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1W099, 1, 17-3-1582
Anno 1582
Dach van rechte gehouden onder schout ende schepenen te weten Marinus Corneliss Gort
schouteth, Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Oliviers ende Sebastiaen Pieters (MPS:
Bastiaens Pieters) als schepenen aldaer present ende dat op 17-3-1582
- Gabriel Duppenghischer nomine Pieter Corneliss van Schuijlen heijst ter vierschare Jacob
Jacobs Stoffels de somma van 6p 7s 6gr vls ende dat van berekende schult verstelt ten
naesten ende tot mijne vermaen
- Gabriel Duppenghischer nomine Pieter Corneliss van Schuijlen eescht Laureijs Domiss
(levering van 50 viertelen terwe achtervolgens het monster int vercoopen bijde voors.
Laureijs Domiss gethoont aen Pieter Corneliss oft bij gebreecke van dien soo is hij
eeschende 20p vls)
- Gabriel Duppenghischer nomine Pieter Corneliss van Schuijlen eescht Adriaen Priesters
(pacht verschenen Katharijne 1581 zuijver gelts de som van 2p 2s 8gr vls)
- Gabriel Duppenghischer nomine Pieter Corneliss van Schuijlen eescht het sterffhuijs van
Dignus Jaspers decker 15p gr vls vroone?
- Willem Quirijns eescht ter vierschare Jan Meeuss metser betalinge van 25 viertelen gerst
ende dat tot 31s de viertel, verstelt ten naesten ende dat vuijt crachte van derde dage
- Wouter Adriaens eescht Nicolaes Cloeck (MPS: Claes Cloeck) 6s ende dat van victualie
(MPS: leeftocht of voedsel) tot zijnen huijse gehaelt
1W100, 1v, 17-3-1582
- Marinus Corneliss Gort contra Pieter Remige achtervolgens den heesch ? opten 10-3 de
somme van 3p ackerschade (acte beschadigd!). De verweerder antwoordende dat de
aenlegger zal doen blijcken, etc. (MPS: moeilijk te lezen). Schepenen wijsen dat
partijen zullen nemen elck een goede man etc. ende soo verre zij nijet en accorderen
soo sullen partiejn ten naeste dage tzelve recht hebben dat zij zouden hebben
- Marinus Corneliss Gort contra Marinus Marinuss Beelboom achtervolgens den heesch uijt
oude register opten 10-3-1582? bij hem gedaen de som van 12p vls ende dat van
pachte 1581. Marinus Marinuss Beelboom belooft op volstaende panden binnen 14
dagen oft drij weken met Marinus Corneliss Gort te reeckenen ende betaelen
- Willem Jans eescht Jan Meeuss 3p gr vls achtervolgens het oude register folio 22 ende dat
vuijt oirsaken dat hij sijn huijs nijet en heeft gerepareert alsoo hij hem toegeseijt
hadde. Jan Meeuss ontkent hem ijet schuldich te zijn ende alsoo naer aenleggen ende
verweeren van partijen naer manisse van schout wijsen schepenen voor recht dat alsoo

zij verstaen datter persoonen zijn als namelijk Jan Mijnen Baes die van saken weet dat
zij hem zullen verwilligen zijn kenlijkheijt van sake te geven tusschen dit ende ten
naeste en bij soo verre hij zijn kennisse nijet gewillichlijk en doet soo zullen zij hem
rechtelijk daertoe dwingen
- Marinus Cornelis Gort alsoo daer gedaen zijn drij sondaecgse geboden om de achtergelaten
weesen van Dignus Jans decker te brengen onder toesiende voochden, sustineert dat
achtervolgens de kuere van Zeelant Lijnken (MPS: Cathalijna) de weduwe van Dignus
voors. soude wesen recht voocht ende naer maniss de van schoutet ende voirt heesch?
van schepenen nijemant en compareerde, soo wijsen schepenen voor recht dat Lijnken
sal lieffelijk aen heijliche sweren huer kinderen recht voocht te wesen achtervolgens
de kuere van Zeelant ende heur kinderen voor te staen ende nijet te vercorten in alle
het gene hun bij hunnen vader achtergelaten soude mogen zijn, Danckaert Jans (MPS:
broer van Dignus Jans?) is toesiend voocht van weesen ende heeft tzelve belooft aen
hant van schout en de weduwe heeft tot assistentie genomen Willem Quirijns
1W101, 2, 24-3-1582
Vierschare gehouden 24-3-1582 ter presentie van Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Willem
Quirijns
- Willem Jans eescht ter vierschare Jan Mijne Baes en ? hem deschen zijn kenlijckheijt wat
hem kenlijck is van saeken die geschiet waren tusschen Jan Meeuss ende hem
aenlegger als gelijckerwijs als hij daertoe gewesen is folio primo oft eescht hem 100
gulden daervoren ende naer manisse van schout ende voirtgeefs? van schepenen soo
bekent Jan Mijnen Baes liever zijn kenlijckheijt te seggen dan de hondert gulden te
geven. Jan Mijnen Baes out ontrent 57 jaeren kent op zijn mannewaerheijt ende bij
eede present schepenen presenteren te verclaeren duer toe versocht zijnde hoe dat
deposant bij ende present heeft geweest ten huijse van aenlegger in dezen alwaer
vergadert waren Jan Meeuss ende voors. Willem Jans om te accorderen nopende
zekere huijre van seker huijsinge de voors. Jan Meeuss competerende ende alsoo
tselve huijs nijet genoucg gerepareert en was tot contentemente van aenlegger als
begeerende gemaect te hebben seker achterduere mitsgaders een buuteduere ende ?
begerende oick geleijt te hebben eenen solder achter opte camer soo ist dat Jan Meeuss
aen Willem Jans beloofde dat de schade die hij soude mogen lijden over een jaer dat
hij aen de huijre ende zijn beloofde penningen soude corten op lest van jare, mede
sluit hij deponant zijn depositie
- Willem Quirijns eescht Jan Meeuss achtervolgend vonnisse vuijt crachte van derden dage.
Jan Meeuss belooft dat hij aldien hij geen bescheet en brengt van erffgenamen van
Govaert Diericks tusschen dit ende den naesten dach van rechten
1W102, 2v, 24-3-1582
- Willem Jans contra Jan Meeuss (sterk beschadigd)
aenlegger eescht achtervolgens ?
ende naer manisse van schoutet ende voirt heesch van schepenen Jan Meeuss
persisteert bij zijn voorg. alligatie ?
soo wijsen schepenen voor recht ? gelet ende sake swaer is, soo ? (niet te lezen)

- Marinus Cornelis Gort contra Pieter Jans Rooshil (MPS : Pieter Jans Rochel) 4 keijsers
gulden oft soo vele als hij mette man soude mogen accorderen ende dat ter cause van
dat Pieter Jans nijet en heeft voldaen seker beloftenis om te halen seker hout tot de
molen oft gereetschap alsoo de molen seer ontsieckt was ende Pieter Jans de belofte
ontkende soo heeft Marinus Corneliss Gort zijn beloftenis te waren bij eede oft dat
Pieter sijn ontkentenisse selve soude waren bij eede
schepenen verstelt ten naesten
- Pieter Corneliss Schuijle contra sterffhuijs van Dignus Jans decker
aenlegger eescht achtervolgens ’t register folio? de somme van 6p 8s.
schepenen beloven vuijten name van ’t sterffhuijs tusschen dit en Paeschen Pieter
Corneliss Schuijle ende dat op volstaende panden te voldoen
24-3-1582: Is de weduwe van Frans Lambrechts te buijten gegaen alle schulden ende
wederschulden ter kennis van schepenen te weten Willem Quirijns, Pieter Jans
Rooshil (MPS: Pieter Jans Rochel) ende Jacob Oliviers ende dat tot profijt van des
sterffhuijs crediteuren die welcke souden mogen clachtich zijn
1W103, 3, 11-4-1582
Vierschaere ende dach van rechte 11-4-1582 ter presentie van Pieter Jans Rooshil (MPS:
Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Adriaen Jans Loijs, Jacob Jacobs Stoffels
- Willem Quirijns nomine d’erfgenamen Govert Diericks contra Jan Meeuss metser
vuijt crachte van een verstelde vierschare eescht achtervolgens ’t register folio 22?
verweerder met zijn beloftenisse de somme van aenlegger te btaelen tusschen dit ende
den naeste dach die de schout ende schepenen thouden sal naer Paesschen ende dat op
volstaende panden ende heeft te pande bewesen sekeren brieff spreeckende opt huijs
gestaen tusschen Willem Gabriels aen d’een zijde ende Claes Corneliss aen d’ander
zijde bedragende de capitaele penningen daeraff de somme van 19p vls
- Willem Jans contra Jan Meeuss metser
aenlegger eescht vuijt crachte van een verstelde vierschare tusschen hen verstelt folio
2
Willem Jans ende Jan Meeuss hebben huer geschil gelast in handen van schepenen
ende geheelijck vuijt de vierschare onwederroepelijk van beijde partijen
- Marinus Cornelis Gort contra Pieter Jans Rooshil
aenlegger eescht vuijt crachte van verstelde vierschare geteeckent folio 1 naer manisse
van schout ende voirtheeschen van schepenen opte sake rijpelijk gelet, soo wijsen
schepenen voir recht ende dat vuijt oirsaecken den verweerder hem daertoe gevoecgt
hadde als gelooft hebben tot dier intentie onder den molen dat Pieter Jans metten
wagenaer die het goet gevoert hadde sal accorderen en betalen
1W104, 3v
Register over t jaer 1582
schout Marinus Corneliss Gort

1W105, 4, 5-5-1582
Dach van rechte, 5-5-1582, present Willem Quirijns, Jacob de decker (MPS: Jacob Oliviers),
Jacob Stoffels, Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
- de Rave (MPS: Jan de Rave) contra Marinus Marinuss Beelboom (vuijt crachte van een
obligatie 6p 1s 8g vls ende naer maniisse van schout hebben de schepenen dese
vierschare verstelt te naesten bij verwillecueren van partijen ? (MPS: verwillecueren =
toestemmimg geven, verordonneren)
- Willem ? nomine Saije Jans contra Pieter Pieters Leeuwe (schutgelt van seker beesten bij
Saije Jans geschot daer Pieter Pieters Leeuwe borge voor gebleven is als eijgen
schult), verstelt bij verwillecuere ten naesten
- Cornelis Marinuss (MPS: Cornelis Marinuss Gort) contra Maerten Heijndricks (verschoten
of geleende penningen, een deels van hure van vlaslant)
- Gabriel Duppenghischer nomine Cornelis ende Jan Matthijssen contra Jan Meeuss (8 gulden
salvo justi ende dat ter cause van hure van weije over het jaer ende seizoen van 1581),
partijen verstelt duer verwillecuere ten naesten dingdage
- Adriaen Govaerts contra Rochus Adriaens (overlatinge van thienden)
- Gabriel Duppenghischer contra Rochus Adriaens (restitutie van alsulcken duijven mesch als
hij buijten verbot bij de schout aen hem gedaen wech gevoert ende vercocht, verstelt
ad primam oft tmijnen vermaen), in de kantlijn: oft 2 pont daervoren ende
vuijtgesteken den heere zijn recht
1W106, 4v, 5-5-1582
Vuijt begeerte van Marinus Corneliss Gort soo heb ik hem? vuijt het out register getrocken
sekeren heijsch ende voluntaire condemnatie bij den Marinus Corneliss gedaen en bij
Jan Meeuss metser bekent te betalen op volstaende panden binnen drije weken, MPS:
vervolg moeilijk leesbaar)
Vuijt begeerte van Willem Quirijns nomine erffgenamen van Govaert Diericks soo heb ik hier
overgedragen sekere voluntaire condemnatie bij Jan Meeuss metser bekent op sekeren
heijsch bij den aenlegger gedaen opten 17-3-1582 ende de condemnatie folio 3
bedragende 6p 9s 2gr vls
Dach van rechte 26-5-1582, ter presentie van Jacob Oliviers, Willem Quirijns, Jacob Jan
Pieters Lemps
- Gabriel Duppenghischer nomine Cornelis Matthijs contra Jan Meeuss 8 guldens en dat vuijt
cracht van verstelde vierschare folio quarto verstelt en naer manisse van schout is bij
sententie van schepenen gewesen ende Jan Meeuss sustinerende pacht van seven
jaeren aen den selve weije en deur d’ongebruijck dat hij tselve nijet en gebruijckt heeft
nijet en begeerde te geven ende Gabriel sustinerende pacht selve te sien en secht geen
te hebben, partijen etc.

1W107, 5, 26-5-1582
- Gabriel Duppenghischer nomine Cornelis Matthijs contra Pieter Pieters Leeuwe vuijt
oorsaken den selven hem vervoordert heeft te verhuren seker weije aen de welcke acte
en recht van eijgendom aen pretenderende dat hij hem bescheet sal bijbrenge waer bij
? den gerechte genoucgsaem sal doen blijcken d’eijgendom ende volle instituatie hem
gedaen oft bij gebreecke van dien dat de voors. Pieter Leeuwe sal gecondemneert
worden van de voors. weije ter stont affstant te doen mitschaders inde costen ende
restitutie van pachten hem ontfangen ende alsoo voors. Pieter Pieters Leeuwe
pretenderende inde vierschare sekeren brief waer bij hij gegoeijt was bij eenen Frans
van Hove (MPS: Francois van Hove) zijn vader ende sustineerde daerbij het
vreedsamige besit van tselve landt ende gezien tselve bij Gabriel Duppenghischer,
sustineert derdijen hij opten dach van leveringe belet gedaen heeft van selve leveringe
oft emmers zijn actie presenterende dat de selve Pieter Pieters sal bij brengen voirder
bescheet van aencomen, verstelt ten naesten tot meerdere bancke van schepenen
- Adriaen Jans Loijss contra Willem Maertens backer (19 gulden, eendeels van een osse ende
reste van derrijthienden)
1W108, 5v, 26-5-1582
- Adriaen Jans Loijss vuijt name van Maerten de Lange contra Wouter Bavo (obligatie, slecht
leesbaer)
- Pauwels Franss contra Heijndrick de Naeijer? oft Adriaens ? (kercken thienden)
- Pauwels Franss contra Wouter Bavo (pacht van kerkenlant, ende den voors. Wouter hem
presenterende versocht andere nijet dan dach tot betalinge ende alsoo naer manisse
van schout is bij sententie gewesen dat Wouter voors. de voors. somme zal geven ende
betalen ende Wouter Bavo heeft bewijs gedaen aen clager aen tselve goet daer de
schult aff sproot om tot zijn gebreecke te voldoen, dese vierschare is vercontinueert 14
dagen
- Willem Maertens backer contra Adriaen Priesters (ter cause van arbeijt)
1W109, 6, 26-5-1582
- Willem Maertens backer contra Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) (Sebastiaen
Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) is in gebreecke geweest een gemet lants te ? ende een
? derrij te mennen)
- Willem Maertens backer contra Jacob Adriaens (rest van paeije 1581 meije verschenen en
noch van een paeije 1582 meije verschenen)
Dach van rechte 6-6-1582, present Pieter Jans Rooshil
- Jan Meeuss metser contra Jasper de Smit (arbeijt ende steen, ende diergelijcke materialen)
- Heijndrick Adriaens contra Jan Meeuss metser (stroo dat Jan Meeuss van hem gecocht
heeft)

- Cornelis de Hollander contra Matthijs Engels (verteerde costen)
- Cornelis de Hollander contra Jan Sijmons Ruijse (verteerde costen)
- Pieter Pieters Leeuwe vuijt name van Cornelis Matthijss sijn stiefsone contra Jan Meeuss
(volgens ’t register. Jan Meeuss belooft te betaelen den helft sondage ende dander
helft binnen 14 dagen)
1W110, 6v, 6-6-1582
- Gabriel Duppenghischer contra Pieter Pieters Leeuwe
heijscht achtervolchens register folio ? ende bij mondelinge verbalia breeder verhaelt
soo is bij vonnisse van schepenen gewesen dat Pieter Pieters Leeuwe sal ontlast wesen
van vierscharen midts dat Gabriel Duppenghischer zijn verhael zoude doen? aen Frans
van Hoven (MPS: Francoijs van Hoven)
- Adriaen Jans Loijss contra Willem Maertens backer vuijt crachte van een verstelde
vierschare folio 58 19 gulden verstelt midts d’absentie vuijt cracht van derden dach
Dage van rechte 25-6-1582, present Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Sebastiaens Pieters ende
Jacob Jans
Gabriel Duppenghischer sustineert aengemerct Frans van Hoven (MPS: Francoijs van Hoven)
hem vervoordert heeft te vercoopen ende te transporteren een weije groot ontrent 1
gemet gelegen alhijer besuijden de Molen ende alsoo Gabriel seijt turbatie gedaen te
hebben int leveren ende transporteren van selve weije midts dien hem de selve weije is
toebehoorende dat Frans van Hoven sal doen blijcken eenich bescheet rechte genoucg
sijnde tzij bij eeniche schepenbrieven waerbij hij soude mogen gegoeijt sijn oft
andersints dat alsulcke weije sal verclaert worden onbehoirlijk gelevert mitsgaders
oick dat Frans sal schuldich zijn de aenlegger te vergelden den interest die hij door ‘t
derrijen de selve weijde tsedert dat de selve hem ontvallen is ende noch ontderrijen
moet mitsgaders van alle costen ter cause van dese gedaen ende noch te doen ende
naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen, soo verstellen schepenen desen
dach van rechten ten naesten ende wijsen dat partijen over wedersijden heur bescheet
sullen brengen ende secreet van schepenen daer hij medewinnen oft verliezen willen
1W111, 7, 25-6-1582
- Adriaen Govaerts heescht ter vierschare alsoo gelast is voir gesworenen te betalen voir
Rochus Adriaens de som van 8 gulden, soo sustineert hij dat hij hem zal ontlasten van
alsulcken last en Rochus ontkent Adriaen schult maer bekent wel dat Adriaen
Govaerts deselve ? verpacht heeft maer deselve pacht hem nijet en ?deelt dan heeft
moeten van een ander pachten ende alsoo naer manisse van schout wijsen schepenen
voir recht dat Rochus Adriaens Adriaen Govaerts sal ontlasten ende betalen ten ware
dat hij tusschen dit ende ten naeste dach van rechte coste doen blijcken dat Adriaen
ontlast ware oft dat hij geen voorpachter en was oft is (MPS: Begrijp ik niets van?)
Dach van rechte 27-6-1582, present Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Jacob Jans (MPS: Jacob
Jans Pieters Lemps), Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)

