde partien zoe wijsen schepenen met 

sententie dat Jan Willems (MPS: is dat Willeboorts?) zal bijbrengen tusschen dit ende ten 

naeste zijn pacgtcele om te besien bij schepenen. 
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RAZE 3523, 23, 1-7-1581: Cornelis Jacobs Boudewijns heijscht Jan Willeboorts op opgehouden 

vonnisse register folio 11 (MPS: hier 22v). Beijde partien persisteren aen haer voorgaende 

procedure. Naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen met sententie dat Jan 

Willeboorts ontslagen es van de vierschare ende dat Cornelis Jacobs Boudewijns zal zoucken 

de ambacgtsheeren waer hij eenicg zijn waranck? te soucken 

 

1.8 Cornelis Jacobs Bouwens ziek naar Yerseke 

1.8.1 Problemen met Marinus Biersteker (WA0240) 

RAZE 3523, 26v, 21 okt 1581: Cornelis Jacobs Boudewijns heeft arrest gedaen aen Mr. Jans  

 

RAZE 3523, 27, 21 okt 1581: Cornelis Jacobs Boudewijns heijscht mr Jan van Goethem vuijt 

cracgte van arrest ende heijscht hem de recgte kennisse sittende tot IJersicke inde Prinsse 

daer vergaert waren hij ende voors. Cornelis Jacobs ende Marinus de Biersteker ende hebben 

de coopmanschappe jegens malcanderen te weten dat de voors. Cornelis Jacobs van den 

voors. Marinus de Biersteker gecocgt heeft 25 viertelen wintergerst goet weerts goet 

ongedorst ende ongebroeijt goet tot Vlaecke ten huijze van Elisabeth de weduwe van 

Albrecgt Jans ende dat voor de prijs ellick viertele tot 28 stuijvers, dewelcke leveringe 

dienende was binnen de vier Goesche merctdagen ende alsoe den voors. Marinus tusschen 

middelertijt de voors. Cornelis Jacobs niet en besprocken heeft hoeveel dat hij daer aff betaelt 

ende voldaen was ende heeft de voors. Cornelis Jacobs niet geweten oft hij Marinus sijne 

geerste gereet hebben soude op sijnen behoorlijken tijt oft niet (MPS: volgend blad 1W068) 

oft de voors. Cornelis Jacobs met ziecke leden naer IJersicke gereden ende hem te weten de 

voors. Marinus laten (MPS: er staat een ander woord) comen inde voors. Prinsse en den 

voors. Marinus heeft de voors. Cornelis Jacobs al daer bethaelt 8 viertelen gheerste die hij 

Marinus biersteker van de voors. Cornelis gecocgt hadde tot 35 stuijvers ellicke viertele ende 

nocg het overschot van 25 viertelen van de 28 stuijvers tot de 35 stuijvers ende hebben voorts 

gesproecken om te accorderen van de resterende 35 viertelen ende hij Cornelis Jacobs is de 

voors. mr???? Jan heijschend de recgte kennisse wat hij als doen gesien ende gehoort heeft 

ofte is hem daervooren heijschende 100 karolus guldens. De voors. mr Jan begeert liever de 

sijne kennisse te doene dan 100 karolus guldens te geven, ende voors. mr. Jan verclaert onder 

secreet van schepenen ende deposeert verclaert bij desen sijne manneweerde voorder te 

verclaeren bij eede ende noodicg is, hoe alst dat de voors. persoonen in woorden geweest 

hebben tot IJersicke inde voors. Prinsse van de voors. 25 viertelen geerste die hij Cornelis 

Jacobs jegens de voors. Marinus de biersteker gecocgt hadde om aff te maecken overzulcks 

de voors. Marinus Cornelis Jacobs boot van aff maecken 4 stuijvers op ellick viertel ende den 

voirs. Cornelis Jacobs verliet voer 6 stuijvers overzulcks zij lijden niet en vergaerden alsoe 

dat bleef staende alsoot dat zij niet en veraccoordeerden ende de Marinus voorts naer de 

kermisse ghinck zoe hij zeijde ende liet Cornelis Jacobs het gelacg alleene bethaelen 

 

1.9 Jan Adriaens Blancx 

1.9.1 Pad op de Armendijck, weg van binnendijck Hinckelenpolder (WA0288) 

RAZE 3523, 35, 29-1-1582: Jan Willems bekent ende deposeert oudt 61 jaere ten versoucke van 

Cornelis Jacobs Boudewijns dat hij hier binnen de procgie ofte hierbinnen gewoent heeft dat 

men ooijt de wecg bereden heeft voer alle man ende dat tenden van de ermen dijck ten andere 

nevens de voors. Blancx lants, voorts van den dijck die acgter Pieter Remigi lijt is hem 

kennelijk dat men de selven dijck 35 of 36 jaeren gereden heeft maer stont altijt een hecken 

op, hiermede sluijt den voors. deposant sijn depositie. 

 

RAZE 3523, 34v, 15-4-1582: Cornelis Jans Boudewijns heijscht Jan Willems recgte kennisse ende 
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wetenschappe te bringen onder secreet van schepenen wat hem voer staet van de wecg 

streckende van den binnendijck van de Hinckelenpolder alsoe benoorden de Hinckelinge 

neffens Johan Adriaens Blancx (MPS: Jan Adriaens Blancx) lant tot aenden nieuwe bedijckte 

Monnickenpolder was ende voorts vanden dijck streckende bewesten Pieter Remigi naer 

tsuijden van Pieter Jaspers houve de welcke van heer Clemens gecomen is, etc. 

 

1.9.2 Pat vanaf de Havendam tot Capelrije (WA0487) 

RAZE 3524, 41v, 15 jun 1585: Jacob Jacobs Stoffels gedaecgt hebbend weduwe wijlen Lodewijck 

Jacobs zaliger heijst der zelven openinge uit eenen pat 3 voeten breed naer ander costuijme 

aende havendam alsoo den zelven geweest is in voorleden tijden op de cappelrije beginnende 

van suijt west aen te weten van Pieter Jans Rooshil zaliger tot dien eijnde toe, etc. 

 

RAZE 3524, 42v, 27-6-1585: Jacob Jacobs Stoffels gedaecgt hebbend weduwe wijlen Lodewijck 

Jacobs vuijt verstelde vierschare. Schepenen appenderen den aenlegger tot zijnen thoonen 

 

RAZE 3524, 43, 10-7-1585: Jacob Jacobs Stoffels gedaecgt hebbend Cornelis Jacobs Boudewijns 

dijckgraeff, Jan Corneliss Deck, Jan Willems, Adriaen Jans Loijs, Jan ? (MPS: Jan Jacobs) 

heijst kennisse ende wetenschappe voor schout ende schepenen te verclaeren van zeekeren 

wecg gelegen over de cappelrije streckende van Rooshil (MPS: Roessels) tot de hoeve daer 

Laureijs Domiss uijtgestorven is. Cornelis Jacob Boudewijns dijckgraeff oudt 52 jaeren, Jan 

Willems oudt ontrent 64 jaer, Jan Jacobs oudt 65 jaer recgtelijk bijden officier hueren eedt 

aen Godt gedaen kennen ? ende lijden ten versoecke van Jacob Jacobs Stoffels dat den wecg 

gelegen hebbende over de cappelrije inde aenspraecke van heijsser gementioneert dat den 

zelven wecg was geleegen boven op de cruijne van de dijcke breet datter eenen wagen daer 

passeren mocgte van de eene eijnde tot den andere naer wijsen de aenspraecke, welcken 

wecg bij lanckheijt van tijde affgesneden ende geruineert is oversulcks dat bij zelven ? wert 

eene voetpat de welcke nocg vele jaeren boven op den dijck gelegen heeft ende den zelven 

voetpad losgesneden geworden is tot niete ende nu den voetpadt gelegen is aen de oostzijde 

van den dijck, welcken voorg wecg ellicks gebruijcken mocgte tzijnen ? om zijn hoecken 

tzijnen landt, soecken mits dat de gheene die die ten zijde aff gelegen was voor elcken 

groenen schooff die den duer rijden bederft tzij teruwe gerst haver soo vlasch ofte allerhande 

ander goet moeste restitueren ende betaelen eene drooge schoof van alzulcke gelijcke bij duer 

rijden bedongen hadde, te meere dat Jan Jacobs booven dese verclaerde den zelven nieuwe 

wecg in zulcke doene gebruijckt heeft ende aldus gedaen ende verhaelt hadde? Hier mede 

eijndende elckx van huer deponenten huere depostie ende kennisse 

 

1.10 Huiseigenaar 

1.10.1 Huijshuere van Jacob Jans van Bressegem (WA0426) 

RAZE 3524, 31v, 3 okt 1584:  Mijnheere de dijckgrave (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns) heijst 

Jacob Jans van Bressegem (huijshuere) 

 

RAZE 3524, 32v, 10-10-1584: Cornelis Jacobs Dijckgrave heijst vuijt verstelde vierschare Jacob 

Jans van Bressegem. Op deesen heijsch is beweesen aff te doen om aen Willem Quirijns 10s 

ende 6 gr vls, etc. 

 

RAZE 3524, 39v, 9 mrt 1585: Cornelis Jacobs Bouwens (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns) 

dijckgraeff heijst Jacob Jans van Bressegem (beloofde penningen) 
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1.11 Verhouding Cornelis Jacobs Bouwens t.o.v. Marinus Corneliss Gort 

1.11.1 Verbod om tienden te vervoeren (WA0567) 

RAZE 3524, 57, 3 jul 1586: Cornelis Jacob Bouwens gedaecgt Willem Quirijns ende Jacob Oliviers 

(heijst kennisse ende wetenschappe van tgeene hij aenlegger aen verweerders verders zal 

gedragen om de zelve kennisse te brengen onder secreet van schepenen) 

 

RAZE 3524, 60v, 14-8-1586: Cornelis Jacobs Boudewijns heeft ter kennisse van Willem Quirijns 

ende Jacob Oliviers schepenen der procgie van Weerde duer Frans Serjonckers secretaris bij 

den Weerde voors. laeten interdiceren ende verbieden aen Marinus Corneliss Gort als dat hij 

Marinus voors. hem niet en soude vervorderen eijnicge thienden staende inde 

Westveerpolder te verporren (MPS: verplaatsen) ofte te vervoeren gemerckt hij Cornelis 

Jacobs Boudeijns voors. den voorgenoemde Marinus niet en kent als thiendenheer ofte 

eijnicge actie tot derzelve thienden te hebben voorgevende hem den voors. Cornelis Jacobs 

Boudewijns dat hij zelve proprietaris eijgenaer ende thiendeheer van de voors. thienden was. 