Gabriel Duppenghischer overleggende de twee overloopers van 1574 ende 1580 waer bij hij
blijcken deede van een stucken lants groot 1 gemet 26 roe hoe dat ‘t zelve op hem is
getrocken item voirts seker copije van een schepenbrieff waerbij Joris van Hoven
inden Riethoeck ende aende partijen gegoeijt blijckt waerbij het blijckt tgemeen van
dat tlant van Riethouck, ende voirts noch een briefken getrocken van overloper 1574
waerbij het blijckt van zijn grootte ende voirts noch een briefken van lantmeter
waerbij de grootte van den hoeck gemeten is ende Frans van Hoven overleggende een
cavelbriefken, alsoo hij seijde uijtgeteeckent, mitsgaders de overlooper 1569
mitsgaders drie quitantien van ? waerbij hij doet blijcken de betalinge van 35 gemet
ende 205 roeden volgens de ouden overlooper 1569, ende alsoo bij partijen tselve
gesiene stucken ende munimenten soo seijt Gabriel dat Frans van Hoven sal de
cavelinge doen lauderen dat de selve goet is ende voirts concludeert hij achtervolgens
zijn overgelecht bescheet ende Frans van Hoven concludeert vrij vuijt crachte van sijn
cavelceel ende quitantien, ende soo naer manisse van schout ende voirt heeschen van
geschepen?, soo wijsen schepenen voir recht gesien partijen stucken ende munimenten
dat Frans van Hoven sal ontlast wesen van vierschare ten ware nochtans dat Gabriel
sal mogen tusschen dit ende den naesten dach van rechten bij brengen zijn cavelinge
indien hij eeniche gevinden can tot zijne defentie
1W112, 7v, 19-7-1582
Dach van rechte 19-7-1582, present Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers,
Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
Jacob Gelock vuijten name van Frans van Hoven versouckt of Gabriel Duppenghischer
achtervolgens schepensententie van 27-6 gebrocht heeft eenich bescheet oft cavelinge
tot zijn defentie
Gabriel Duppenghischer seggende hoe dat hij tot Antwerpen geweest heeft ten huijse
van de weduwe van mr Gillis Reijns dewelcke mr Gillis Reijns is voocht geweest van
wijlen Anna Stockvisch om te besien oft hij eenich bescheet can gevinden doordien
het lant in questien van die weeskinderen gecomen was ende soo duer verwillecuere
van partijen verstelt van nu saterdache comende in acht dagen om te besien oft zij het
bescheet tot zijne defentie can gevinden
- Anthonij Laureijs eescht Adriaen Jans Loijss ter cause van seker verpachtinge van een hoeve
gelegen ende gestaen binnen de prochie van Valckenisse genaempt Borchhoeck aen
Anthonij voors. den tijt van seven jaren van welcke seven jaren het eerste jaer was
ingaende en beginnende anno 1579 van welck jaer ick Anthonij maer de soemer note
geniet en heb ende nochtans den vollen pacht van heel de stede betaelt hebbende ende
dat jaerlijcks elck gemet van Adriaen gepacht om de somme van 4 guldens behalvens
alle de bate aen Adriaen betaelt en gegeven ter somme van 40 ponden, soo naer dien
wij die voldaen hebben dat hij ons op ons pachtinge houden zal oft indijen nijet soo
zijn wij heeschende restitutie van onsen penningen aen Adriaen betaelt ende voorts
van schade ende interesten dat wij ons tgene hebben moeten vernieuwen ende andere
pachtinge aen ons mre (MPS: magister?) hebben moeten doen tot 17s elck gemet, zijn
wij heeschende de somme van 400 carolus guldens, protesterende voirts van alle
costen schaden ende interesten
verstelt ad primam behalve partijen een wete ende voorts tot zijnen vermaen
1W113, 8, 21-7-1582

Dach van rechte 21-7-1582, present Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers ende
Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
- Erasmus Pieters nomine Anthonij Laureijs heescht Adriaen Jans Loijss naer vuijtwijsen
tregister ende dach van rechten van rechte gehouden op 19-7-1582 ende Adriaen Jans
Loijss secht dat hij met den aenlegger gereekent, geput ende gepaelt heeft ende
malkanderen de hant daerop gegeven hebben ende nadien Anthonij Laureijs heeft
gegaen aen de proprietario sonder eerst ende alvorens eenich molest aen hem gedaen
van proprietaris ende heeft de selve hoeve gaen pachten tot hoogeren pacht dan hij van
Adriaen gepacht hadde, soo sustineert Adriaen daerin ongehouden midts dat hem geen
molest gedaen is
Erasmus persisteert bij sijn conclusie ende andere verbalia tot dien eijnde tenderende
ende alsoo naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen naer manisse van schout
is bij schepenen gewesen dat partijen sullen nemen elck twee goede mannen mitsdien
de sake swaer is om henne sake te helpen vergelijcken ende effenen waert mogelijk is
ende indien nijet soo sullen partijen na de vacantie tselve recht dat zij nu hebben. Loij
neemt tot zijne goede mannen Jacob Jacobs ende Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen
Pieters), Anthonij Laureijs neemt tot zijne goede mannen ende minnelijke sechsman
Jan Meeuss metser ende Jacob Jans Pieter Lemps ende haerlieden geraemden dach is
2? juli
1W114, 8v, 21-7-1582
- Jacob Geluck nomine Frans van Hoven versouckt aen schepenen oft Gabriel
Duppenghischer eenich bescheet tot zijn defentie onder de weth gebrocht heeft ende
Gabriel seggende tot Antwerpen geweest te zijn ende tvolck nijet en heeft comen te
spreecken connen
alsoo duer tversoeck van Jacob wijsen schepenen midts dat haerluijden geen breeder
bescheet en is gebleecken dat zijlieden haer zijn houdende aen haer voirgewijsde
sententie
- Jan Jooss is heeschende Leenaert Kerstiaens (MPS: Leenaert Carstiaens) (3 viertelen
rontsaets ende noch 11s 8gr van berekende penningen)
Dach van rechte 12-9-1582, present Willem Quirijns, Jacob Oliviers ende Sebastiaen Pieters
(MPS: Bastiaen Pieters)
- Pauwels Franss als kerckmeester over de prochie van Waerde heeft op 10-9 seker arrest
gedaen bij vierschare van schout ende schepenen op seker vruchten liggende op
kerckelant bij Lambrecht Heijndricks van de kerckmeesters des voors. prochie gepacht
ende heeft op heden inde vierschare alhier de voors. Lambrecht Heijndricks als
pachter van tvoors lant de kercke van Weerde competerende geheescht de somme van
2p 1s 1gr vls ende dat toecomende over de 1580 en 1581, voirts eescht hem noch
borge voor de pacht die verschijnen zal Catharijna 1582 oft bij gebreecke van borge
soo heijscht hij hem de penningen daervooren
dese vierschare is duer verwillecuere van partijen verstelt saterdach bij sententie van
schepenen ende dit vuijt cracht van derden dage
1W115, 9, 12-9-1582

- Willem Maertens backer heeft hem selven voluntarie begeert gecondemneert te hebben inde
somme van 3p gr vls ende dit te betalen binnen een maent op volstaende panden
welcke soo Willem Maertens schuldich is aen Pieter Emmericx de Jonge
Dach van rechte 13-10-1582, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Jacobs Soffels, Jacob Jans
Pieters Lemps, Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
- Jan Jooss is heeschende Leenaert Kerstiaens 5 viertelen terwe oft 4 gulden voir die viertele
- Comp. Adriaen Govaerts sustineert alsoo Rochus Adriaens was gecondemneert Adriaen
Govaerts te ontlasten van alsulcke als hij was lijdende oft dat hij ten naeste vierschare
soude doen blijcken dat Adriaens ontlast ware al blijckende bijde sententie van 25 juni
1582 alhier gewesen ende alsoo Rochus de selve sententie nijet en heeft voldaen soo
naer manisse condemneren schepenen Rochus inde heesch die Adriaen Govaerts op
den voors. dach hem heeft gedaen ende heeft zijn bewijs gedaen aen de swarte ende de
beste van Rochus koeijen
- Adriaen Jans Loij heescht Willem Maertens 10 gulden van vleesch
- Willem Maertens eescht Jacob Adriaens 15p 7s. Jacob Adriaens belooft te betalen op
volstaende panden
1W116, 9v, 13-10-1582
- Heeft Leenaert Kerstiaens belooft dat hij Jan Jooss zal leveren vier viertelen terwe ende drije
maten onder verbintenisse van seker teelt die hij heeft liggende alhier binnen de dorpe
binnen de schuijre van Neelken Verbeke (MPS: Cornelia Verbeecke)
Dach van rechte 27-10-1582, present Jacob Jacobs (MPS: Jacob Jacobs Geluck?), Pieter Jans
Rooshil, Jacob Jans Pieter Lemps, Jacob Oliviers ende Sebastiaen Pieters (MPS:
Bastiaen Pieters)
- Jacob Jans Pieters Lemps heescht Marinus Beelboom (obligatie)
- Jan Meeuss metser belooft Jacob Jans Pieters Lemps te betaelen seker acte van 22-11-1581
binnen 14 dagen oft dat Jacob daervoren alsdan zal mogen vercoopen eenich pant dat
hem belieft sonder enich recht daerop te plegen
- Marinus Corneliss Gort heescht Bernaert Bargracht achtervolgens de heesch ende verstelde
vierschare 22-9-1582, ende dat vuijt oirsaecken dat de verckens hebben ongemerct
geloopen aen ’s Heerenwech elders ende Bernaert daer jegens nijet seggende dan dat
de verckens de mont gesteken zijn ende dat hij zijn schade daeraen verhalen soude?
alsoo naer manisse van schout hebben schepenen gewesen dat elck soude nemen een
goede man, Marinus neempt jonge Jacob Stoffels, Bernaert neempt Pieter Jans Rooshil
(MPS: Ik heb de heesch van 22-9-1582 niet gevonden)
- Bernaert Bachracht heescht de schout ex qualitate vuijt oirsacken dat de huijsinge ongedeert
heeft gelegen ende zijn goet daer door bedorven is geweest

-

schout heeft geantwoort dat hij tselve wech heeft doen maecken alsoo haest als hem
mogelijk is geweest, sustineert daervan ontlast te wesen van heesch
ende alsoo naer manisse van schoutet hebben schepenen gewesen voor recht, verstelt

1W117, 10, 27-10-1582
- Adriaen Jans Loijs heescht ter vierschare Willem Maertens backer 10 gulden achtervolgens
verstelde vierschare op 13-10 verstelt
naer manisse van schout ende partije nijet en compareerde, soo verstellen schepenen
etc.
Dach van rechte 17-11-1582, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Iacob Jans Pieters
Lemps ende Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
- Pieter Pieters Leeuwe maeckt heijsch aen Wouter Bavo ende is hem heeschende
achtervolgens een obligatie van 8-2-1582 van een paert van hem gecocht etc.
- Adriaen Jans Loijs heescht ter vierschare Willem Maertens backer achtervolgens verstelde
vierschare als hierboven verclaert is de som van 10 gulden
naer manisse van schout weijsen schepenen voor recht ende condempneren Willem
Maertens inden heesch ende voirts dat Willem Maertsen sal bewijsen zijn vrij goet
Willem Maertens belooft binnen 14 dagen te betalen op volstaende panden sonder
recht te plegen ende dat op vonnisse
- Bernaert Bachracht heescht Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) 10 gulden doordien
hij hem sijn werck nijet gedaen en heeft
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) eescht ter vierschare Willem Maertens 17s? van
schotten
- Gabriel Duppenghischer eescht Jacob Adriaens (verdroncken gelagen)
1W118, 10v, 17-11-1582
- Wouter Bavo heeft ter presentie van Jacob Oliviers ende Pieter Jans Rooshil belooft Pieter
Pieters Leeuwe te betalen op volstaende panden
Dach van rechte 1-12-1582, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieter
Lemps, Jacob Jacob Stoffels
- Jan Cornelis Cock heescht Macharis Willems 28 stuijvers
- Adriaen Govaerts eescht Boudewijn Corneliss (MPS: Bouwen Corneliss) 5p vls van coop
van een out huijs
- Marinus Corneliss Gort contra Bernaert Bargracht (23 gulden 8 st lantpacht, 2p huijshure)
- Quirijn Adriaens heescht Adriaen Jans Loijs ten eijnde dat hij onder secreet van schepenen
sal brengen seker kennisse te weten oft hem nijet kenlijk en is dat eertijden bij hem is

vuijt gereijckt seker schult staend op de houve ende ter laste van Mijnheer de Jonge
van twee viertelen terwe tot behouf van den Armen van Valckenisse etc.
1W119, 11, 1-12-1582
(MPS: het lijkt mij dat hier bladen weg zijn, wat ik mis het begin van de eerste acte; in
database aan Jan de Neve als ghemachtich van Michiel de Molijn, zie volgende actes,
toegekend:) en dat elck van henlieden naer rate van hennen coop ende vercoop sullen
schuldich sijn den impost te betalen van elcken gemet eenen stuijver te maent na rate
van de tijt ende ?, ende gemerct de voors. gedaecgden hennen voors. dach van
betalinge nijet en hebben geobserveert ende de voors. cooper daeromme heeft moeten
doen ende noch doet sekere oncosten sedert dach 7 deser maent dat hij de voors. zijn
gemachtichden vuijt de stadt van Antwerpen heeft moeten senden, sustineert de selve
daeromme oick sedert den voors. sevenden dach tot den volle betalinge toe incluijs
hem na advenant van elcken coope ? respectivelijk sullen gehouden sijn te betalen 2s
vls als naer vuijtwijsen de voirwaerden daraf gemaect metten anderen munimenten
daeraff zijnde ende oick alhijer gethoont, maken tot dien heijsch van costen van desen
protest gedaen ende noch te doen
- de voors. aenlegger inde voors. qualiteijt contra Gabriel Duppenghischer gedaecgde ende
verweerder
de aenlegger in persoone daraf protesterende concludeert tot betalinge van 49p 8s gr
vls als reste van hoevepacht mitsgaders noch tot betalinge van 10p 10s 10gr vls die de
voors. heer de Molijn als borge voor de voors. gedaecgde heeft verleijt ende moeten
betalen aen Nicolaes Maertens weert in Swanenburch tot Antwerpen blijckende
respectivelijk bij de reeckeninge geschreven bijde voors. Molijn ende quitantie bij de
voors. Nicolaes Maertens cum expensis d’annus ? et interest
Dach van rechte 12-1-1583, present Jacob Oliviers, Jacob Jacobs Stoffels, Jacob Jans Pieters
Lemps ende Willem Quirijns
- Jan de Neve als gemachtich van mijnheer de Molijn contra Rochus Adriaens
actor heescht verweerder soo salvo cortinge de som van 4p 16s 7gr vls die Sebastiaen
Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) schuldich is van tgene hij met den voors. Rochus
gecocht heeft Cornelis Jacobs Boudewijns (MPS: Cornelis Jacobs Bouwens) als borge
voor Jacques zijnen sone voir de boonen geheescht (MPS: volgend blad) somme salvo
cortinge 9p 13s 3 gr vls ende sonder prejuditie van dese procedure ontfangen ende
Gabriel Duppenghischer voor de boven geheeschte somme cum expensis alsnoch ......
1W120, 11v, 12-1-1583
-

de voors Jan de Neve inde qualiteijt als boven aenlegger heescht Gabriel
Duppenghischer als voren
Gabriel Duppenghischer antwoordende secht hoe dat mijnheer de Molijn heeft gecocht
seker groene noten bedraegende naer vuijtwijsen de reeckening ontrent 208p 7s met
sekeren hooftdoeck mij vrouwe gelooft salvo justo? calculerende alsoo de selve heer
de Molijn daeraf geen reeckening oft bewijs en heeft gedaen aen heem verweerder dat
deselve heer de Molijn eerst ende alvoren alleen hij eeniche penningen van hem sal
lichten sal schuldich sijn betalinge daeraff te bewijsen doirdien hij die van mij
verweerder gecocht heeft alleer hij hieraff ijemant ter cause van dien sal comen

-

-

-

-

-

mannen hem tselve rechtelijk alhier interdicerende ende ontkennende de geheeschte
pacht schuldich te sijn, maer wel de verschoten penningen bij hem verschoten aen
Nicolaes Maertens in Swanenboucg maer de selve Gabriel heeft oock desgelijckx
verschoten als sijn gemachticht sijnde blijckend bij procuratie ende voorts dat meer is
dat de selve heer de Molijn heeft belooft metten voors. Gabriel te accoorderen nopens
sijn afscheijt van hoeve ende oijck dat de selve Molijn borge is gebleven voor seker
10p die hem soude comen van Rochus sijnen pachter toecomende van dulven op de
hoeve gedolven ende persisteert
de aenlegger voir replique persisteert vuijterlijck bij de middelen van sijnder
aenspraeck accepterend tot sijnen voirdeele dat de verweerder nijet en ontkent noch en
can ontkennen de noten in questie gecocht, de pachtinge beseten te hebben ende
verleet? gelt voor hem verschoten te sijn bij de voors. Molijn voir soo vele daervuijt
volchend dat hij gehouden is tselve te betalen (MPS: volgend blad) sijnde alsoo
inpertinent ’t gepretendeerde des verweerders gemerct nijet practicabel en is noch men
nijet en vermach naer recht eeniche illiquide tegens liquide schulden te compenseren,
reserverend niet te min de verweerder sijne pretense actie jegens de voors. Molijn bij
nieuwe instantie te intenteren daer ende alsoo des verweerders raet gedragen sal soude
nochtans des verweerders gepretendeerde eenichzins hierbij te bekennen als vooren
naer manisse van schout soo hebben schepenen gewesen voir recht dat de cooper van
de groene note hiervoren geheescht te betalen de geheeschte somme achtervolgens de
voorwaarde ende vercoopboeck
nopende de verleijde penningen van 10p 10s schepenpenning? condemneren
schepenen den voors. Gabriel inden heesch ten ware dat hij den voors. Molijn bij
reeckening coste voldoen oft bewijs van betalinge daer hij Molijn mede tevreden is
voorts nopende de geheeschte 49p van pachte houden schepenen daraf aen de tijt van
14 dagen om alsdan voirts recht te doen naer behoren indien partijen daerentusschen
nijet en accorderen alle genachten voirtgaende, de costen zijn getaxeert van schepenen
6s ende van griffie 3s
nopende de sententie van groene note hiervoren tot laste van Gabriel Duppenghischer
gewesen, heeft Gabriel Duppenghischer geappelleert ter presentie van Willem
Quirijns, Jacob Jans Pieters Lemps ende Jacob Oliviers ende nopende de tweede ende
derde hout? acte 21-1-1582

1W122, 12v, 12-1-1583
- Op 12-1-1583 soo heeft jonckheer Wolfaert van Borsele superintendant van d’eijlant van
Suijtbevelant verboden aen pachters van lande ende thienden ende vischerien gelegen
binnen de lande van Crabbendijcke ende daerbuijten dwelck toecomende plach de heer
van Clooster van der Doest aen niemant te betalen dan aen de gecommitteerde van de
grave van Swartenborch ende dit vuijt de namen van grave voors. (MPS: onderaan dit
blad deze acte herhaald)
- Jan Cornelis Cock eescht Macharis Willems (MPS: Macharis Willems of Sacharias
Willems) volgens ‘t register ende verstelde vierschare de somme ter goeder reeckening
ende alsoo midts sijne non compariteis de voors. Macharis gecondemneert inden
heesch ende Jan Cornelis Cock heeft zijn bewijs gedaen aen den baeck? ende heeft
bekent die 28 stuijvers maer 20 stuijvers te zijn
- Adriaen Jans Loijs eescht Rochus Adriaens dat de selven Rochus sal onderteeckenen seker
obligatie van 25 viertelen geerste waeraf de levering dient kersmisse 1583, etc.

1W123, 13, 22-1-1583
- Marinus Corneliss Gort contra Marinus Marinuss Beelboom (verlopen partijen 1582)
- Marinus Corneliss Gort contra Marinus Marinuss Beelboom (als mede-deken van ’t gilde
van hantboge dat hij comt reeckenen)
- Adriaen Jans Loijs contra Rochus Adriaens
eescht achtervolgens de sententie en verstelde vierschare
Rochus Adriaens comparerende ende allegeerde de coopmanschappe deuchdelijk te
sijne maer secht hoe datter 11s hem min soude betaelt sijn dan de voors. 25 veertelen
gerst bedraegen
alsoo resisteert en concludeert partijen vuijt oirsaken den aenlegger allegeerde van
volle betalinge van voors. 25 veertelen gerst ende alsoo naer maninge van schout ende
vonnisse van schepenen is gewesen dat partijen sullen verwilligen de getuijgen die bij
de sake sijn geweest om te besien of sij de partijen veraccorderen int accoord geschiet
soo ist indien nijet soo sullen partijen naer datum van de voors. vergaderinge noch
recht tselve sij van te voren souden hebben gehadt
1W124, 13v, 29?-1-1583, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Willem Quirijns
- Marinus Corneliss Gort contra Marinus Marinuss Beelboom
eescht achtervolgens verstelde vierschare
verweerder ontkent dat hij het lant voir geen 16s gepacht heeft dan seijt het lant
gepacht te hebben om 15s ende ontkent de schult nijet dan begeert te reeckenen tgene
hij gegeven mach hebben van schoten, loten ende waterpenningen
- Comp. Jan de Neve als gemechticht van mijnheer Machiel de Molijn eerst protesterende van
sijn comparitie, versouckt vuijtinge van vonnisse bij mijn voors. heren van state
gehouden den 12-1-1583 lestleden tusschen hem comparant als aenlegger inde voors.
qualiteijt ter eenre ende Gabriel Duppenghischer ter andere sijde nopende de
hoevepacht inde aenspraecke des voors aenleggers vermelt cum expensis
versouckend voorts den voors. comparant aen voors. mijnheer den schout executie in
gewoonlijken formen van den vonniss van 12-1-1583 tot voordeel van hem comparant
inde voors. qualiteijt gewesen, soo tot laste van Rochus Adriaens als tot laste van
voors. Duppenghischer, protesterende ingevalle van vuijtstel oft weijgeringe van
costen schaden ende interesten omme etc.
schepenen dienvolgend datter geen gelt en is gecomen tot behoef van aenlegger ende
voirts hebben schepenen gewesen dat partijen sullen wijsen hem vrij goet indien sij het
nijet en doen soo sal den aenlegger selve doen ende den aenlegger doet sijn bewijs aen
het gereetste dat sij hebben om op woonsdach oft saterdach te vercoopen tot beliefte
van aenlegger
1W125, 14, 29?-1-1583
-

nopende? de sententie van hoevepacht van 49p 8s wijsen? schepenen voor recht
doordien Gabriel allegeerde dat hij qualijk tot Antwerpen heeft comen connen het nijet
reiselijk en is tot Antwerpen over lant ende de schepen dese reijse nijet gevaren en

-

hebben dat dese vierschare sal blijven verstelt vuijt cracht van derden dach ende dat op
saterdage naestcomende
ende d’aenlegger begeert hieraff acte oft copie in forme opten redelijcken salaris
daertoe staen en heeft betaelt aen weth costen van dese dache 5 stuijvers ende een
halve ende den secretaris voorde notulen ende copie tsaemen 6 stuijvers ende een
halven

Dach van rechte 12-2-1583, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieters
Lemps ende Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
- Heijndrick Marinuss Gort heijscht op Andries Engels als borge voir Gabriel Duppenghischer
van het sterfhuijs van Gentman (3p 2s 4gr vls)
- Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Loijs) heijscht op Rochus Adriaens vuijtwijsende het
registere ende is verstelt den tijt van 14 dagen ende belovend oijck met mijnheer den
schout te overcomen van de boete
- Marinus Borgers maeckt heijsch op Adriaen Adriaens (7 viertelen boonen)
- Pauwels Franss ende Jacob Oliviers als kerckmeesters maecken eesch op Cornelis Marinuss
(MPS: Cornelis Marinuss Gort) (pacht 1581)
- Pauwels Franss ende Jacob Oliviers als kerckmeesters maecken eesch op Adriaen Jans Loijs
(pacht 1581 en borgtochte voir Frans de Coster)
1W126, 14v, 12-2-1583
- Pauwels Franss ende Jacob Oliviers als kerckmeesters maecken eesch op Jan Meeuss metser
(pacht 1581 en borgtochte voir Frans de Coster)
Dach van rechte 19-2-1583, present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Oliviers ende
Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaens Pieters)
- Marinus Borgers contra Adriaen Adriaens is hem heijschende achtervolgende tregister
schepenen wijsen dat elck sal nemen een goede man die bij de sake geweest hebben,
Marinus neempt Cornelis Engels, Adriaen neempt Jacob de Neve
- Pauwels Franss maeckt noch eesch op Adriaen Jans Loijs naer vuijtwijsen van tregister
naer aenleggen ende verweeren, verstellen schepenen
- Cornelis den Hollander maeckt heesch op Matthijs Engels ende op Jan Simons naer
vuijtwijsen tregister, verstelt
- Heijndrick Marinuss Gort maeckt heesch vuijtwijsend tregister Andries Engels
schepenen wijsen dat Heijndrick sal opleggen de rechten van vierscharen en dat
Andries Engels sal bewijsen sijn vrij goet ende bewijst een bedde ende sijn hengst
peert
- Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) maeckt heesch op Cornelis Marinuss (MPS:
Cornelis Marinuss Gort) achtervolgens register ende is gewesen in goede mannen

Dach van rechte 5-3-1583, present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Jacob
Stoffels ende Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
- Cornelis Marinuss Gort maeckt heesch op Jan Meeuss metser (16 viertelen terwe)
- Marinus Gort (MPS: Marinus Corneliss Gort) maeckt heesch op Jan Meeuss metser (4p gr
vls?)
- Marinus Corneliss Gort eescht de betalinge van Jan Meeuss metser vuijtwijsend tregister
folio 4 waer blijckt dat Jan Meeuss hem verwillecuert heeft te betalen
schepenen wijsen voir recht dat Jan Meeuss sal schuldich sijn te voldoen tselve
vonnisse oft dat hij sal verclaren de redenen waeromme ende bij gebreck van dien dat
de aenlegger sal stellen het goet te bode ten naesten te vercoopen salvo den wete
- Aegken Toniss Joosdr (MPS: Agatha de vrouw van Anthonij Jooss) eescht Laureijs Geense
(verteerde costen)
Dach van rechte 12-3-1583, present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Oliviers
- Jacob Geluck maeckt heesch als machtig van Frans de Hove op schepenenbrieven ende
schepenen kennisse op seker lant van Dierick de timmerman (MPS: Dierick Jans de
timmerman) oft d’onderwinders van dien
schepenen wijsen dat Jacob sal maecken een suijveren eesch eer hij weder voir recht
comt vuijt cracht van derden dage
- Cornelis Marinuss Gort eescht Jan Meeuss metser als vooren
Jan Meeuss belooft te betalen
1W127, 15, 19-3-1583
Dach van rechte 19-3-1583, present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Oliviers,
Jacob Jans Pieters Lemps ende Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
- Jacob Geluck eescht vuijt den name van Frans de Hove die gewesen is op 12-3-1583 om te
doen een formele eesch op seker lant van Dierick Jans timmerman oft onderwinders
van dien achtervolgens de schepenenbrieven daeraff, die is eeschende suijver gelt 11p
19s gr vls ende Willem Quirijns? comparerende vuijt de name van weese van wijlen
Cornelis Vermeijen wijlen als gemachtich daraff aen hem ? voir onderwinders van
tselve lant, secht hoe dat de aenlegger sal tot Antwerpen de verweerder te rechte
spreecken en alsdan daernaer gesien hebbend te doen naer behoiren ende dat partijen
bij malcanderen aldaer sullen reeckenen
naer aenleggen ende verweeren van partijen soo stellen schepenen 8 dagen ende dat
daerentusschen partijen sullen brengen bescheet van hunnen ontfanck ende betalinge
ende reeckeninge
- Pieter Corneliss Schuijle eescht Jan Willeboorts
- Pieter Corneliss Schuijle eescht Willem Maertens backer als erfgenaem van cooman Adriaen

- Pieter Corneliss Schuijle eescht de weduwe van Reminghi de molenaer
- Jan Meeuss metser eescht Marinus Corneliss Gort (arbeijt)
- Pauwels Franss eescht Bouwen Corneliss (MPS: Boudewijn Corneliss)
1W128, 15v, 19-3-1583
- (slecht leesbaar) Pieter Jans Rooshil eescht Adriaen Jans Loijs vuijt crachte van verstelde
vierschare
Adriaen Jans Loijs ontkent ? etc.
- (slecht leesbaar) Adriaen Jans Loijs eescht Pieter Jans Rooshil (?)
Dach van rechte 2-4-1583 present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieters
Lemps ende Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
- Jan Meeuss sustineert achtervolchens sijnen eesch 19-3-1583, naer reeckenen is hij sijnen
eesch minderend tot op 2p dewelck hij alnoch op ten schout Marinus Corneliss Gort
ende naer aenleggen ende verweeren van partijen ende alsoo veel duijsterichheijt was
soo hebben schepenen dese dach van rechte verstelt tot naer Paeschen, midts dat
partijen sullen nemen een goede man. Marinus Gort neempt Willem Quirijns ende?
Pieter Jans Rooshil, Jan Meeuss neempt Jacob Jans Pieters Lemps ende Sebastiaen
Pieters (MPS: Bastiaen Pieters)
- Pieter Jans Rooshil eescht Adriaen Jans Loijs ut supra
Adriaen Jans Loijs persisteert
inde kantlijn: beijde partijen sijn beslagen van boete vuijt redenen datse schepenen
sententie nijet en hebben volbracht
- Adriaen Jans Loijs eescht Pieter Jans Rooshil
Pieter Jans Rooshil secht alsoo Adriaen Jans Loijs saet gecocht heeft van hem dat hij
heeft belooft te bieden met het saet mits dat hij daervooren sal geven eenen pot wijns
etc. (MPS: slecht leesbaar)
1W129, 16, 19-3-1583
Schout: Marinuss Corneliss Gort
Schepenen: Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Willem Quirijns, Jacob Jans Pieters Lemps,
Adriaen Jans Loijs, Laureijs Domiss, Andries Engels
Meijer oft Schutter Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns)
1W130, 16v, 19-3-1583
Register vant schependom der prochie van Weerde ingaen Paeschen 1583 ende eijndigend
Paeschen 1584
1W131, 17, 7-4-1583

- Op heden den 7-4-1583, soo ? ? om redenen alle andere saken ende querelen die welcke in
rechte gevesticht zijne ende noch inden rechte is hangende om de selve te mogen
vervolchen soo crachtich en machtich als die selve voir Paesch oft nu soude mogen
sijn midts conditie die eeniche sake begeert te verheffen sal gehouden sijn de
schepenen ende secretaris van desen haer leges op te leggen
- Overgeteijckent de sake insch Heijndrick Marinuss Gort en Andries Engels blijckens folio
16
Dach van rechte 7-4-1583, present Jacob Oliviers, Adriaen Jans Loijs ende Laureijs Domiss
- Laureijs Maertens als gemachtichde van Engel Hubrechts heescht ter vierschare eerst
rechtelijk daertoe gedaecgt sijnde Pauwels Jacobs Vleec (MPS: Paulus Jacobs Vleec),
Jan Corneliss ende Jan Willems ende is hen eeschende rechtelijk de kennisse en haer
beste wetenschap waer hen in wat plaetse dat thuijs soude mogen gestaen wesen daer
Engel Hubrechts nu ter tijt is woonende te weten oft het is gestaen inde prochie van
Cruijningen oft inde prochie van Nieulande oft inde Vrijen Polder, oft is haer
daervoren eeschende de somme van 100 gulden
ende naer manisse van schoutet ende de partijen voirts geheeschen sijnde hebben
verclaert dat se liever hebben haere kennisse te doen dan 100 gulden te geven ende
hebben gekent aldus:
Jan Corneliss woonende int dorp te Weerde out ontrent 76 jaer, Pauwels Jacobs Vleec
woonende onder Cruijningen (MPS: volgend blad) oijck ontrent 76 jaer ende Jan
Willems ? woonende oijc onder Weerde out wesend 63 jaer hebben gesamenderhant
gedeposeert bij gestaefden eede lijffelijk gehouden gesworen ende geaffirmeert dat het
huijs daer Engel Hubrechts is woonende dat selve huijs gestaen ende gelegen is op
Nieulandt ende de schuren opten Vrijenpolder ende bij haer wel wetende dat selve
nijet en is gestaen in Cruijningen en hiermede sluijtende dese deposanten huere
depositie
1W132, 17v, 23-7-1583
Dach van rechte 23-7-1583, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieters
Lemps ende Adriaen Jans Loijs, Andries Engels
Op 23 dach voirs soo sijn ter presentie van schepenen voirs. besteet drije calveren tot 15
grooten daecgs de drije
Dach van rechte 26-7-1583, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieters
Lemps ende Adriaen Jans Loijs
- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave vuijt de name van Jacques Corneliss (MPS: Jacob
Corneliss) sijne sone eescht Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) leveringe van
alsulcken huijs met het lant over in pachte achtervolgens tcontract daraff gemaect,
verstelt to saterdage vuijt cracht van derde dach, noentijt
Dach van rechte 30-7-1583, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieters
Lemps, Adriaen Jans Loijs ende Laureijs Domiss als schepenen