Ende heeft den voorgenoemde Marinus Corneliss Gort opt voors. interdict geantwoort 

seggende dat hij Marinus de voors. thiende op sijn huere ende pachtinge dat hij daervan was 

hebbende zoude vergaederen ende invoeren al nocg ? eenicg recgt aende voors. thienden 

huijren? dan hem ? (MPS: een hele zin) nocgtans dat hij Marinus Corneliss Gort de voorg 

thiende zoude alleen vervoeren?, verclaerde voorts dat hij niet aff ofte toe doen en zal tot dat 

het recgt daeraff waere. Actum binnen Weerde voors. ter presentie van Willem Quirijns ende 

Jacob Oliviers.  

 

RAZE 3524, 60v, 22-8-1586: Marinus Corneliss Gort gedaecgt hebbend Cornelis Jacobs 

Boudewijns heijst te hooren daenspraecke op alzulcken verbot als de gedaecgde regctelijk 

doen heeft mede hem schout beroerende tvoeren van zekere thienden oft ontslagen te zijn van 

het voors. verbodt met de costen ende de gedaecgde niet comparerende ? (MPS: Kan ik 

verder niet lezen). 

 

RAZE 3524, 61, 25-8-1586: Adam Pieters nomine Marinus Corneliss Gort gedaecgt hebbend 

Cornelis Jacobs Boudewijns heijst vuijt verstelde vierschare dienende ten derden daeghe te 

hooren daenspraecke op alzulcken verbot bij den gedaecgde gedaen naer vuijtwijsen 22-8 

ende in boecke gestelt. Schout ende schepenen gemeent hebbende opden voors. heijs ende 

schepenen bevinden absent zijnde den verbieder tot twee diversche dagen van recgten, wijsen 

schepenen dat Marinus Cornelis Gort zal ontslagen ende ontlast weesen van alzulcken verbot 

als Cornelis Jacobs Boudewijns van den voors. Marinus Corneliss Gort bij deeser vierschare 

ofte schepenen doen doen heeft, den voorg. Marinus Corneliss Gort stellen? zijn saecke te 

versoecken? soo hij te raede zal bevinden te behooren. 

 

RAZE 3524, 61, 6-9-1586: Marinus Corneliss Gort als pacgtere van de thiende van de 

Westveerpolder impetrant heijst Cornelis Jacobs Bouwens 12p gr vls duerdijen de gedaecgde 

hem vervoordert heeft zijn goet gelegen inde voorgen. polder soo saet teruwe als gerst te 

vervoeren sonder tzelve te verthienden ofte den impetrant als pacgtere tzelve te leveren te ?, 

behoudens de heere zijn recgt maeckende mede heijs van costen. Naer aenleggen ende 

verweeren wijsen schepenen voor recgt alsoo het deerste instantie is ende schepenen cleijn 

van bancke zij verstellen etc. 

 

RAZE 3524, 62, 11-9-1586: Adam Pieters vanwege Marinus Cornelis Gort gedaecgt hebbend 

Cornelis Jacobs Boudewijns vuijt verstelde vierschare 6-9. Schepenen partijen gehoort 

hebbend, wijsen dezelve tot goede mannen, actor neempt Willem Quirijns ende Jacob Jacobs 

Stoffels, reus neempt Jan Domiss ende Andries Engels. 
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RAZE 3524. 62, 27-9-1586: Adam Pieters nomine Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Jacob 

Boudewijns vuijt verstelde vierschare. Reus antwoordende secgt dat de saecke ende questie 

van tvoeren van de thienden is bevonden ende hangende voor t'Landrecgt etc. (MPS: op 

volgend blad) actor replicerende secgt alsoo de verweerder ten andere thijde executie 

gepreponeert gehadt heeft daer benevens bijleggende acte uijt Lantrecgt der stede Goes 

waerduer den zelven was tenderende tot declanatoir deeser vierschare is bij schepenen de 

voorgaende exeptie affgeslagen ende partijen huijrende geweest bijden andere om te 

accorderen, sulcks dat de voorg. exeptie hier en van substeerende? (MPS: sustinerende?), 

concluderend duer sulcks den verweerder tot condempnatie, hierbij persisterend. Naer 

aenleggen ende verantwoorden van partijen wort dese dacg van recgte verstelt. 