- Cornelis Jacobs Boudewijns vuijt de name van Jacques Corneliss dijckgrave (MPS: Jacob
Corneliss) eescht Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) achtervolgens de
verstelde vierschare verstelt opten 26-7 lestleden de leveringe van alsulcken huijs en
lant over in pachte als Jacques Corneliss achtervolgens tcontract gecocht hadde
ende Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) comende aen de vierschare
sustineerde als dat hij de anderen dach van rechte heen wete en hadde gehadt en dat de
dach van leveringe beteeckent was op dijsendache en dat dien dach alsmede was
overstrecken ende vervallen, ergo concludeert ontslagen te wesen van vierschare
naer manisse van schoutet wijsen schepenen voir recht dat Bastiaen ontslagen is van
vierschare doirdien den dach van leveringe die Cornelis Jacobs Boudewijns hadde
versocht diende op een dijsdach en dat hij partije alsdoen daerop geen wete en hadde
gedaen en dat die als nu is overstreckend en bij aldien Cornelis Jacobs Boudewijns
sijn partije voirder wilt soecken sal tselve doen met een nieuwe schrijfpenning? oft
soot sijn bederf is?
1W133, 18, 1-8-1583
Dach van rechte 1-8-1583, present Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieters Lemps, Willem Quirijns
ende Adriaen Jans Loijs als schepenen
- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave vuijt de name van Jacques Corneliss dijckgrave
(MPS: Jacob Corneliss) sijne sone heescht ter vierschare Sebastiaen Pieters (MPS:
Bastiaen Pieters) ende is hem eeschende leveringe achtervolchens het contract van
hoeve met huijsinge daer hij nu op woont ende tlant over in pacht oft eescht hem
daervoren 50p gr vls
daer den eerste instantie is, verstelt tot den derden dach midts partije een wete
Dach van rechte 3-8-1583, present Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieters Lemps, Andries Engels,
Willem Quirijns, Laureijs Domiss ende Pieter Jans Rooshil als schepenen
- Cornelis Jacobs Boudewijns nomine als boven eescht ter vierschare Sebastiaen Pieters
(MPS: Bastiaen Pieters) achtervolchens de heesch en verstelde vierschare opten 1-8
lestleden geleden ende Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) (MPS: volgend
blad) comende aen de vierschare sustineerde als dat (MPS: slecht leesbaar) ? beede
sijn gebueren en dat inde vacantie is de ? alsmee nijet en behoirde te rechte te
betrecken
naer manisse van schout wijsen schepenen voir recht dat Sebastiaen Pieters (MPS:
Bastiaen Pieters) sal antwoorden ten principale ende dat doir dien het landt geoir?
moet worden bij degenen die inne gercht soude wesen
comende ten principalen soo seijt Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) dat hij
achter waerts gegaen is en dat hij ’t bescheet daraff geseijt te Valckenisse tot Stoffel
Marinuss ende dat Jacques hem consent gegeven heeft om daer bescheet te seggen
ende dat Jacques hem een stuc gouts soude geboden hebben, dat hij de
coopmanschappe soude houden, dwelck bij de partije ontkent wort ende seijt dat het
maer woorden en sijn
naer manisse van schout wijsen schepenen voir recht dat partijen sullen kiesen elckx
twee goede mannen ende dats die daertoe verwilligen tusschen dit ende
dinsdagochtend ende dat bastiaen Pieters sal bij brengen alle tbescheet dat hij
gecrijgen can, accorderen dan ist goet indijen nijet soo sullen sij tselve recht hebben
datsij nu gehadt soude hebben. Cornelis Jacobs Boudewijns neempt Laureijs Domiss

ende Andries Engels, Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) neempt den schout
ende Willem Quirijns ende dat sondach smorgens teclocke acht of negen uren
1W134, 18v, 3-8-1583
Dach van rechte 9-8-1583, present Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieters Lemps, Laureijs Domiss
ende Pieter Jans Rooshil als schepenen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) vuijtwijsende
de register folio 3-8 ende is hem heijschende leveringe van alsulcken huijs met koers?
als Jacob Corneliss sijne soone van Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) gecocht
heeft oft is hem heijschende daervoren 50p gr vls
waerop dat Sebastiaens comt aen de vierschare ende bekent Jacob Corneliss geenen
koop doordien dat Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) sijn bescheet geseijt
heeft ter Valckenisse tot eenen genaemt Stoffel Marinuss daer meede ? ? (MPS:
volgend blad) ? ?
soo wijsen schepenen voir recht ende verstellen dach van rechte den tijt van 14 dagen
behoulijken dies dat Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) sal bringen sekere
remisse of getuijgen daer hij sijn bescheet tegen? geseijt heeft met rechte ende
verstellen dese vierschare op de volle banck
1W135, 19, 9-8-1583
- Cornelis Jacobs Boudewijns staende in de woorden van Willem Meerssen ende hij
heijschende ter vierschare Pieter Leeuwe ende Macharis Willems ende is haer
heijschende seeker kennisse wat sijlieden gehoort hebben van alsulcken
over(ge)laetinge van huijsen als Gabriel Duppenghischer van Willem Meerssen
overgenomen heeft oft ist hiervoor eijschende 50 gulden waerop partijen liever de
kennisse te doen dan te geven 50 guldens ende hebben geseijt aldus:
Pieter Leeuwe out wesende ontrent 50 jaren op den eedt die hij den prochie dan geeft
ende op zijn mannen woorden ende bekent ? in bijwonen van dese overlatinge van
dese huijsinge Willem Meerssen ter eenre sijde ende Gabriel Duppenghischer ter
andere sijde dat Gabriel overgenomen heeft van Willem Meerssen inder manieren
vuijtwijsende dijckgraevens brief ende niet voirder en Macharis Willems ? tselve op
sijn mannen woorden
alsoo Cornelis Jacobs Boudewijns comt en doet versouckt om kennisse ofte remisse
hebben van seker gethuijgen van seeker overlatinge van huijsinge ende niet en
bevinden dat Willem Meersen niet volcomen en is met sijn ?schinge, soo blijven
schepenen bij haer voorgaende sententie ende condemneren Willem Meerssen inden
heijsch achtervolgens tregister
het slot op de volgende pagina is niet leesbaar
1W136, 19v, 9-8-1583
- Laureijs Maertens staende in de woorden van Sebastiaen Pieters heeft de schout begeert? of
hij is volcomen van alsulcken vonnis achtervolgens tregister , waerop Cornelis Jacobs
staende in de woorden van sijn soone Jacob Cornelis ..... (MPS: begin was al moeilijk
leesbaar en op de volgende bladzijde onleesbaar, maar het lijkt erop dat dezelfde acte
door iemand anders is overgeschreven in een iets leesbaarder schrift, zie onder)

Dach van rechte 10-9-1583, present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Oliviers,
Adriaen Jans Loijs, Laureijs Domiss, Andries Engels
Laureijs Maertens staende in de woorden van Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) ende
heeft aen de schout begeert of hij is volcomen van alsulcken vonnisse als sijlieden
tanderen tijden gewesen sijn achtervolchende tregister folio ? van ? augustus waerop
Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns) staende in de woorden van sijne
sone Jacob Corneliss en is ?, (MPS: op volgend blad is bijna niet leesbaar, maar het
lijkt er op dat Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) niet volcomen is in zijn
getuijgenisse)
Daaronder staat: Ten selven dache soo is gecomen Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen
Pieters) ? ter kennisse van schepenen ende heeft geappelleert van alsulcken sententie
alser gestreecken? is tusschen Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) ende
Cornelis Jacobs Bouwens staende inde woorden van Jacob Corneliss, verder niets
1W137, 20, 9-8-1583
- Jan Corneliss Cock heijst ter vierschare de erfgenamen van Jan Meeuss metser saliger
memorie 6 viertelen terwe ende een achtendeel boonen waeraff verschenen is de eerste
viertel ? maert 1583 ende voorts alle jaer een viertel tot de volle betalinge toe
verstelt
1W138, 20v, 9-8-1583
- Marinus Marinuss schipper heijscht Pauwels Franss (?)
Dach van rechte ?
- Cornelis Jacobs Clicker (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns?) maeckt heijsch voort op de
naeme van Jacob Jacobs Geluck als recht voocht van Leenaert Laureijss weesend de
somme van 8p gr vls vuijtwijsende de schepenbrief daervan sijnde
verstelt
1W139, 21, ?-8-1583
Eerste acte niet te lezen
Dach van rechte 24-9-1583, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieters
Lemps, Andries Engels
- Jan Corneliss Cock heijst ter vierschare het sterfhuijs van Jan Meeuss metser volgens
tregister van 9-9-1583
schepenen wijsen voor recht dat elckx een goede man sullen kiesen om te accorderen.
Jan Corneliss kiest Pieter Jans Rooshil, Willem Crijns (MPS: is dat een erfgenaem?)
kiest Jacob Oliviers
- Jan Corneliss Cock heijst voorts Willem Jans Naeijer de somme van 7s vuijtwijsende de
inventaris van Maeijcken Jans
verstelt

1W140, 21v, 24-9-1583
- Cornelis Jacobs Clicker heijst op Jacob Jacobs Gelock vuijtwijsende het register
schepenen wijsen voir recht dat elckx zal kiesen een goede man, etc. (niet goed
leesbaar)
- Bernaert Jans (MPS: Bernaert Bargracht?) contra Rochus Adriaens (niet goed leesbaar)
- Jacob Jacobs Geluck heijst sterfhuijs Jan Meeuss metser (arbeijt)
- Adriaen Corneliss heijst Jan Simons (MPS: Jan Sijmons) (arbeijt)
Dach van rechte 26-9-1583, present Jacob Oliviers, Adriaen Jans Loijs, Laureijs Domiss
1W141, 22, 26-9-1583
- NN (MPS: onleesbaar) Jans Ouweman? uijt name van sijn broeder Bernaert Jans van
Rochus Adriaens volgens tregister
Dach van rechte, verder niet leesbaar
Eerste acte niet leesbaar
1W142, 22v, ?-?-1583
het gehele blad niet te lezen
1W143, 23, 2?-10-1583
Dach van rechte 2?-10-1583, present Pieter Jans Rooshil, Laureijs Domiss, Jacob Jans Pieters
Lemps, Willem Quirijns
- MPS: waarschijnlijk het vervolg van Cornelis Jacobs Boudewijns nomine zijn soone Jacques
Corneliss contra Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters), verder bijna onleesbeer.
Ik zie vermeld “goede mannen tot Valckenisse”. Het lijkt er op dat met Sebastiaen
Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) een betalingsregeling is afgesproken.
- tweede acte ook niet leesbaar
- derde acte NN heijst ter vierschare Laureijs Domiss (mouwen?)
Dach van rechte 2-11-1583
- Cornelis Jans ? heijscht Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) (verteerde costen) ende
Cornelis Machariss Willems (verteerde costen) ende ?
1W144, 23v, 2-11-1583
- eerste acte niet leesbaar

- tweede acte niet leesbaar
Dach van rechte 9-11-1583
- derde acte niet leesbaar
- vierde acte niet leesbaar
Dach van rechte 20-11-1583
- vijfde acte niet leesbaar (Marinus Cornelis Gort contra Bachracht)
- zesde acte niet leesbaar (Jacob Jans Pieters Lemps contra ?)
1W145, 24, 3-12-1583
- eerste acte niet leesbaar
- tweede acte niet leesbaar (Bargracht?)
- Heijndrick Marinuss Gort heijst ter vierschare Macharis Willems
- vierde acte niet leesbaar
- vijfde acte niet leesbaar (weduwe van Rochus Adriaens?)
1W146, 24v, 3-12-1583
- eerste acte niet leesbaar (Cornelis Jacobs Boudewijns?)
- tweede acte niet leesbaar (Cornelis Jacobs Boudewijns?)
- Bernaert Bargracht heijst van Marinus Corneliss (MPS: Marinus Corneliss Gort?)
- Jacob Jans Pieter Lemps contra vuijt verstelde vierschare Cornelis ?
Dach van rechte 10-12-1583, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Adriaen Jans Loijs
1W147, 25, 10-12-1583
- eerste acte niet leesbaar (Heijndrick ? contra Cornelis Marinuss Gort
- tweede acte niet leesbaar
- derde acte niet leesbaar
- vierde acte niet leesbaar
- Bargracht Bargracht heijst Marinus Corneliss Gort achtervolgens tregister opten 3-12-1583

-

naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen voir recht dat sij sullen nemen elkc
een goede man, etc.

- Marinus Corneliss Gort heijst Bargracht Bachracht achtervolgens tregister opten 3-12-1583
naer aenleggen van partije schepenen verstellen
1W148, 25v, 21-1-1584
- Jacob Jacobs Geluck staende inde woorden van Willem van Leijen (MPS: Guillaume van
Leijen) ende als voocht voor de weese van Cornelis Vermeijen heijst Macharis
Willems (thienden)
Dach van rechte 23-1-1584, present Pieter Jans Rooshil, Adriaen Jans Loijs, Jacob Oliviers,
Laureijs Domiss
- Jacob Jacobs Geluck als gemachtich van Willem van Leijen (MPS: Guillaume van Leijen)
heijst Macharis Willems achtervolgende tregister opten 21-1-1584
naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen condemneren schepenen Macharis
Willems inden heijsch, en hij moet bewijsen zijn vrij goet, etc.
ende Macharis Willems ?
1W149, 26, 11-2-1584
Dach van rechte 11-2-1584, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Jans Pieters Lemps, Jacob
Oliviers, Adriaen Jans Loijs, Willem Quirijns
- Marinus Corneliss Gort schoutet als ghemachtich van Heijndrick Marinuss Gort heijst
Laureijs Geense (borgtochte)
Dach van rechte 24-2-1584, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Laureijs Domiss
- Laureijs Domiss heijst Christiaen de schipper oft alsoo hij met recht genaempt mach wezen
3s spruijtende van de inventaris van Jan Meeuss
- Laureijs Domiss heijst Boudewijn Corneliss oft alsoo hij met recht genaempt mach wezen 3s
spruijtende van de inventaris van Jan Meeuss
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijss) schutter heijst Adriaen Adriaens Cooman (6s 8gr
vls aencomende van zeeckere ouwe bereeckeninge der scutterije)
- Pieter Remingius (MPS: Peeter Remegi) heijst tsterfhuijs van Jan Meeuss (zeecker besteet
werck van metselrije in sijn leven aengenomen)
Willem Jans inde name ende vanwege sterfhuijs voors. seecht antwoordende dat den
voors. Jan Meeuss in zijnen leven aende? hoeve daer den voorgenoemde Pieter
Remingius op woonende is ende hij Pieter voors. hem Jan Meeuss ? in persoone tzelve
werck besteet heeft, sustineert daeromme dat twerck bij Jan Meeuss gemaeckt zal
werden, gevisiteert ende gepriseert ende wes men bevinden zal verdient te hebben hem
Jan Meeuss oft den sterfhuijs zal desalquaren
verstelt

1W150, 26v, 24-2-1584
- Heijndrick Adriaens heijscht Christiaen de schipper (gelevert stroo)
- Christiaen de schipper ofte hij soo met rechte genoempt is, heijst aen sterfhuijs van Jan
Andriess (gelevert bier)
- Heijndrick Adriaens arrest ende bestellijnge gedaen hebbend aen de goederen tot zijn
huijsken toebehorende de huijsvrouwe van Cornelis Dempe, ende zij heeft
naervolgende parcelen te weten een huijcken, een beuken, een bedde met twee
deeckens, cussens ende een kiste met zeeker lijnwaet ende voorts alles wes zijnen
huijse bevonden zal werden, etc.
Dach van rechte 26-2-1584 ende dat van zeker arrest bij Heijndrick Adriaens gedaen op 24-21584 op alsulcke goeden als de huijsvrouwe van Cornelis Dompe tot zijn huijse soude
mogen hebben
- Heijndrick Adriaens maeckt heijsch vuijt crachte van arrest op de huijsvrouwe van Cornelis
Dempe ende hem ontlastinge aende indempnisatie van zeekere borchtochte van 6p 2s
toecomende van zeeckere kercke thienden bij de voorgenoemde Cornelis gecost
schepenen appendeeren? verstellen
Gerechte gehouden binnen Weerden 3-3-1584 (er staat 3 februari, maar moet de maand maart
zijn) present Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers
- Heijndrick Adriaens heijst vuijt cracht van verstelde vierschare de huijsvrouwe van Cornelis
Dompe ende heijsct achtervolgende d’aenspraecke 26-2-l584
- Heijndrick Adriaens heijscht Christiaen de schipper vuijt cracht van verstelde vierschare
reus antwoordende secht dat hem den aenlegger achtervolgens zijnen heijsch niet
voldaen en heeft int getal des voorgenoemde stroo
waerop den aenlegger secht soo hij den verweerder ongelijck gedaen heeft, dat hij sal
sijn actie intenteren also hij te rechte bevinden te behoren
naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen voir recht den verweerder in heijsch
1W151, 27, 24-2-1584
- Marinus Cornelis Gort heijscht Willem Maertens backer (pacht kercken weij)
- Marinus Cornelis Gort heijscht Boudewijn Corneliss (huer kerckelandt)
- Marinus Cornelis Gort heijscht Boudewijn Corneliss (huer weijde)
- Dignus Gheleijns schutter (MPS: Dignus Leijns) heijst Adriaen Adriaens Cooman vuijt
verstelde vierschare 25?-2-1584
reus antwoordende alsoo zijn peert ten onrechte geschut is dat hij daerom inde schade
aen de schuts? niet te gelden en heeft
aenlegger replcerende secht dat hij zijn gehandel hebben zal op den verweerder
den verweerder zijn actie gereserveert ?

- Adriaen Adriaens Cooman heijst Dignus Gheleijns den zelven (een maete terwe)
- Christiaen de schipper heijst de erfgenamen van Jan Andries vuijt crachte van verstelde
vierschare
- Adriaen Jans Loijs heijst Lieven Jacobs op Gawege (MPS: Gauwege) 6p gr vls toecomende
van coop van ? ende arbeijt
Dach van rechte 17-3-1584, present den officier Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil (MPS:
Pieter Jans Roesselle), Jacob Oliviers, Adriaen Jans Loijs schepenen
- Willem Quirijns als ghemachtich van Hubrecht de cuijper (MPS: Huijbrecht de cuijpere) als
hebbende vonnisse blijckend bij zekere procuratie wesende de dach ?ste dach dese
maent alsoo ons tzelve gebleecken is ende doet hij in dies qualiteijt interdictie ende
verbot aen Laureijs Domiss van alsulcke penningen nijet te scheijden toecomende
juffrouwe Barbare van de ? weduwe wijlen mr Adriaen de schilder haere joffrouwe
competerende van coop van landen ter thijt ende wijlen dat de voorg. Hubrecht de
cuijper ofte zijne vervangers genoucg ? metter minne ofte met rechte sal wesen
gecontinueert
1W152, 27v, 17-3-1584
- Marinus Corneliss Gort heijst Lieven Jacobs (zeeker steenen? op Gauwege (MPS: Gawege))
- Marinus Corneliss Gort heijst Marinus Marinuss Beelboom (gerekende penningen)
- Marinus Corneliss Gort heijst Marinus Marinuss Beelboom vuijt verstelde vierschare,
versouckt condempnatie
verstelt
- Marinus Corneliss Gort heijst ex offitio Maerten Heijndricks, Jan Domiss, Marinus de
schipper. Adriaen Jans Loijs elck respectivelijk 5s volgens de voorgeboden alhier
geexibeert taxerende van zekere moetwilligheijt ende ongeregeldheden bij de voorg.
geperpetreert?
- Adriaen Jans Loijs heijst Christiaen den schippere oft alsoo hij met recht genaempt is 7p gr
vls salvo justo toecomend van coop van terwe ende pacht van landen
- Willem Maertens heijst Adriaen Jacobs Priester (kerckenweij)
1W153, 28, 26-3-1584, present de schout, Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieter
Lemps schepenen
- Jan ? ghemachtich van Jan Adriaens Hertoge ende gevende procuratie gepasseert voor de
wethouders van Baersdorp weesende de date 24-3-1584 ende heeft indier qualiteijt
alhier geheijscht Marinus ende Joos Pieters Witte komen ontfangen (levering huijsinge
ende lant)
1W154, 28v, 26-3-1584

- Is hier overteeckent de procedure tusschen Heijndrick Adriaens ende Janneken Cock
huijsvrouwe van Cornelis Dempe gesustineert geweest is omme daerinne te
mainteeren soo zijne raet gedraacht
Dach van rechte 15?-4 1584, present officier, Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Jans
Pieters Lemps
- Heijndrick Adriaens heijst alvolgende den voorgaenden heijsch 3-2 ? gestelt aen Janneken
Cock huijsvrouwe van Cornelis Dempe ontlastinge ende indempnisatie van zeekere
borchtochte van zeecker thienden bijde voors. Cornelis gecost ende bij den aenlegger
verborcht
schepenen partijen gehoort hebbend wijsen voor recht dat de aenlegger ter cause
voors. zal gehauden weesen op te leggen ende te betaelen de rechtelijke costen tot
dessen dache gedaen ende voorts zijn grave ende betaelinge te hebben aende
gearresteerde gelden onder hem berustende ende voorts zijn gebreck te betrecken op
alzulcke goederen daer hij se zal meijnen te vinden tot zijn betaelinge toe, alle
genachten voortgaende
Dach van rechte 5-5-1584, present officier Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil, Seabastiaen
Pieters ende Andries Engels
- Anthonij Laureijss Borchhouck heijst Bouwen Corneliss (ploecgarbeijt en van platsaet)
- Christiaen Pieters opt Hoet heijst Jacob Jans van Bressegem (gelevert stroo)
Dach van rechte 7-5-1584, present officier Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil, Laureijs
Domiss ende Adriaen Jans Loijs
1W155, 29, 7-5-1584
- Adriaen Jans Loijs heijst Cornelis Marinuss Gort (twee schepenbrieven)
- Heijndrick Adriaens gedaen hebbend zeecker versouck aen schepenen ten eijnde Janneken
Cock huijsvrouwe van Cornelis Dempe eeniche penningen onder rechte mochte
geconserveert hebben
schepenen malcanderen over sulcks gevraecgt hebben ende geen penningen van
?name bevindende, wijsen schepenen voor recht Heijndrick voors. onder hem
berustende op sondach toecomende sal ten geboode doen
Dach van rechte 19-5-1584, present de schout, Willem Quirijns, Sebastiaen Pieters (MPS:
Bastiaen Pieters), Adriaen Jans Loijs, Andries Engels schepenen
- Willem Quirijns als gemachtich van Jan Germaens (Jan Maens) heijst Willem Olleman
(MPS: Willem Gheleijns Olleman) (MPS: Willem Gheleijns Olleman) (van zeekere
vuijtcoope alvolgende zeeker biljette alhier voor rechte gebleecken ende over een
paijemente verschenen Bamisse)
- Sebastiaen Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) heijst Boudewijn Corneliss (MPS: Bouwen
Corneliss) (van zaijterwe)

- Adriaen Jans Loijs heijst Cornelis Marinuss Gort vuijt cracht van verstelde vierschare
verstelt vuijt cracht van derden dach
Dach van rechte 26-5-1584, present officier, Willem Quirijns, Adriaen Jans Loijs, Sebastiaen
Pieters
1W156, 29v, 26-5-1584
- Dierick Pieters als gemachtich ende vuijt de name van Pieter Schuijl heijst Sebastiaen
Pieters (pacht)
- Dierick Pieters als gemachtich ende vuijt de name van Pieter Schuijl heijst Marinus
Corneliss Gort (berekende penningen)
- Dierick Pieters als gemachtich ende vuijt de name van Pieter Schuijl heijst Marinus
Corneliss Gort (thienden)
- Dierick Pieters als gemachtich ende vuijt de name van Pieter Schuijl heijst Marinus
Corneliss Gort (pacht weije)
- Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps) heijst Christiaen Pieters schipper (meester
arbeijt)
Dach van rechte 2-6-1584, present officier, Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Adriaen
Jans Loijs
- Pieter Corneliss Schuijle (MPS: er staat Schul) heijst Sebastiaen Pieters vuijt verstelde
vierschare den zelven 9p 7s 14gr vls pacht
schepenen gehoort hebbend den heijsch van aenleggers van welcken heijsch den
verweerder niet en weet te seggen, wijsen schepenen voor recht aen aenlegger
volcomen zijne heijsch, voorts den aenlegger zal gehouden weesen te bethaelen trecht
van de vierschare ende doet zijn bewijs aen des verweerders beste paert ende anders
tot zijne gebreecke
- Pieter Corneliss Schuijle (MPS: er staat Schul) heijst vuijt cracht van verstelde vierschare
Marinus Cornelis Gort
verweerder houdt voluntaire condempnatie
1W157, 30, 2-6-1584
- Mattheus Loen heijst Christiaen Pieters schipper (arbeijt)
- Jacob Jacobs Stoffels heijst Lieven Jacobs (pachtinge van thienden)
Dach van rechte 9-6-1584, present officier, Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Sebastiaen
Pieters, Adriaen Jans Loijs
- Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieter Lemps) heijst Christiaen Pieters schipper heijst vuijt
verstelde vierschare

- Adriaen Gouwerts (MPS: Adriaen Govaerts?) heijst ter vierschare Jacob Jacobs Stoffels
(beloofde penningen, paeije schepenbrief)
schepenen wijsen partijen bij malcanderen
- Mattheus Loen heijst Christiaen Pieters schipper ter verstelde vierschare
schepenen van schoutet gemaent weesend, wijsen den aenlegger volcomen zijn heijsch
ende den aenlegger doet zijn bewijs aen eene schuijte ende voorts tot zijnen gebruijcke
(MPS: gebreecke?)
- Willem Quirijns heijst Cornelis Matthijss (den zelven zeecker bescheet ende accoordt
tusschen hem ende zijnen meestere gemaeckt, heijst alsnoch dat de verweerder zal
afstant doen van zeekere weijde de welcke hij verweerder buijten de pactinge des
gront heers is besittende)
1W158, 30v, 9-6-1584
- Willem Quirijns doet bestellinge ende arrest alzulcke goederen als Cornelis Matthijss heeft
gaende op zijne gront omme die zelve niet te vervoeren ende verporren ten zij eerst
voor alle dat den voorn. Cornelis metten voors. Willem Quirijns zal overeenen tzij
metter minnen ofte met recht
- Adriaen Jans Loijs als gemachtich van tsterfhuijs van Quirijn Adriaens heijst Christiaen
Pieters van jaer 1582 en 1583 van gorsettinge
- Adriaen Jans Loijs als gemachtich van tsterfhuijs van Quirijn Adriaens heijst Christiaen
Pieters van tarwe
Dach van rechte 12-6-1584, present officier, Pieter Jans Rooshil, Sebastiaen Pieters, Adriaen
Jans Loijs
- Willem Quirijns bestelt ende arrest gedaen hebbend op zekere goederen die Cornelis
Matthijss in huijren heeft, heijst den zelven pacht
schepenen gehoort d’aenspraecke des aenleggers ende verantwoorden van verweerders
ende geconsulteert hebben tregister van overdacht ende bevonden hebben zeekere
brieff van eijgendom gelicht te weesen appoincteeren
Dach van rechte 16-6-1584, present officier, Pieter Jans Rooshil, Laureijs Domiss, Sebastiaen
Pieters, Adriaen Jans Loijs, Jacob ?
- Adriaen Gouwaerts heijst uijt crachte van verstelde vierschare Jacob Jacobs Stoffels, zie
register 9-6-1584
Dach van rechte 23-6-1584, present officier, Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Laureijs
Domiss, Sebastiaen Pieters
1W159, 31, 23-6-1584
- Willem Quirijns heijst Cornelis Matthijss vuijt verstelde vierschare, zie 9-6-1584
- Willem Quirijns heijst Cornelis Matthijss vuijt verstelde vierschare, zie 12-6-1584

- Adriaen Gouwaerts heijst uijt crachte van verstelde vierschare Jacob Jacobs Stoffels (MPS:
Jacob Jacobs Stoffs, zie register 9-6-1584 ende Jacob Jacobs heeft verclaert voor recht
alhier belooft den aenlegger te betaelen
- ende aengaende de geheijschte 7p vuijtwijsende tregister 9-6-1584 ten boecke gestelt wort
doen verwilcooren van partijen, verstelt
Dach van rechte, 30-6-1584, present den officier, Pieter Jans Rooshil ende ? preter? Domiss
- Adriaen Jans Loijs als gemachtich van tsterfhuijs van Quirijn Adriaens heijst vuijt crachte
van verstelde vierschare Christiaen Pieters 9-6-1584
naer aenleggen ende verweeren van partijen wijsen schepenen voor recht partijen in
submissie van goede mannen, accorderen partijen tijs goet ende indien niet partijen
hincander zullen ten naeste genieten recht naer behooren
Dach van rechte 3-10-1584, present den officier, Willem Quirijns, Pieter jans Rooshil, Jacob
Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps)
- Anthonia weduwe wijlen Cornelis Andriess heijst Adriaen Schoemaecker? (obligatie)
- Adriaen Gouwerts (MPS: Adriaen Govaerts) gedaecgt hebbend Adriaen Jans (MPS: Adriaen
Jans Loijs?) (obligatie)
1W160, 31v, 3-10-1584
- Adriaen Gouwerts gedaecgt hebbend Gabriel Corneliss Bossaert (coop lant)
- Marinus Corneliss Gort heijst Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Loijs) (boete, heeft
geabuseert mennen op zondag, ? boomgaert? Jan de Molenaer, Joos de Witte (MPS:
slecht te lezen))
- Heijndrick Adriaens gedaecgt hebbend Jacob Jans van Bressegem (coop bedde)
- Marinus Corneliss Gort ex offitio heijst Bernaert Bargracht (boeten mennen op twee
zondagen)
- Mijnheere de dijckgrave heijst Jacob Jans van Bressegem (huijshuere)
27-9-1584 : Interrogatoire ende gedrachten voir Wilbort Michiels (MPS : Willeboort
Michiels) van Nieuwenhuijs ender Cornelis van Dellift (MPS: Delft) als hebbende
procuratie van Pauwels Pieters ende Jacob Corneliss Mussenvanghere ons schepenen
gebleecken bij een procuratie voor bovengenoemde schepenen ende raden der stede
van Brielle gepasseert 17-9 onderteeckent de Langue, ?, Nicolaes Corneliss voor
wethouders deser prochie van Weerde beleijt den 27-9-1584
Den voorg. Wilbort van Nieuwenhuijss ende Cornelis van Dellift uijt crachte als voor
hun gedragen aenden voors. Nicolaes Corneliss laeten den zelven rechtelijk vraeghen
ende aenseggen oft hij deponent niet te huijwelijck gehadt heeft de dochtere Marie van
Lambrechts Bouwens (MPS: Maeijcken Lambrechtsdr Boudewijnsdr)
de deponent verclaerde op dit article ofte punt seggende ja dat hij deponent de
dochtere voorg. tot eene huijsvrouwe gehadt heeft

-

-

-

-

ende nopens het 2de punt oft hij deponent wel kennelijk is waer de voors. Marie
Lambrechts gewoont heeft, secht de deponent niet te weten ende ganselijken te
ignoreren waer zij voorige tijden (MPS: volgend blad) gewoont heeft maer ten tijde
die hij deponent de voorengenoemde Marie Lambrechts dochtere ten huwelijcke nam
deze zelve gewoont te hebben ten huijse van Pauwels Diericks binnen Weerde voors.
maer oopt ? (MPS: niet leesbaar) zij Marie voors. gehuwelijckt was ten weet hij ?
ganselijk niet maer secht de voors. Marie in Vlaenderen deeser werelt overleeden te
weesen
ende nopens het 3de punt naemelijk oft hem ? (MPS: niet leesbaar) niet indachlijk is
ofte en weete oft zij Marie voors. eeniche gronden van erven ofte goeden gehadt heeft
vuijt successie van wijlen Lambrecht Bouwens haere vader ofte van haer moeder,
verclaert de deponent niet te weten wat goet zij Marie voors. in huerder jonckheijt van
haere ouders gehadt te hebben maer dat hij deponent de voors. Marie dr ten huwelijck
genomen heeft secht de zelve Marie een dienstbode geweest te zijne dienende bij
Pauwels Diericks soo voorent verclaert is ende en heeft overzulcks hij deponent niet
meer dan een bedde van haer ten huwelijck ontfangen, verclaerende voorts dat hij
deponent de voors. Marie Lambrechts in haer leven wel hadde hooren seggen dat
Lambrecht Bouwens (MPS: Lambrecht Boudewijns) haere vadere ende haere moedere
rijcke welhebbende luijden waeren niet wetende waer de goederen gebleven waeren
voorts aengaende het vierde punt oft des deponents huijsvrouwe geen goet gehadt
heeft ofte gedeijlt van haere moedere, gecomen zijnde van haeren grootvaedere ende
grootmoedere, secht den deponent zulcks opt 3de articule ofte punt deser interrogatoire
genoucgsaem verantwoordt ende gequeeten te hebben
mets desen eijndigend de deponent zijne verclaeringe opt deese voorent gestelde
articule ende punten, presenterende tzelve als te vooren verhaelt is ten allen tijde onder
eedt te verclaeren des versocht zijnde, ? hebben wij Willem Quirijns, Jacob Jans
(MPS: Jacob Jans Pieters Lemps) ende Pieter Jans Rooshil schepenen voors. prochie
van Weerde deeste jegenwoordiche onse secretaris doen schrijven ende onder zijne
naeme ende hantmercke laten onderteeckenen

1W161, 32, 10-10-1584
Dach van rechte 10-10-1584, present Willem Quirijns als officier, Pieter Jans Rooshil,
Adriaen Jans Loijs, Andries Engels
- Adriaen Gouwerts gedaecgt hebbend Adriaen Jans Loijs (obligatie)
1W162, 32v, 10-10-1584
- Adriaen Gouwerts (MPS: Adriaen Govaerts) gedaecgt hebbend Gabriel Bossaert (MPS:
Gabriel Bosserts) vuijt verstelde vierschare
- Jan Corneliss (MPS: moeilijk maar het betreft koop vlas)
- 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.
- Anthonia weduwe wijlen Cornelis Andriess vuijt crachte van verstelde vierschare aen
Adriaen den schoemaecker oft alsoo hij met recht genoempt mach weesen

-

schepenen gehoort d’aenspraecke ende het verweeren van partijen ende de de
verweerder drie diversche reijsen opgeroepen ende niet comparerend, wijsen de
schepenen d’aenleggeresse volcomen haers heijsch ende doet duer bewijs aen bedde
ende voorts, etc.