 

RAZE 3524, 63, 5-10-1586: Comp. voor ons scheepenen van Weerde naergenoempt Cornelis 

Jacobs Boudewijns dewelcke heeft geappelleert gelijck hij oock appelleerde mits desen van 

seeker vonnisse bij de wethouders der procgie ende heerlijckheijt van Weerde geweesen op 

den 27-9 ten acgterdeele des voors. comparant als gedaecgde, ende ten voordele van Marinus 

Corneliss Gort als aenlegger nopende zeeker different ende geschil van invoeren van de 

thienden van de Westveerpolder in welcken vonnisse hij appellant hemzelven is bevindende 

grotelijk gegraueert, protesterende dezelve appellatie te vervolgen in tijde en wijle daer ende 

alzoo dat behooren zal. Aldus gedaen binnen Weerde voors. dese 5-10-1586, present Jacob 

Oliviers, Andries Engels, ende Pauwels Franss. 

 

RAZE 3524, 64, 5-10-1586: Cornelis Jacob Boudewijns op 5-10-1586 geappelleert ende 

geprotesteert hebbende van alzulcken vonnisse bijde wethouders van Weerde den 27-9 tot 

acgterdeele van den appellant ende tot voordele van Marinus Corneliss Gort geweesen, 

renuncieert van alzulcke appellatie ende protestatie bijde voorg. Cornelis Jacobs Boudewijns. 

 

RAZE 3524, 65v, 18-10-1586: Adam Pieters nomine Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Jacobs 

Boudewijns voldoeninge vande leste gewijsde 27-9. Schepenen partijen hiermede gehoort 

hebbend, wijsen deesen dacg van recgte ten naesten gemerckt de sweckheijt? der 

jegenwoordicge vierschare ende insgelijcks deerste instantie ten principale al wel op heden 

gedaen is mits dat de geexibeerde pacgtcedule onder tsecreet van schepenen zal blijven 

omme de absenten tzelve in dese begrepen te remonstreren ten naeste toe. 

 

RAZE 3524, 67, 18-10-1586: Adam Pieters nomine Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Jacobs 

Boudewijns dezelve naer tuijtwijsen 18-10 (MPS: kantlijn kan ik niet lezen). Naer aenleggen 

ende verweeren int lange bij schepenen gehoort, wijsen schepenen voor recgt als dat den 

heijscher ende verweerder hueren heijs ende verweeren schriftelijk zullen doen stellen daer 

zij hun lieden beijde mede mogen behelpen, ende daerbij geveocgt de pacgtcedulle van de 

questieuse thiende, omme tzelfde over te geven in handen van scheepenen ende werden 

daermede geweesen ter hooger vierschare ende wijsser mannen in onse behoorlijken 

Hooftstadt van Middelburcg ter goeder oneste behandelinge dies dat ellick vande partijen zal 

inleggen 1p gr vls om daermede te haelen goet advies ende ter goede reeckeninge van dien. 

1.12 Arrest weduwe Jacques Reijngout 

RAZE 3524, 64, 27-9-1586: Pieter de Vrindt (MPS: zie verder) doet ter kennisse van schout ende 

schepenen arrest op de goederen ende alle andere aencomende schulden die de weduwe 

wijlen Jacques Rinckgout (MPS: zie boek C. Dekker Geld in het Water!, daar wordt hij 

Jacques Heijndricks Reijngout genoemd, is dit dezelfde? Waarschijnlijk) zaliger toecomende, 

zijn berustende onder Cornelis Jacobs Boudewijns, Adriaen Jans Loijs, Marinus Corneliss 

Gort, Jacob Jacobs Stoffels hun allen mits desen verbindende ende interdiceren aen ijemant 

eenicge bethaelinge te doene dan aen voors. arrestant ofte andersints metten arrestant 

overcomen zijn tzij metter minne ofte mette recgte. Pieter de Vrindt constitueert Mattheus 
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Loen. 

 

RAZE 3524, 65, 13-10-1586: Mattheus Loen als ghemacgticg van Pieter de Vrindt heijst van de 

weduwe van Jacob Rinckgout (schult die gesproten is ter cause van zeekere coop van thiende 

die dese Rinckgout gecost heeft van de vrouwe de gravinne van Schwartzburcg (MPS: d.i 

Catharina van Nassau!) blijckend bij zeker uijtroep ende coope gedaen binnen de stadt 

Antwerpen volgende zeekere hanteelen? alhier gethoont, soo is desen aenlegger 

versoeckende dat de bate die aencompt deese voors. weduwe binnen de procgie van Weerde 

zal werden gewesen executable tot voldoeninge van de voorg. 417 carolus guldens met de 

costen als voor, welcke voorgenoemde schult is gesprooten van coop van de voorgenoemde 

thienden blijcken bij de condempnatie bij die van Antwerpen gegeven??? 

Mattheus Loen als ghemacgticg van Pieter de Vrindt gedaecgt hebbend Cornelis Jacobs 

Boudewijns, Marinus Corneliss Gort, Adriaen Jans Loijs met Jacob Stoffels (MPS: Jacob 

Jacobs Stoffels) heijst de zelve persoonen dat zij zullen recgte kennisse brengen onder schout 

ende schepenen deser procgie wat zij lieden ten acgteren zouden mogen wesen van de 

weduwe Jacob Rinckgout soo van coop van thiende erve? ende pacgte omme daeraen te 

verhaelen 417 guldens ende heijst de zelven persoonen oft zijlieden verweerders begeeren te 

verantwoorden den heijss bijde voorgenoemde aenlegger gemaeckt op de weduwe Jacob 

Rinckgout, etc. Schepenen verstellen. 

 

RAZE 3524, 65v, 18-10-1586: Mattheus Loen nomine Pieter de Vrindt gedaecgt hebbend uijt 

cracgte van arrest heijst Cornelis Jacobs Boudewijns, Marinus Corneliss Gort, Jacob Jacobs 

Stoffels ende Adriaen Jans Loijs heijst alzulcke verclaeringe ende voorts bethaelinge naer 

uijtwijsen 15-10-1586. Schepenen wijsen de verweerders te moeten verclaeren wat en 

hoeveel zij alvolgende d'affspraecke ende weduwe te cort is. Reus overbrengen al nocg 

schuldicg te weesen op zijnen behoorlijcken eedt 3p 15s 6gr? is de weduwe gehouden den 

verweerders genoecg te doene volgende de overlooper. 

 

RAZE 3524, 65v, 18-10-1586: Mattheus Loen nomine Pieter de Vrindt gedaecgt hebbend uijt 

cracgte van arrest heijst Marinus Corneliss Gort den zelven als inde voorgaende gestelt den 

verweerder in recgte bijleggende zeekere bezegelde brieff in houdende de numbre van 260p 

gr vls te bethaelen in vier paijementen ? 

 

RAZE 3524, 66, 18-10-1586: Mattheus Loen nomine Pieter de Vrindt gedaecgt hebbend Adriaen 

Jans Loijs heijst den zelven voldoeninge van het gewijsde door schepenen gedaen 15-10. 

Reus den heijs ? voldoende, verclaerde op sijnen eedt dat hij van de winste van de 

overgenomen thiende aende weduwe wijlen Jacob Rinckgout ijet schuldicg te wesen, 

verclaerde voorts dat hij verweerder al nocg vanden coop van thiende ten acgtere waere twee 

paijen elcke paije 4p 15s gr vls, coomende deeste twee paeijen tzamen tot 9p 10s gr vls ende 

anders niet. 

Mattheus Loen nomine Pieter de Vrindt gedaecgt hebbend Jacob Jacobs Stoffels ende heijst 

volgens het voorgaende. Schepenen ordineren reo ? maendacg comen te doene zijne 

verclaeringe gemerckt reus op heden ongestelt daertoe was. Reus op den 19-10 voldoen het 

gewijsde ende heeft verclaert dat hij volgens zijn reeckeninge met zijnen meester op heeden 

gedaen vant jaere ende ougst 1585 te cort ?compt (MPS: de rest is zeer rommelig en inde 

kantlijn staat een betalingsregeling vermeld en wordt afgesloten met een soort! van 

handtekeningen en een overeenkomst over de deurwaarders exploit voor de eerste betalingen) 

             

1.13 Tienden 

1.13.1 Thienden derrij Heijndrick van den Bulck (WA0591) 

RAZE 3524, 69, 10 dec 1586: Cornelis Jacobs Boudewijns gedaecgt hebbend Heijndrick vanden 
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Bulck (thienden derrij ingevoerd) 

 

RAZE 3524, 72, 31 jan 1587: Cornelis Jacob Boudewijns dijckgraeff gedaecgt hebbend Maerten 

Heijndricks (huijr van thienden) 

 

RAZE 3524, 73, 9 feb 1587: Cornelis Jacobs Boudewijns gedacgt hebbend Jacob Jacobs Stoffels 

(derrij thienden) 

 

1.14 Betalingsproblemen Cornelis Matthijss 

RAZE 3524, 69, 10 dec 1586: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Cornelis Matthijss (12 viertelen 

schoone ende suijver teruwe, pacgt) 

1.14.1 Pacgt hoeve Cornelis Matthijss (WA0619) 

RAZE 3524, 74v, 9 feb 1587: Cornelis Jacobs Boudewijns gedaecgt hebbend Cornelis Matthijss 

(21p 16s 10gr vls 10 mijten pacgt hoeve). 

 

RAZE 3524, 75v, 27-2-1587: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Cornelis Matthijss vuijt verstelde 

vierschare 21-2?. Schepenen den aenlegger gehoort hebbend ende duer d'absentie van 

verweerder, verstellen ten naesten vuijt cracgt van den derden daecge mits partije eene 

recgtelijke wete. 

 

RAZE 3524, 76v, 7-3-1587: Cornelis Jacobs Boudewijns gedaecgt hebbend Cornelis Matthijss vuijt 

verstelde vierschare. Schepenen den aenlegger gehoort hebbend, condempneren de 

verweerder inden heijs des aenleggers. Cornelis Matthijss heeft ter kennisse van schepenen 

belooft te bethaelen binnen. daecgen op volstaende panden. 

RAZE 3524, 77v, 21-3-1587: Cornelis Jacobs Boudewijns doet zijn versoecke om te hebben 

volcomen recgt ende adjudicatie over de goederen van Cornelis Matthijss naer vuijtwijsend 

de voorgaende procedure. 