- Jan de Molenaere heijst Joos de Witte vuijt verstelde vierschare
Dach van rechte 20?-10-1584 present den officier Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil.
(MPS: behoort er na officier een comma te staan, of was Pieter Jans de officier?),
Willem Quirijns, Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Loijs)
1W163, 33, 20?-10-1584
- Adriaen Jans Loijs heijst Maeijcken, weduwe oft ’t sterfhuijs van Sebastiaen Pieters (MPS:
Bastiaen Pieters) (schepenbrieven)
- Jan ? als voocht van de weesen van Cornelis ? heijst Willem Ollemans (obligatie)
- Adriaen Gouwaerts gedaecgt hebbend Adriaen Jans Loijs vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen d’aenlegger volcomen zijn heijsch, de actor doet zijn bewijs aen des
verweerders vier paerden etc.
- Jan Corneliss gedaecgt hebbend Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieter Lemps of Jacob Jans
van Bressegem of nog iemand anders?) heijst den zelven naer uijtwijsen den heijsch
van leste daege van ? ten register gestelt
naer aenleggen ende antwoorden appenderen schepenen den aenlegger dat hij
aenlegger (MPS: verweerder?) gehauwen zal weesen zijn kennisse te brengen onder
secreet van schepenen
- Macharis Willems gedaecgt hebbend Cornelis Matthijss (coop van twee stukjes land)
- Gillis Jacobs gedaecgt hebbend Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Loijs) (obligatie)
- Jan den Molenaere gedaecgt hebbend Wouter Bavo (molstercooren (MPS: mout))
1W164, 33v, 20?-10-1584
- Jan den Molenaere gedaecgt hebbend Joos de Witte vuijt verstelde vierschare
schepenen partijen gehoort wijsen Partijen (MPS: niet goed leesbaar) ordinaeren
partijen tot arbiters, actor neempt ? Adriaens, reus Boudewijn Corneliss
- Jan den Molenaere gedaecgt hebbend weduwe Sebastiaen Pieters (molstro)
- Jan Domiss ende Heijndrick Marinuss Gort hebben tsamenderhandt ende elck eene
besondere ten verstecke van Jan Corneliss tamquam actor ende Jacobs Jans tamquam
reus op haere manne waerheijt verclaert ende gebrocht onder tsecreet van schepenen,
verclaerende de voors. deponenten dat zij ontrent 14-8 geweest zijn tot Valckenisse in
eene vergaderinge van goede lieden ten huijse van Cornelis de Hollander inde camer,
onder welcke vergaderinge geweest is Jan Corneliss ende Jacob Jans voors. dewelck
over zeeckere communicatie die zij ? ? hebben zij partijen int lesten gedaen zeeker

-

-

coomanschappe van vlasch ende dat zij deeser voucge ende manieren als dat zij dat de
voors. Jan Corneliss vercost heeft aen Jacob Jans voors. zeeckere 18 oft 19 binden
vlasch op zulcke conditie dat Saeftinge bedijckt werdt bijnnen 3 jaeren naestcomende
dat als dan de voorg. Jacob Jans de voors. Jan Corneliss voor het voors. vlas soude
bethaelen de somme van 20p vls eens ende indien niet zoude den voors. Jacob Jans
voors. vlas voor niet hebben
verclaerend voorts de deponenten noopende het gelach dat zij partijen hincander ten
gelage zoude bethaelen in plaetse van lijfcoop elck eene vane bier ende ten leste Jacob
Jans hem zelve bedenkende uijtgaende heeft de herberchvrouwe zijn gelach betaelt
haer verbiedende dat zij de voorg. comanschap niet en zoude tappen
ende de vrouwe coomende inde caemere bijt geselschap verclaerende dat Jacob Jans
haer op de comanschap te tappen verbooden hadde seijden tgeselschap (van welcke de
voors. deponenten hier verclaerden te weesen) dat zij den lijffcoop begeerden duerdien
dat de coopmanschap effectelijk geschiet was (MPS: volgend blad) ende heeft de
voors. te zaecke van dien den gecensureerde lijfcoop van 2 vanen bier aen de
herberchvrouwe betaelt ende hiermede concluderend ende sluijtend haer verclaeringe.

1W165, 34, 24-10-1584, present den officier, (MPS: hier staat de comma duidelijk vermeld)
Pieter Jans Rooshil, Adriaen Loijs, Willem Quirijns
- Jan Pieters ende Maerten Jacobs als toeziende voochden van de achtergelaten weesen wijlen
Cornelis Pieters van Gent heijschen Jentken Lodewijcks (MPS: Janneken?
Lodewijcks) (schedelinge haren jegenwoordiche goederen)
rea geeft voor antwoord dat zij de voochden voors. nijet en bekent ijet schuldich te
zijn
schepenen gehoort hebben partijen, wijsen de zelven tot accoorde etc.
- Adriaen Jans heijst Maeijcken Sebastiaenss weduwe oft ijemant die voort sterfhuijs
verantwoorden wilt vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen aenlegger volcomen zijn heijsch ende doet zijn bewijs aen de
goederen dar de heijsch vuijtspruijtende is achtervolgens de brieff daervan zijnde ende
voorts aent gereetste
- Jacob Jans Pieter Lemps kent op heden vol ende al betaelt te wesen van de somme van 36?
gr vls dewelcke Marinus Marinuss schipper aenden voors. Jacob Jans te cort was
- Jan de Molenaer heijst Wouter Bavo vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen partijen tot arbijters
- Macharis Willems heijst Cornelis Matthijss vuijt verstelde vierschare
1W166, 34v, 3-11-1584, present den officier, Willem Quirijns, Loijs?, Engels? ende ? Pieter
Lemps
- Jan Pieters ende Maerten Jans als toeziende voochden van de weesen wijlen Cornelis Pieters
van Gent herijst vuijt verstelde vierschare Janneken Lodewijcks
schepenen verstellen?
- Mr Servaes de Delion heijst Jan de Wagemaecker (MPS: Hans de Wagemaecker) (verteerde
costen ende kaste)

- Pieter Leeuwe heijst Jacob Oliviers kennisse van coomanschappe gedaen weghens Cornelis
Matthijss
Jacob Oliviers liever zijn kennelijk te doene dan de geheijschte 100 carolus guldens,
secht dat hij ten anderen tijde geweest is ten huijse van Adriaen ?hijs al waer dat
coomanschap gedaen is tusschen Pieter Leeuwe voors. ende voors. Cornelis Matthijss
ende dat in zulcke voughen te weten gesaet heeft 50 viertelen ront coolsaet waer aff hij
Cornelis ontfangen heeft een zeecker stuck gelts niet zeekerlijk wetende? de werdinge
van dien tot het gelt, etc.
- Pieter Leeuwe heijst Jacob Jacob Stoffels (ongelevert ront coolsaet)
- Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) heijst Heijndrick Adriaens (coop teruwe)
- (MPS: doorgestreept) Macharis Willems gedaecgt hebbend Cornelis Matthijs vuijt verstelde
vierschare van 20-10
partijen veraccordeert zijnde
reus belooft de aenlegger aff te doene de somme van penningen te betalen aen de
weesen van wijlen Neeltken Claess? Jans (MPS: Cornelia Nicolaesdr Jansdr) (MPS:
verder niet goed leesbaar, ook in de kantlijn niet)
1W167, 35, 10-11-1584
- Comp. ten versoucke van Neelcken Cornelis Huijge (MPS: Cornelia Cornelisdr Hugosdr)
wettige huijsvrouwe van Adriaen ? de schipper van Hansweert Jan Corneliss Cock
onse mede inwoonder oudt weesende ontrent 79 jaer gebooren vuijt de prochie
Auwerdinge? welcke in onze presentie bekende dat hij wel eertijts gekendt heeft eenen
genaempt Hugo Corneliss woonende te dier tijt uijt Ba? hem oeffende met ende zich
genererende met de lantnerin? welcken Hugo Corneliss naer zijner doot achtergelaten
heeft zeekeren kinderen met naeme Anthonij Huijbrechts, Cornelis Hubrechts, Jan
Hubrechts en Jacoba Hubrechts (MPS: Coppemijnken Hubrechts), welcken Cornelis
Hubrechts geprocreert ende achtergelaten heeft eene dochter genaempt Neelken
Cornelisdr (MPS: Cornelia Cornelisdr) vooren verhaelt, ende alzoo Hugo Corneliss
met hem gehadt heeft eene sustere weesend van eene bedde genaempt Pauwelijna
Cornelisdr (MPS: Paulina Cornelisdr) de welcke den voorg. attestant bekende ende
affirmeerde te weesen dan de moeije des voors. Neelcken Cornelisdr, welcke kennisse
hij comparant met eede rechtelijk gestaefd van schout ter presentie van schepenen
versterckt heeft welcken eedt rechtelijk gedaen heeft op 12-12-1584 ter presentie van
Willem Quirijns, Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps), Andries Engels,
schepenen
Dach van rechte 17-11-1584, present den officier, Willem Quirijns, Jacob Jans (MPS: Jacob
Jans Pieters Lemps), Andries Engels, Adriaen Jans Loijs
- Willem Quirijns als ontfanger van de kercke goederen van Weerde gedaecgt hebbend
Heijndrick Adriaens van borchtochte voor Cornelis Dempe?
- Cornelis Marinuss (MPS: Cornelis Marinuss Gort) gedaecgt hebbend Hans de Wagemaecker
oft alzoo hij met rechte genaempt heeft (coop van een huijs)

- Adriaen Claess gedaecgt hebbend Heijndrick Adriaens (coop van een huijs)
- Willem Maertens (MPS: Willem Maertens backer) gedaecgt hebbend Adriaen Priestermans
(pacht kerckeweijde)
- Willem Maertens gedaecgt hebbend Pauwels Franss (derrij thienden)
1W168, 35v, 17-11-1584
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Willem Maertens backer (gereeckende penningen,
derry)
Dach van rechte 1-12-1584, present officier, Willem Quirijns, Loijs ende Engels (MPS: Jan
Adriaens Loijs, Andries Engels)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Geleijns) heijst Willem Maertens backer (schutten)
- Macharis Willems heijst Cornelis Matthijss vuijt verstelde vierschare
schepenen verstellen
- Cornelis Marinuss Gort heijst Hans de Wagemaecker vuijt verstelde vierschare
schepenen verstellen
- Adriaen Claess heijst Heijndrick Adriaens vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen partijen tot accoort
- Roel Heijndricks heijst Cornelis woonend op Vendeviels hoeve (van het meestergelt ende
andere oncosten ende verledt bijde aenlegger geleden duert heijmelijk bijten bij des
verweerders hont)
- Willem Quirijns vuijten naeme ende vanwege weduwe en weesen van Sebastiaen Pieters
heijst Gillis Crompbeen (pacht vlasch landt)
- Willem Quirijns vuijten naeme ende vanwege weduwe en weesen van Sebastiaen Pieters
heijst Boudewijn Corneliss (MPS: Bouwen Corneliss) (vercoste ? ende andere waren)
- Saerken Quirijnsdr (MPS: Sara Quirijnsdr) achtergelaten weduwe wijlen Laureijs Domiss
zaliger memorie rechtelijk haeren eedt gedaen als recht voocht over haere weesen bij
Laureijs Domiss achtergelaten ende beloofde de voorgenoemde Margaretha, etc.
voorts is Jan Domiss rechtelijk rechtvoocht geworden van zijn gebroeders weese ende
Jan Quirijns ende Stoffel Jacobs als toeziende voochden van moederszijde, etc.
1W169, 36, 12-12-1584
Dach van rechte 12-12-1584, present den officier, Willem Quirijns, Engels (MPS: Andries
Engels) ende enige schepenen
- Willem Quirijns vuijt den naemen ende vanwegen van Pieter Pieters de Jonge (MPS: Pieter
Pieters Emmerick) heijst Willem Maertens backer (schepenen huijsbrieff)

- Cornelis Marinuss (MPS: Cornelis Marinuss Gort) gedaecgt hebben Jan de Wagemaecker
(MPS: Hans de Wagemaecker) heijst vuijt verstelde vierschare
schepenen den aenlegger gehoort hebbende meede aenmerckende de versmaedinge
des rechts bijde verweerder gedaen, wijsen den aenlegger volcomen zijnen heijsch, de
aenlegger doet zijn bewijs aende scheere? van eenen waegen, noch een ploucg ende
voorts aent handt ende gereetschap des verweerders, etc.
- Jan Claess (MPS: Jan Nicolaess de Rave?) rechtelijk gedaecgt mr Delion ende Jan Meeuss
heijst den zelven rechte kennisse van tgeene zij gedaecgden gehoort ende gesien
hebben vant geene hij aenlegger aen hen gedaecgden gedraecgen zal oft heijst
daervooren elck 100 carolus eens
de gedaecgden liever haere kennisse te doene daen de 100 carolus guldens te bethaelen
sulcks ende gelijck hiernaer volcht
mr Servaes rechtelijk zijne eedt gedaen hebbend verclaerende secht dat hem wel
voorstaet dat Thomas Rijckmans aen den voors. Jan Claessen geweten zijn ten huijse
van deponent al waer hij Jan Claessen de voors. Thomas Rijckmans bethaelt heeft
zeeckere paeijementen in afcortinge van een paeijmentbrieff van 4 gemet terwe van
welcke de voorg. Thomas Rijckmans bekende bethaelt te zijn op eene paeijment maer
niet wetende hoe groot het paeijement was
ende Jan Meeuss gevraecgt zijnde secht dat hem genoucgsaem indachtich noch wel
voorstaet dat hij als de voors. Jan Claessen om des lestgeleeden troubels wille
gevloden ende ? is uijt Vlaenderen dat als doen den deponent noch wesende bij de
Vlaenderen de voorgenoemde Thomas Rijckmans (MPS: Domis Rijckmans) tegen de
deponent verclaerde seggende Jan Claessen heeft mij betaelt mijnen paijementbrieff
van den vier gemeten ? behalve 8 oft 9 gulden nae. Ick soude wel willen dat ? den
brieff hadt ende alzoo den voors. deponent van meijninge was uijt Vlaenderen te
vertrecken sprack Domis (MPS: Thomas?) Rijckmans voors. soo ick wiste dat ghij bij
Jan Claessen nu comen zoude, etc. (MPS: niet verder leesbaar, wel wordt de plaats
Vrekenhel? genoemd)
1W170, 36v, 12-12-1584, present den officier, Willem Quirijns, Loijs ende Engels
- Laureijs Maertens als ghemactich van weduwe wijlen Marinus Willems naer vuijtwijsen
zijner procuratie alhier ter rechte geexibeert heijst van sterfhuijse van Marinus
Marinuss Beelboom (obligatie)
- Laureijs Maertens als ghemactich van weduwe wijlen Marinus Willems naer vuijtwijsen
zijner procuratie alhier ter rechte geexibeert heijst van Pieter Jacobs (obligatie)
- Roel Heijndricks vuijt verstelde vierschare 1-12-1584 Cornelis Adriaens
schepenen wijsen partijen tot accoort, reus kiest Marinus Jacobs?, actor kiest Willem
Quirijns
- Willem Quirijns vuijt naeme ende vanwegen t’sterfhuijs Sebastiaen Pieters heijst Bouwen
Corneliss (MPS: Boudewijn Corneliss) vuijt verstelde vierschare 1-12-1584
schepenen verstellen
7-1-1585: Daniel de Renialme constitueert Marinus Cornelis Gort schoutet van Waerde

- Jan Domiss ende Adriaen Jans Loijss stellen hier zelven als borge ende principael voor
Wouter Bavo voor al soo veele als men bevinden zal den zelven te weten de weesen
ende weduwe wijlen Marinus Willems zaliger ende beloven tzelve te betaelen
vastelavont? coomende 1585 met zulken instrumente dat de voors. borgen, soo verre
den heijser de zelve schult moet zoecken, etc.
1W171, 37, 12-1-1585
Dach van rechte 12-1-1585, present den officier, Willem Quirijns, Loijs, Engels ende Lemps
- Laureijs Maertens als gemactich van de weduwe wijlen Marinus Willems heijst vuijt
verstelde vierschare Pieter Jacobs
naer aenleggen ende verweeren van partijen, wijsen schepenen voor recht dat partijen
zullen spreecken Pauwels Dierickssoone? om van hem kennisse van zaecken te
exegeeren dat gedaen zijn, zullen schepenen ten naesten naer recht behooren zal, etc.
- Cornelis Jans inde Poldere gedaecgt hebbend Pieter Jacobs (obligatie spreeckend op
Cornelis Jacobs Stoffels)
- Roel Heijndricks vernieuwend zijnen heijsch jegens Cornelis Adriaens (MPS: woonde hij op
Vendeville’s hoeve?) 1-12-1584
schepenen partijen gehoort hebbend wijsen den verweerder tot voldoeninge van de
oncosten ofte tenzij dat den verweerder binnen drie weken zal laten blijcken dat hij
verweerder in questie weesende niet en heeft aengehouden bij zijnen hoff ofte huijss
Dach van rechte 8-2-1585, present den officier Willem Quirijns, Jacob Jans Pieter Lemps,
Andries Engels
- Marinus Corneliss Gort gedaecgt hebbend Boudewijn Corneliss (MPS: Bouwen Corneliss)
reus belooft de schult te betaelen
1W172, 37v, 8-2-1585
- Laureijs Maertens als gemachtich van weduwe van wijlen Marinuss heijst dezelven? naer
vuijtwijsen den register 22-12-1584
schepenen gehoort hebbend d’alteratie? van partijen van beijde zijden, wijsen voor
recht alsoo bij de verweerder geexhibeert ende gethoont wert zeeckere quitancie van
volle betaelinge weesende ? den geheijste obligatie gestelt met al noch zeeckere
verclaeringe bij Pauwels Diericks als ontfanger ende uijt ? van sterfhuijs wijlen Pieter
? alhier in rechte gedaen datter noijt geen gelt bethaelt is geweest dan ? ? soo wel voor
d’een als voor d’ander ende alsoo naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen
wijsen schepenen voor recht alsoo hier een sekere quitancxie van volle bethaeling
geexibeert is soo boven verhaelt staet dat Pieter Jacobs sal wesen ontslagen van den
heijsch des aenleggers ofte ten waere dat den aenlegger conste verthoonen den rechte
genoucg zijnde dat de leste bethaelinge gedaen werde noch eeniche bleven resteren,
etc.
den aenlegger sententie voorent verhaelt gehoort hebbend, appelleert van de sententie
ende versouckt copie van alles
- Marinus Corneliss Gort heijst Willem Maertens backer (verteerde costen)