 

RAZE 3524, 97v, 1-1-1588: Heeft Cornelis Jacob Boudewijns recgtelijk doen arresteren allen de 

goederen die tegenwoordicglijk op den grondt zijn van de erfgenamen wijlen Cornelis 

Vermeijlen, toebehoorende Cornelis Matthijss, zoo paerden, coeijen, gedorst ende ongedorst 

terwe, etc. Den 2de dacge naerdijen den voorn. Cornelis Matthijss hem vervoorderen boven 

arrest seker terwe te vervoeren tegens dancke ende wille van den arrestant, heeft daerom den 

voor. arrestant dezelve vervoorde terwe ver? als voortvlucgticg ende verbodt gedaen ten 

huijse van Nicolaes Corneliss deselve terwe vuijt haeren huijse niet ter laten gaen op cracgt 

ende gewelt om naermaels met recgte vuijt cracgte vandt voors. arrest, zijn acgtersel daer 

aene te verhalen midts partije hebbende wete persisterende voorts tegens de zelve oft 

ijemandt anders diet soude mogen aengaen van alle costen schaden ende interesten 

 

RAZE 3524, 97v, 15-1-1588: Comp. Nicolaes Cornelis Bonsinck dewelcke heeft geprotesteert 

tegens Cornelis Jacobs dijckgrave (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns?) alsoe de zelve hem 

protestant empeschement gedaen werdt van de voorn. dijckgrave van seker viertelen terwe 

die hij arrestant gecoecgt ende gehaelt heeft ten huijse van Cornelis Matthijss ende den 

zelven dijckgrave daeraene pretendeert te hebben arrest, welcke voors. comparant onder 

causie zijn terwe versocgt mede naer huijs te voeren, daervoren gecompareert is Jacob Jacobs 

Stoffels dewelcke hem heeft geconstitueert als borge principael voorden voors. Bonsinck 

ende beloofde te voldoen allen sententien die ten laste van voorn. terwe gewesen soude 

worden, etc. 

 

RAZE 3524, 98, 20-1-1588: Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns, zie 2W7) contra 
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Cornelis Matthijss (actor eijscht leveringe 12 viertelen terwe volgende de pacgtcedule die 

deselve heeft van Willem van Leijden (MPS: Guillaume van Leijen) als voocgt van de 

weesen wijlen Cornelis Vermeijlen, zie 20-8-1585, etc.). Schepenen houden saecke aen, mits 

hebbende wete aenden persoon van Nicolaes Corneliss Bonsinck te Bieselinge. 

 

RAZE 3524, 99, 14-2-1588: Cornelis Jacobs Boudewijns contra Cornelis Matthijss gearresteerde. 

Actor persisteert bij voorgaende heijsch midtgaders declaratie van schepenen, oft het gedaen 

arrest voor goet ende van weerden wordt gehouden oft niet. Schepenen ter manisse van 

schoutet, wijsen voor recgt dat aenleggers arrest volcomentlijk voor goet ende voor effect 

gehouden werden, wijsende voorts dat Cornelis Matthijss sal gedaen werden nocg een wete 

om daernaer te doen ten naesten dacge van recgte naer behooren, salvo hebbende de volle 

bancke van schepenen die den clerck elcx een wete sal doen tot coste van partije. 

 

RAZE 3524, 99v, 12-3-1588: Cornelis Jacobs Boudewijns arrestant contra Cornelis Matthijss. 

Actor persisteert. Verweerder secgt de geheeste terwe voldaen ende betaelt heeft volgende 

seker bescheet berustende onder Cornelis Marinuss Gort. Schepenen gehoort partijen 

allegatie ende duer de non-comparitie van de presentie van de volle bancke houden de saecke 

ten naeste ten naeste dacge op de volle bancke, salvo elcx nocg een wete op haeren eedt. 

Nicolaes Corneliss Bonsinck begeert geteeckent te hebben dat den dijckgraeff segt hem 

Cornelis? niet te kennen oft en souckt ter causen van 't arrest gedaen op de goederen van 

Cornelis Matthijss dan te blijven opt goet daer hij zijn arrest aen heeft gedaen? 

 

RAZE 3524, 100v, 26-3-1588: Cornelis Jacobs Boudewijns contra Cornelis Matthijss. Actor 

persisteert. Alsoe in plaetse van verweerder sonder procuratie compt eenen Nicolaes 

Corneliss Bonsinck stoorenisse van schepenen inde vierschare te doene. Hebben schepenen 

vonnisselijk gewesen dat den voorn. Nicolaes Corneliss hem sal houden voor een swijger 

alsoe de saecke hem nocgtertijt niet en is raeckend. De aenlegger versouckt voorderinge van 

recgte. Schepenen gemaent zijnde naerdien partijen recgt waren versouckende hebben de 

verweerder gecondemneert in de voors. eijsch ende gewesen den arrestant aen zijn 

gearresteerde goederen oft aende borge van hem daervooren heeft geconstitueert. 