- Willem Maertens backer gedaecgt hebbend Tanneken weduwe wijlen Jan Meeuss metselaer
- Gillis Jacobs gedaecgt hebben Adriaen Jans Anthonies (obligatie 20-10-1584 ten boecke
gestelt)
- Roel Heijndricks doende aende versoeckt oft Cornelis Adriaens den vonnisse? bij schepenen
alhier gewesen den 12-1 voldaen heeft, etc.
1W173, 38, 8-2-1585
- Heijndrick Marinuss Gort gedaecgt hebbend Andries Engels ende Adriaen Jacobs
Priesterman respectivelijke kennisse van tgene hier naervolchend nopende de huijre
van de hoeve als hij Heijndrick op woonende is toebehoorend Pieter Schuijle ende de
voorgenoemde deposanten verclaeren respectievelijk op haere mannewaerheijt
dewelcke zij deposanten verclaerden met eedt te verstrecken desnoot zijnde
waerachtich te zijner dat zij deposanten al noch wel indachtich ende wel verstaet dat
zij deposanten ontrent acht jaeren geleden vergadert geweest zijn binnen de prochie
van Bieselinge ten huijse van Adriaen den Naijer alwaer mede int geselschap was
Pieter Corneliss Schuijle ende Marinus Corneliss Gort welcke voorg. Pieter Corneliss
Schuijle aende voorg. Marinus Corneliss verpacht heeft een zeeckere hoeve gelegen
binnen Valckenisse, den voors. Pieter Corneliss Schuijle toebehoort eene zeeckere
thijt ende termijn van jaeren bij Marinus Corneliss geheijst ende besproocken te weten
den heventijt dier thijt loopende ende de naestvolgende heventijt al wel loopende ende
den voorleden thijt soude weesen acht winternoten metten jegenwoordiche winternote
te velde liggende ende aengaende het contract aldaer gemaeckt bij Pieter Schuijl hier
geaccordeert wert bij voors.partijen
- Heijndrick Marinuss (MPS: Heijndrick Marinuss Gort?) heijst Willem Jans Naijer
(coopdach van Cornelis van Gent zaliger)
- Marinus Corneliss Gort schoutet gedacht hebbend Macharis Willems (pacht weije)
- Marinus Corneliss Gort schoutet gedacht hebbend Wouter Bavo (verleijde penningen)
22-2-1585: Laureijs Maertens gemachticht van de weduwe wijlen Willem Marinus
renunchieert ende gaet te buijten ter kennisse van schepenen alzulcke appellatie als hij
Laureijs voors. den 13 februari lestleden uijten naeme als voor? Pieter Jacobs gedaen
ende ten boecke gestelt heeft. Ter presentie van Willem Quirijns ende Jacob Jans
Pieters Lemps schepenen
- Ter kennisse van schoutet ende schepenen comp. mr Corneliss Baresteijn als deurwaerder
vant Lantrecht te Goes ende heeft uijt cracht zijner offitie geindiceert ende verboten
voor goet te ontfangen bij Gillis Jacobs ende ? noopende een obligatie (MPS: maak ik
verder niets van alleen zie ik nog de naam van Jacob Adriaens Boom)
1W174, 38v, 28-2-1585
Dach van rechte 28-2-1585, present den officier, Willem Quirijns, Jacob Jans (MPS: Jacob
Jans Pieters Lemps), Andries Engels

- Marinus Corneliss Gort vuijt verstelde vierschare Willem Maertens backer
- Jacob Jacobs Stoffels heijst Adriaen Gilliss (MPS: Adriaen Gieliss) (bereeckende
penningen)
- Jacob Jacobs Stoffels heijst Jacob Jans den wevere (bereeckende penningen)
- Willem Quirijns nomine Pieter Pieters de Jonge gedaecgt hebbend vuijt verstelde vierschare
schepenen verstellen
- Cornelis Adriaens heijst Adriaen Giliss (MPS: Adriaen Gieliss) (brief alhier in rechte
geexhibeert)
- Willem Maertens backer heijst Marinus Corneliss Gort (arbeijt ende verteerde costen)
schepenen wijsen aengaende de arbeijt van haer gemaeckt in de arbeijt van dijck is,
ende aengaende de verteerde costen verstellen
- Willem Maertens backer heijst Tanneken weduwe van Jan Meeuss vuijt verstelde vierschare
1W175, 39, 28-2-1585
-Adriaen Corneliss ?breij gedaecgt hebbend Marinus Marinuss Stoffels (arbeijt dat hij
aenlegger aen verweerders teruwe gehuijst ende verschoten heeft)
schepenen wijsen partijen tot accoort, actor neempt ...... (MPS: niet ingevuld, reus
neempt schoutet)
Dach van rechte 9-3-1585, present officier, Willem Quirijns, Loijs (MPS Jacob Adriaens
Loijss), ende Pieter Lemps (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps)
- Adriaen Gilliss (MPS: Adriaen Gieliss) gedaecgt hebbend Boudewijn Corneliss (MPS:
Bouwen Corneliss) (vercost vleesch)
- Adriaen Gilliss (MPS: Adriaen Gieliss) gedaecgt hebbend Cornelis Marinuss Gort
(lantpacht)
- Adriaen Gilliss (MPS: Adriaen Gieliss) gedaecgt hebbend Gillis Crombeen (MPS: Gillis
Crompbeen) ofte alsoo hij met recht genoempt is (vlasch pacht)
- Cornelis Adriaens heijst uijt verstelde vierschare Adriaen Gilliss vuijt verstelde vierschare
reus exhibeert zeeckere brieven van sursantie? bij de Grave ende Staten van Seelant op
eeniche supplicatie? geexpedieert 24-1-1585 voor eenen tijt van ses maenden
sustineerende te gestaene ende tzelve te genieten
actor accordeert de thijt van 6 maenden ende reus gehouden sal weesen te stellen
borgen
schepenen gehoort hebbend d’alterarie? wijsen partijen tot accoort, actor neempt
Appollonis ? ende Pieter Joris, reus neempt schout ende Willem Quirijns
- Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) gedaecgt hebbend Cornelis Matthijss (inventaris
van Roel Heijndricks ende voorts van borgtochte)

1W176, 39v, 9-3-1585
- Willem Maertens backer heijst vuijt verstelde vierschare Tanneken Jan Meeuss
- Willem Maertens backer heijst Marinus Corneliss Gort vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen den aenlegger te produceren zijne kennisse
- Willem Quirijns nomine Pieter Pieters de Jonge heijst vuijt verstelde vierschare Willem
Maertens backer van 29-2-1585
- Jacob Jacobs Stoffels gedaecgt hebbend Jacob Jans van Bressegem vuijt verstelde vierschare
- Cornelis Jacobs Bouwens (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns) dijckgraeff heijst Jacob Jans
van Bressegem (beloofde penningen)
Dach van rechte 23-3-1585, present officier, Willem Quijrijns, Loijs (MPS: Jacob Adriaens
Loijs, Jacob Jans Pieters Lemps, ende Engels (MPS: Andries Engels) schepenen
- Willem Quirijns nomine Jan Huijssen schoutet van Wemeldinge versoeckende den secretaris
ende schepenen den dach van rechte te willen verstellen ende te continueren tot de
compste van voors. Jan Huijssen te weeten Palmen dewelcke hem bij de wethouders
voors. geaccordeert wert
- Adriaen Gilliss geassisteert met Mattheus Loen (MPS: niet duidelijk) als verweerder
vanwege Cornelis Adriaens, proponeerden de voldoeninge ? de appoinctment ten laste
? ten register gestelt ende den aenlegger in gebreecke gebleven is ? daeromme tot
absolutie van heijsch (MPS: vervolg moeilijk te lezen, maar het lijkt erop dat men de
verweerder vrijgesproken heeft)
1W177, 40, 23-3-1585
- Willem Maertens backer aenlegger tegen de weduwe wijlen Jan Meeuss verweerderesse
verstreckend hueren dach van regcte
verstelt
- Adriaen Jans Loijs heijst Jacob Jacobs Stoffels (berekende penningen, thienden, toecomende
van een weije)
Dach van rechte 1-4-1585, present officier, Willem Quirijns, Jacob Adriaens Loijs (MPS: Of
Adriaen Jans Loijs?), Andries Engels
- Marinus Corneliss Gort heijst Adriaen Priesterman (beloofde penningen aen Macharis
Willems gedaen vanwege een gemeijnen dienst van rijden voor den verweerder
gedaen)
reus antwoordende secht dat zijne gebuerte van rijden niet geweest en is
schepenen verstellen
- Marinus Corneliss Gort heijst weduwe wijlen Pieter Jans Rooshil (sal pedestante
overbrengen staet van inventaris ende huer kinderen onder voocht ende voochdie)

- Willem Pauwels presenterende zijn hoeve over te draecgen tot doene van Jan Domiss
alvolgende zijnen coop ende Jan Domiss daerinnen weijgerbaer houdende
- Jan Domiss hem zelven bevonden hebbend geinteresseert? van de coop tusschen hem ende
voorts. Willem Pauwels gedaen heeft gestatuijt tgelach betaelt den coop aff gedaen ter
kennisse van goede mannen ende dat ter presentie van den weert ende weerdinne
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Joos Pieters Witte (brieff hier in rechte geexhibeert)
schepenen wijsen partijen bij malcander
1W178, 40v, 1-4-1585
- Willem Maertens backer doet arrest op goederen behoorende Jan coopman van Gelderlant?
ofte hij alsoo hijer ten rechte genoempt is wegens den derden dach
- ? (MPS: schoute?) Cornelis Foorts gedaecgt hebbend Jan de Wagemaecker (heijst 29
stuijvers toecomende van linnen laecken)
Dach van rechte 15-4-1585, present officier, Willem Quirijns, Loijs ende Engels
- Marinus Corneliss Gort heijst vuijt verstelde vierschare Adriaen Priestermans
verstelt
- Willem Maertens backer heijst Jan van Geldere ofte alsoo hij met rechte zoude mogen
genoempt worden (montcosten)
- Willem Quirijns vanwege de weduwe ende weesen wijlen Andries Jans den Duijtscher heijst
Adriaen Govaerts ( dat hij heeden zal comen ? ende ontfangen van alzulcken huijs
genaempt den Leeuwe als hij Adriaen voors. gecost heeft volgende de conditie daeraff
zijnde)
- Adriaen Jans Loijs begeert rechtelijk zijnen dach van rechte tusschen hem ende Joos Pieters
Witte gecontinueert te hebben tot woensdach volgende
Dach van rechte 17-4-1585, present officier, Willem Quirijns, Jacob Jans Pieters Lemps
- Sebastiaenken Geerrts achtergelaten weduwe wijlen Pieter Jacobs heeft tot haerder
assistentie genoomen ter kennisse van schout ende schepenen Pieter Pieters Leeuwe
- Marinus Cornelis Gort schoutet heijst Adriaen Priestermans heijst vuijt verstelde vierschare
1W179, 41, 17-4-1585
- Willem Maertens backer heijst Jan van Gelder oft alsoo hij met rechte genoempt mach
werden 4p preter 7s gr vls
den officier gecalingeert hebbend Willem Maertens vanwege zijnen impertinenten
heijsch wegens Jan van Gelder gedaen, heijst daeromme den zelven alvolgende de
kuere van Zeelant 5s, welcke bruecke den voorgenoemde Willem den schoutet belooft
te voldoene

-

tusschen Willem Maertens arrestant ende Jan van Gelder gearresteerde: schepenen
verstaende den impertinenten heijs tot diversche reijsen ten register gestelt, wijsen den
gearresteerde ontslagen te weesen vande heijsch des arrestants voor dese instantie
ende voorts den arrestant daerinne te doene zoo zijnen raet gedraecgen zal

- Willem Maertens gearresteert hebbende Hans van Gelder oft zoo hij met rechte genoempt
mach weesen ende heijscht den voorengenoemde Hans de somme van 2p 6s 1 gr vls
coomende van bereekende montscosten
schepenen partijen gehoort, wijsen de zelve tot accoordt van goede mannen, den
arrestant neempt Claes Corneliss ende Cornelis Marinuss, den gearresteerde neempt
Mattheus Loen ende Heijndrick Jacobs
1W180, 41v, 8-6-1585
Dach van rechte 8-6-1585, present den officer, Willem Quirijns, Adriaen Jans Loijs, Pauwels
Franss
- Marinus Corneliss Gort nomine offitio heijst ter vierschare allen ter vierschare? die eeniche
actie oft rechtelijk het sterfhuijs van wijlen Marinus Jans zaliger zoude mogen
pretenderen en gemerckt Jan Marinuss goet ende schult te buijten ende gere? heeft,
heijst daeromme den voorg officier de achtergelaten goederen des voorg. Marinus Jans
zullen geemploijeert werden tot doene van den crediteuren ende tsurplus voor den
weesen
- Jacob Lodewijcks heijst Maerten Heijndricks (coopdach Jan Meeuss)
- Jacob Lodewijcks heijst Jacob Jacobs Stoffels (soomergerst)
- Jacob Lodewijcks heijst Jacob Jacobs Stoffels (coop peert)
- Jacob Jans Pieters Lemps nomine Anthonij Erasmus rechtelijk gedaecgt hebbend weduwe
wijlen Pieter Jacobs (affstant te doene van eene alzulcke weije als Pieter Jacobs zaliger
int huwelijck van ? haer beijden buijten besprocken heeft)
Dach van rechte 15-6-1585, present den officer, Willem Quirijns, Jacob Jacobs Stoffels,
Pauwels Franss ende Andries Engels
- 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.
1W181, 42, 15-6-1585
- Jacob Jans Pieters Lemps nomine Anthonij Erasmus heijst vuijt verstelde vierschare
weduwe wijlen Pieter Jacobs
schepenen wijsen partijen tot arbiters, actor neempt schout ende Andries Engels, reus
Willem Quirijns ende Pieter Pieters Leeuwe

- Jacob Jans Pieters Lemps gedaecgt hebbend Heijndrick Jacobs ende Cornelis Marinuss Gort
heijst rechte kennisse ende wetenschap van tgene hij aenlegger aende gedaecgde
gedraecgen zal
Cornelis Marinuss Gort ende Heijndrick Jacobs alvolgende den heijs des voorg.
aenlegger rechtelijk gedaecgt ende hueren eedt solempnelijk aen godt gedaen
hebbende, verclaeren ende attesteerden ter kennisse van schout ende schepenenzulcks
ende alsoo hiernaer volgt: eerst de voorg deponenten huer zelven bedacht ende
verstaend ondersocht hebbend, bekennen tzaementlijk ende elckx van huer deponenten
besondere als dat huer deponenten zeer wel voor staet vergaedert weesende binnen
Cruijningen ten huijse van Mattheus Loen aldaer woonende inde Leeuwe den
aenlegger ende Costen Pauwels ende meer andere ten voors. huijse vergaedert waeren,
nu inde winter lestleden onbegreepen maent ende dach, dewelcke onder vele diversche
woorden zijn partijen met malcanderen abuserende ende verhaelende heeft Jacob Jans
Pieters Lemps begeert ende geexigeert reeckeninge vanden voors. Costen Pauwels, op
welcks den voors. Costen Pauwels antwoordende secht den voorg Jacob Jans niet
schuldich te weesen waerop de voorg. Jacob Jans antwoorde wat hebt gij mij meer
bethaelt oft wat hebbe ick meer van u ontfangen dan een coe een verken ende vier
daelders ende soe ghij ijet meer bewijsen condt bethaelt te hebben sal u passeren in uw
reeckeninge al waerop de voors. Costen zeijde metten voorg Jacob Jans gereeckent
ende gepaelt te hebben seggende aende den zelven niet meer te cort te zijne dan een
gouden croone dewelcke hij Costen zeijde hij bijde voors. Jacob quijt gescholden te
zijne, dewelcke hij Jacob Jans voors. ontkende seggend noijt metten zelven Costen
noijt gereeckent noch gepaelt te hebben. Den voors. Costen Pauwels niet te min
seggende aenden voors. Jacob Jans soe hij weinich besteet hadde dat hij Jacob tzelve
zoude bijleggen, op welck Jacob antwoorde wat zoude ick bijleggen mij bescheet
berust onder Cornelis Claessen woonende binnen de prochie van Oustkercke (MPS: of
wordt er bedoeld Wissekercke) de welcke tzelve (soo hij Cornelis Claessen verclaerde
de huijsvrouw van de voors. Costen Pauwels gehaelt te hebben welcke voors. Costens
huijsvrouwe verclaerde? (MPS: volgend blad) bethaelt ende ten vollen voldaen te zijne
op welcks versouck den voors. Cornelis Claessen voors. bescheet overgegeven te
hebben, het welck den voorg. Jacob Jans verstaende zeijde waertomme hij Costen
tselve onder alle andere brieven die hij Costen Pauwels te voorschijn gebracht te
hebben niet verthoent en hadde waer op den zelven Costen zeijde ick en can lezen
noch schrijven ghij hebbet ? tzelve daeraff genoomen uijt welcke werck groote twist
gereesen is. Hiermede eijndende de voorg deponenten huere depositie kennisse ende
waerheijt etc.
1W182, 42v, 27-6-1585
Dach van rechte 27-6-1585, present den officier, Willem Quirijns, Jan Domiss, Jacob Jacobs
(MPS: Jacob Jacobs Stoffels), Pauwels Franss, Adriaen Jans Loijs
- Jacob Jacobs Stoffels gedaecgt hebbend weduwe wijlen Lodewijck Jacobs vuijt verstelde
vierschare
schepenen appenderen den aenlegger tot zijnen thoonen
- Jacob Lodewijcks gedaecgt hebbend Jacob Jacobs Stoffels vuijt verstelde vierschare 7-61585
Jacob Jacobs belooft als verweerder den aenlegger te bethaelen