 

RAZE 3524, 101v, 2-4-1588: Cornelis Jacobs Boudewijns contra Jacob Jacobs Stoffels (actor heijst 

als borge voor een Nicolaes Corneliss Bonsinck van seecker 12 viertelen vervoerde terwe die 

de zelve Bonsinck boven arrest wecg heeft vervoert van der woonplaetse van Cornelis 

Matthijss tot Weerde. Schepenen gemaent zijnde, houden dese zaecke aen ad primam opdat 

den verweerder daer en tusschen den voorn. Bonsinck ontbieden macg om te besien oft de 

selve metten aenlegger costen accorderen). 

 

RAZE 3524, 102, 9-4-1588: Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave contra Jacob Jacobs Stoffels. 

Actor persisteert. Schepenen gemaent zijnde hebben de verweerder gecondemneert inde 

eijsch ende gewesen den aenlegger tzijnen bewijse ende doet zijn bewijs aen den verweerders 

besten coeijen om de zelve bewesen goederen teijnden de 14 dacgen ende nacgten te zien oft 

te schatten ofte te vercoopen totten aenleggers gebreecke toe soo ver de noot zij mette 

recgtelijke costen te deser gedaen ende geleden. 
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1.15 Cornelis Matthijss overleden 

RAZE 3524, 118, 9 dec 1588: Comp. Guillaume van Leijden (MPS: Willem van Leijden) als 

recgtvoocgt ende momboir van de acgtergelaten weese van wijlen Cornelis Vermeijen ende 

constitueert Cornelis Jacobs Boudewijns tot alle de affairen ende administratie van de 

goederen die de voors. weese hier binnen Weerde als elders alomme, etc. 

 

RAZE 3524, 118v, 12-12-1588: Cornelis Jacobs Boudewijns arrestant voor hem zijn eijgen als oock 

vuijten naeme vande weese van Cornelis Vermeijen contra de goederen vande erffgenaem 

van Cornelis Matthijss gearresteerde. Actor heijst vanden ougst 1586 per obligatie 15 

viertelen terwe ende van de ougst 1587 blijckend bij rekeninge 3 viertelen van de schoonste 

terwe die men jaerlijcx opde houffe mocgt thuijs gebracgt hebben al breeder blijckende 

bijden pacgtcedulle daervan zijnde, etc. (MPS: ook worden er nog meerdere thienden geeist). 

Schepenen houden saecke aen om bij partijen tsamen bijden anderen te gaen 

 

RAZE 3524, 119, 12-12-1588: Cornelis Jacobs Boudewijns arrestant voor hem zijn eijgen als oock 

vuijten naeme vande weese van Cornelis Vermeijen contra Jacob Jans Pieters Lemps nomine 

sterfhuijs van Cornelis Matthijss gearresteerde. Actor persisteert ende maeckt daerenboven 

eijsch borge voor de lopende pacgt 1589 oft 50p gr vls, protesterende voorts van costen 

schaden ende verlet te desen processe alreede geleden ende nocg staen te lijden. Reus 

sustineert in den heijsch des aenleggers niet gehouden te zijn overmits hem ontvremdt wert 

seker pacgtinge van thiende die den verweerder secgt metter houfve gepacgt te hebben bij 

kennisse van wethacgticge mannen volgende seker attestatien te dien sijnde hier in recgte 

overgegeven. Actor zegt daerop dat reus sal bijleggen geteekende pacgtcedule daerbij hij 

secgt de thiende gepacgt soude hebben. Schepenen hebben andermael de saecke 

aengehouden totten derde dage opden noene ende dat tot meerder behulp van schepenen. 

 

RAZE 3524, 119, 16-12-1588: Comp. Cornelis Jacobs Boudewijns inde naeme van hem ende 

nomine de weese van Cornelis Vermeijen alsoe tuschen de zelve als heijschers ende Jacob 

Jans Pieters Lemps nomine sterfhuijs Cornelis Matthijss verweerder op heden te recgte 

behoort gedient te hebben ende overmits den heijscher om andere bekende nootsaecke 

redenen heeft niet cunnen op de behoorlijke ure voor recgte gecoemen versouckt 

dienvolgende aen schout ende schepenen zijne voorgaende aenspraecke ende arreste 

vercontinueert sal worden totten derden dage. Den voors. Jacob Jans present wesende 

sustineert ter contrarie seggende alsoe den voorn. arrestant niet en is gecompareert op zijn 

gesette vierschare dat de zelve daerom sal wesen versteken van zijn arrest. Den voorn. 

arrestant protesteert andermael tegens den voors. Jacob Jans van allen costen, schaden ende 

interesten. 

 

RAZE 3524, 119, 17-12-1588: ten versoucke van Cornelis Jacobs Boudewijns inden naeme ende 

qualiteijt als vooren, soo is andermael bij voorgaende schepenenvonnisse recgtelijk 

gearresteert alle de goederen jegenwoordicg wesende op de houfve, gronden ende erffven 

van de weesen Cornelis Vermeijen zoals peerden coeijen groene noten te velde ende 

generalijk al dat ten huijse ende houfve is. Partijen dacg gemaeckt ten derden dage. 

 

RAZE 3524, 119v, 19-12-1588: Cornelis Jacobs Boudewijns arrestant voor hem zijn eijgen als oock 

vuijten naeme vande weese van Cornelis Vermeijen contra de goederen van de houffe ende 

erfve van de weese Cornelis Vermeijen toecomende tsterfhuijs Cornelis Matthijss. Actor 

persisteert, alligerende daerbij nocg dat de verweerders gehouden zullen zijn in promptis hier 

in recgte over te brengen alle documenten recipissen, ende billietten die zij begeeren te corten 

aen hun verschenen pacgten oft naermaels die hun sullen afslegen worden. Jacob Jans 
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nomine sterfhuijs persisteert dat overmits hem int vervoeren van de geheel thiende die hem 

toegeseijt is in de pactinge van de houfve ontvremdt wert, sustineert daerom ontslagen te 

zijn, alligerende voorts bij een billiet van den lantmeter der voors. houfve van gemeten zoo 

groot niet en is als den heijscher betalinge is versouckende. Schepenen wijsen voor recgt 

beroerende de pacgtinge condempneren dien aengaende de verweerders inde voors. heijsch 

ende nopende den heijsch van thiende houden de saecke aen, wijsende voorts aengaende 

vander metinge ofte grootte vander voors. houfve dat partijen tzelver gelijckelijk nocg eens 

zullen doen meten, wijsen voorts den arrestant tot zijn gebreke aen allen de gearresteerde 

goederen etc. mits tot dezelve goederen op sondage coemende bij affiche van billiet ter 

gewoene plaetsen ter bode gestelt zullen worden. 

 

RAZE 3524, 120, 29-12-1588: soo is bij schout ende schepenen recgtelijk overgedragen aen 

Cornelis Jacobs Boudewijns ten behouve ende tot proffijte van de weese wijlen Cornelis 

Vermeijen alsulcke aengewesen pandinge als den voors. Cornelis Jacobs Boudewijns als 

arrestant aengewesen is opden 19-12- lestleden ten laste van wijlen den sterfhuijse Cornelis 

Matthijss om alle de voors. goederen te mogen vercoopen totten heijschers gebreecke toe 

mette recgte costen daeromme gedaen. 

 

1.16 Cornelis Jacobs Bouwens overleden 

1.16.1 RAZE 3524, 139v, 24 nov 1590 

 Mattheus Loen als gesubstitueert zijnde van Marinus Stevens die procuratie hadde van Jan 

Heijndricks ende Cornelis Diericks heescht het sterfhuijs van Cornelis Jacobs Boudewijns dat 

zijlieden zullen afstant doen van alsulcken part en deel van p???? als acgtergelaten heeft 

Cornelis Jacobs Boudewijns, midtgaders de acgterste ende verloopen vandien tsiaers tot 

sulcken somme als dezelve nu heeft gehouden int verhuijren vandien. 

1.16.2 RAZE 3524, 140, 29-11-1590 

 Mattheus Loen nomine Marinus Stevens contra sterfhuijs Cornelis Jacobs Boudewijnsc. 

Actor persisteert. Schepenen houden saecke aen overmits de cleijne behulp van schepenen 

jegenwoordelijk vergadert zijnde. 

1.16.3 RAZE 3524, 141, 5-12-1590 

 Mattheus Loen nomine Marinus Stevens contra sterfhuijs Cornelis Jacobs Boudewijns. Actor 

persisteert. Schepenen bij manisse van schoutet overmits verweerder absent is, houden 

saecke in surseance. 

1.16.4 RAZE 3524, 141v, 15-12-1590 

 Mattheus Loen nomine Marinus Stevens contra sterfhuijs Cornelis Jacobs Boudewijns. Actor 

persisteert 24-11 lestleden. Verweerder om de redenen hem op den voors. heijsch moverende, 

segt hem dienaengaende hier ter vierschare niet in recgte te staene declinerende te dien 

effecte van deser voors. vierschare ende vercleert hem in dese saecke ter subjecte te staene 

voor de geestelijke recgte Oudtmunster tot Vuijtrecgt daermen sulcken gelijcke zaecken 

behoort ende schuldicg es te intenteren. Actor repliceert ter contrarien overmits den 

verweerder ter eerste instantie op de 24-11 lestleden voor voors. gemeen sterfhuijs hier in 

recgte verantwoort heeft, segt dat de verweerder dienvolgende gehouden zal zijn in promptis 

te antwoorden ten principale. Schepenen houden dese zaecke aen. 

1.16.5 RAZE 3524, 142v, 22-12-1590 

 Mattheus Loen nomine Marinus Stevens contra tgemeen sterfhuijs van Cornelis Jacobs 

Boudewijns. Verstelt. 

 



 

15 
 

1.16.6 RAZE 3524, 144v, 9-2-1591 

 Mattheus Loen nomine Marinus Stevens contra tgemeen sterfhuijs van Cornelis Jacobs 

Boudewijns. Actor persisteert. Verweerder persisteert bij zijne voorgaende declinatoire. 

Schepenen wijsen dat de zelven sal antwoorden ten principale ende voorts gehoort de verbale 

defentie ende aenspraecker hebben schepenen dese saecke aengehouden een maent, des sal 

de verweerder gaen bij Marinus Stevens om te zien ofte coste accorderen indient den voors. 

Marinus te becomen is. 

 