- Idem reus belooft zulcks te doen van den heijsch ?
- Anthonij Erasmus heijst vuijt verstelde vierschare weduwe wijlen Pieter Jacobs
schepenen wijsen partijen tot accort van goede mannen die zij partijen aen beijde
zijden zullen verkiesen ofte indien niet dat partijen aen beijde zijden zullen inleggen
elcks een agnelot om consultatie te neemen aende geleerden elckx met zijn bescheet
tot der stadt Goes. Actor neempt schout ende Adriaen Jans Loijs, reus neempt Willem
Quirijns ende Jan Domiss
1W183, tussenblad : niet te lezen
1W184, 43, 27-6-1585
- Anthonij Erasmus gedaecgt hebbend Sebastiaenken Geertsdr (MPS: Gertsen) weduwe
wijlen Petri Jacobs (MPS: Pieter Jacobs) heijst de zelver dat se op zal brengen
alzulcken gelt alster geweest is int sieckbedde van Pieter Jacobs haren man dewelcke
zij zelver bekent heeft datter waren vier nobels in spetie en ander gelt te weten
Conincks? daelders ende voorts rekeningen van de geene zij vercost heeft naer de doet
van haeren man. mitsgaders expleth van eenen schepenen brief die spreeckende is van
eenen wech die zoude mogen ligghen duer de weije van Marinus Corneliss Gort
tegenwoordich schoutet van deeser vierschare om aldaer te moeten bestecken 400
roeden weije ofte daerontrent onbegrepen der juste maten, etc.
schepenen verstellen
- Mattheus Loen uijten name van Agatha huijsvrouwe van Anthonij Jooss gedaecgt hebbend
Willem Quirijns (de somme van 11 carolus guldens bethaelt aen mr Andries (MPS:
Andries Stehouwer) tot Cruijningen die hij aen Agatha voors. gedaen heeft duer
smiten ende stooten bijden verweerder aende aenleggeresse gedaen)
heijst al noch den zelvcen 2p gr vls voor smert ende verledt die de aenleggeresse
geleeden heeft duer de quetsure bijden verweerder gedaen
schepenen wijsen dat de aenlegger uijt den name boven verclaert zal gehouden zijn
voor recht te compareren met haeren kerckelijken voecgt ofte anders dat de aenlegger
zal laten blijcken voor schepenen zijn procuratie ofte gemachtichscap bij de
kerckelijke voocht verleent ende geschreven dewelcke gesien hebbende daerin toe
doen naer behooren
Dach van rechte 10-7-1585, present den officier, Willem Quirijns, Adriaen Jans Loij, Jacob
Jacobs Stoffels, Andries Engels
- 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
wech gelegen over de cappelrije streckende van Rooshil (MPS: Roessels) tot de hoeve
daer Laureijs Domiss uijtgestorven is
1W185, 43v, 10-7-1585
- Cornelis Jacob Boudewijns dijckgraeff oudt 52 jaeren, Jan Willems oudt ontrent 64 jaer, Jan
Jacobs oudt 65 jaer rechtelijk bijden officier hueren eedt aen Godt gedaen kennen ?
ende lijden ten versoecke van Jacob Jacobs Stoffels dat den wech gelegen hebbende

over de cappelrije inde aenspraecke van heijsser gementioneert dat den zelven wech
was geleegen boven op de cruijne van de dijcke breet datter eenen wagen daer
passeren mochte van de eene eijnde tot den andere naer wijsen de aenspraecke,
welcken wech bij lanckheijt van tijde affgesneden ende geruineert is oversulcks dat bij
zelven ? wert eene voetpat de welcke noch 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 wech ellicks gebruijcken
mochte 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 wech in zulcke doene
gebruijckt heeft ende aldus gedaen ende verhaelt hadde? Hier mede eijndende elckx
van huer deponenten huere depostie ende kennisse
- Willem Quirijns gedaecgt hebbend Cornelis Matthijs (ackerschade door verweerders
vercken in teruwe gedaen)
- Willem Quirijns gedaecgt hebbend Joos de Witte (ackerschade door verweerders peert in
teruwe gedaen)
- Mattheus Loen nomine Anthonij Erasmus contra sterfhuijs Pieter Jacobs, persisteert
schepenen appointeren partijen tot arbiters, acto neempt officer, reus neempt Willem
Quirijns
- Heijndrick Adriaens transporteert aen Anthonij Hectors zeekeren schepenbrief spreeckende
op het huijs daer Willem Jans Naeijer inne woont
1W186, 44, 7-9-1585
Dach van rechte 7-9-1585, present den officier, Jan Domiss, Willem Quirijns, Adriaen Jans
Loijs, schepenen
- Domis Jacobs rechtelijk interdict ende verbot gedaen hebbende aen Cornelis Marinuss Gort
van alzulcke penningen als hij ten achteren is aen Coppemijne Jaspers (50 roe lant,
statenpenningen, waterpenning)
schepenen d’aenspraecke gehoort hebbend wijsen den aenlegger zijn recht te
verstercken ende te intenteeren binnen de vierschare van Cruijningen waer uijt de
schult is spruijtende, etc.
- Andries Hubrechts vuijt name en vanwege Hans Daems (MPS: Jan Daems) heijst Marinus
Corneliss Gort ende Adriaen Govaerts als borgen weesende voor Cornelis Franss
alzoo de voors. Marinus Corneliss Gort niet en begeert te verantwoorden vooren voors
Adriaen Govaerts overmits hij hem zelven onder Dijckgraef ende gesworens te rechte
gestelt heeft
alsoo is den voors. aenlegger heijsend op den voors. Gort de somme 325 guldens en 18
stuijvers ende dat voor de voors. helft als boven gepresenteert staet, etc.
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) vanwege Petri Jans van der Vlaecke (MPS: Pieter
Jans) heijst Adriaen Gillis (MPS: Adriaen Gieliss) (paijementbrieff)

- Engel Roels smit (MPS: volgens mij staet er Smet) gedaecgt hebbend Gheleijn Adriaens tot
Valckenisse (17s 7gr vls toecomende van een zeeker huijsken bij de verweerder
aenden aenlegger vercost? alvolgende obligatie)
1W187, 44v, 28-9-1585
Dach van rechte 28-9-1585, present den officier, Jan Domiss, Jacob Jacobs Stoffels, Willem
Quirijns, Jan Adriaens Loijss ende Pauwels Franss (MPS: er staat alleen Frans)
- Engel Roels smit (MPS: er staet nu Smit) gedaecgt hebbend Gheleijn Adriaens tot
Valckenisse vuijt verstelde vierschare
- Jan Deij Peeters? heijst Matthijs Strijdt (obligatie)
schepenen wijsen partijen tot tseggen van goede mannen uijt Vlaenderen hier dies
verstaende mits dat elck zal moegen zijnen man oft mannen nemen alwaer die
woonachtich zijn.
aenlegger neempt Servaes Delion ende reus neempt Enghel Roels Smit
- Macharis Willems heijst Adriaen Jacobs Priestermans (arbeijt inzake gemeen mennen
gedaen)
- Macharis Willems heijst Heijndrick Adriaens Naeijer (gereeckende penningen)
- Willem Quirijns gedacht hebbend Cornelis Matthijss (schade door verweerders beesten in
zijne teruwe)
1W188, 45, 5-10-1585
Dach van rechte 5-10-1585, present den officier, Jan Domiss, Adriaen Jans Loijs
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Anthonij Laureijss tot Valckenisse (oversetting van
lande, paije van vercost lande)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Jan Meeuss (schult overgedragen door Jan Domiss
ende Marinus de Schipper)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Jan Meeuss (overlatinge lande) (MPS: Jan Meeuss was
toch overleden?)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Stoffel Marinuss (coop gerst)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Lieven Jacobs (mangelinge lande)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Marinus de schipper (stuck lant genaempt den Hil)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Macharis Willems (diversche perceelen)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Poppe Jans (borchtochte van thienden Jan Joosss?
gedaen)

1W189, 45v, 5-10-1585
- Lieven Jacobs gedaecgt hebbend Laureijs Geense (aftstant te doene van land daer hij
aenlegger actie toe pretendeert naer vuijtwijsen brieff)
- Cornelis Marinuss Gort heijst Lieven Jacobs (coop huijs)
schepenen wijsen partijen tot accoort
- Stoffel Jacobs mackt ghemachtich ende stelt in zijn steede omme uijt te winnen ende te
recouvreren alzulcke schult ende achterheijt als Willem Jans Naeijer aent sterfhuijs
wijlen Janneken Gentmans (MPS: Jaentken Gentmans) zaliger alsnoch ten achteren is
(MPS: maar wie stelt hij aan?), beloovende den voorg. Stoffel Jacobs tzelve dat bij
den voorg. Adriaen Jans Loijs in dese gedaen ende aengerecht zal worden tzelve te
houden voor goet vast ende gestant recht als oft hij constituant zelver present wesende
zoude connen ofte mogen doen sub pene van rechtsweeche daertoe staende ende
voorts in generaliter in allen, etc.
- Jan Deij Peeters gedaecgt hebbend Matthijs Strijd vuijt verstelde vierschare
schepenen van rechtere gemaent zijnde wijsen den aenlegger volcomen zijns heijsch
salvo soo hij verweerder op den aenlegger ijdt heeft dat hij verweerder den aenlegger
zal soecken ter plaetse daer hij geseeten is
aenlegger doet zijn bewijs aen des verweerders coijen ende voorts aen alle zijn
goederen tot zijnen gebreecke toe
- mr Servaes gedaecgt hebbend Jacob Jans Pieters Lemps (montcosten)
1W190, 46, 5-10-1585
- Adriaen Jans Loijs als gemachtich van Stoffel Jacobs heijst Willem Jans Naeijer (zeekere
teruwe gecocht inde coopdach van Janneken Gentmans)
- Dignus Gheleijns schutter (MPS: Dignus Leijns) gedaecgt hebbend Joos de Witte ofte alsoo
hij met rechte genaempt is (schutrecht)
- Macharis Willems heijst Adriaen Jacobs Priestermans vuijt verstelde vierschare
Dach van rechte 12-10-1585, present den officier, Willem Quirijns, Andries Engels, Jacob
Jacobs Stoffels, Pauwels Franss, Adriaen Jans Loijs
- Lieven Jacobs gedaecgt hebbend Laureijs Geense vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen partijen tot accoort, actor kiest Willem Quirijns, reus Adriaen Jans
Loijs
- Macharis Willems gedaecgt hebbend Adriaen Jacobs Priestermans vuijt verstelde vierschare
schepenen partijen gehoort wijsen partijen ter kennisse van Jacob Jans Pieters Lemps
om van hem te exigeeren zeeker contracte ende accort tusschen beijde partijen gedaen
1W191, 46v, 19-10-1585

Dach van rechte 19-10-1585, present den officier, Jan Domiss, Adriaen Jans Loijs, Pauwels
Franss, Willem Quirijns, Jacob Jacobs Stoffels
- Lieven Jacobs gedaecgt hebbend Laureijs Geense vuijt verstelde vierschare
alzoo Lieven Jacobs aenlegger alhier in rechte betrocken heeft Laureijs Geense
verweerder hem heijsschende affstant te doene van alzulcken zijn landt daer hij
Lievens actie toe is pretenderende uijt crachte van eenen schepenbrieff alhier voor
rechte verthoont op welcke den verweerder niet en weete bij te brengen bevorderlijk
zijnde dan secht, soo hij verweerder geen rechte actie en heeft tot den zelven lande in
questie dat hij verweerder landt niet en begeert
schepenen aldus partijen gehoort hebbend wijsen voor recht den aenlegger volcomen
zijne heijs naer vuijtwijsen zijns brieff alhier in vierschare verthoont ende den
verweerder tot affstant naer vuijtwijsen den kuere van Zeelandt
- Mr Servaes gedaecgt hebbend Jacob Jans Pieters Lemps vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen partijen tot accoort, actor neempt Macharis Willems, reus Adriaen
Jacobs Priestermans
- Cornelis Marinuss Gort gedaecgt hebbend Jan Sijmons (vercost vlasch ofte twee ofte drije
jaren gelevert)
- Marinus Corneliss Gort gedaecgt hebbend Jan Simons (boete van 5s toecomende van
zeekeren vercoop van zijn huijs aen Adriaen Jans Loijs, vercost alvolgende de
voorgeboden)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Jan Simon (reeckeninge ende reliqua van tgeene hij
verweerder aen den aenleeger te cort ende ten achteren is ende voorts affstant te doene
ende ruijminge vant huijs bijden aenlegger van den verweerder gecost)
1W192, 47, 26-10-1585
Dcag van rechte 26-10-1585, present den officier, Adriaen Jans Loijs, Jacob Jacobs Stoffels,
Stoffel Marinussen!, Andries Engels
- Mr Servaes heist vuijt verstelde vierschare Jacob Jans Pieters Lemps
- Marinus Corneliss Gort heijst Jan Simons vuijte verstelde vierschare
- Adriaen Jans Loijs heijst Jan Simons vuijte verstelde vierschare
verstelt
- Aenspraecke voor Frans Sjonckere (MPS: Frans Serjonckers) aenlegger contra Pauwels den
Blangert, Jan Simons, Lieven Cortrijcks ende Sebastiaens den wever ofte zoo met
rechte genaempt mogen zijn: Eerwaerdiche heeren schoutet ende schepenen deser
vierschare dat zo eerwaerdichen genoecg bekent is dat den minister ofte predicant
deser prochie van Weerde int classis (MPS: classe) van der Nisse zeeckere articulen
tot grote confusie achterdeel ende interesse des aenlegger voorn. overgedient heeft de
welcke eerwaarde ? ende ? weesende met veele diversche luegenen ende
ondeuchdichheijt ende den aenlegger overzulcks alnoch zoude ? (MPS: gaat door op
1W193, 47v) cesseeren ende ophouden duer dier verweerders ? ende gerenfundeert?

-

-

wort, soo zullen ten eijnde van desen genoecgzaem gedoceert zal werden ende
gemerckt den aenlegger int classis tot Goes etraordinaire de 9-7 lestleden gehouden
copie autentique den zelven over gediende articulen oetmoedelijken versocht heeft,
hetwelck hij aenlegger geweijgert geworden is van het voorg classis, is daeromme den
aenlegger veroorzaeckt ende gedwongen geweest ? (MPS: 5 niet te lezen regels tot :)
ende bewaernisse zijn te brengen alhier in rechte ende soo niet heijst den verweerder
mits eedt aen God gedaen hebbende recht kennisse ende wetenschappe van dezelve
articulen gemerckt de gedaecgde goede kennisse ende wetenschappe daeraff hebben
zij al volgende (MPS: twee keer?) de interrogatoire die hier vande vierschare deese
vierschare ende ellick in bijsondere zal voorgehouden worden ofte in refusie
gebreecke ende weijgeringe van dien heijst de aenlegger elck van hun verweerders de
somme van 100 carolus gulden te imploieren een derden deel tot doene van zijne
majesteijt een ander deel te doene ten profijte van Heijligen Geest ofte huijsarmen
alhier ende het derde derdendeel tot doen van geinteresseerden
aenlegger protesterend niet te min in voor hem aenlegger van zijn gebreck, schade
ende verliess bij desen alreede geleden ende al noch te lijden ende voorts te doen soo
hij aenlegger te rade zal bevonden te behooren, implorerende ende versoeckend mits
desen zeer ootmoedelijk recht
verstelt ten naesten salvo weten
ende was in rechte overgedient den 19-10-1585 ter presentie van officier, Jan Domiss,
Adriaen Jans Loijs, Pauwels Franss, Willem Quirijns ende Jacob Jans (MPS: Jacob
Jans Pieters Lemps) schepenen

- Frans Serjonckers (MPS: Frans Sjonckere) gedaecgt hebbend Pauwels den Blangert cum
suis booven verhaelt ende heijst die zelven ende elck in het bijsondere ? ende gelijck
ten lesten daecge van rechte overgedient is
-Willem Camerlinck (MPS: Willem Caemerlinckche) zelven vervoorderen bij een gebannen
vierschare te fulmineren ende zeer qualijk te spreken, (MPS: volgend blad) zoo weege
den officier ende oock tegens de schepenen ende secretaris heeft den officier ex offitio
ten eijnde van dien de voor. Camerlinck inde boete van 5s beslaegen ende dat voor
zoo veele als den schepenen in rechte vergadert zijn, protesterende voorts van de
injurien
Camerlinck van naeme ende vanweege de voorg. verweerders renuncieren
ganselijcken de juge ende gerechte der prochie seggende tzelve versoecke bijde
aenlegger ? de wette al hier niet te rechte gaene maer alleenlijk den classis
den aenlegger persisteert ter contrairie
actum 26-10-11585, present den officier, Adriaen Jans Loijs, Jacob Jacobs Stoffels,
Stoffel Marinus ende Andries Engels
1W194, 47, tussenblad
- Anno 1583 heeft Maerten Heijndricks heeft van erfgenamen van wijlen Jan Heijndricks voor
16p gr vls te bethaelen met 2 ponden vls gereet op d’overdracht ende voorts alle jaeren
2p tot de volle bethaelinge te verschijnen alle ? met een half gemet gelegen binnen
Waerde inde Westveerpolder (O. dijckgraeff, S. zeedijck, W. Heerenwech, N.
Backersdijck), hier op betaelt 3p
1W195, 48, 23-11-1585

Dach van rechte 23-11-1585, present den officier, Jan Domiss, Willem Quirijns, Pauwels
Franss, Stoffel Marinuss, Adriaen Jans Loijs
- Pieter Jans (MPS: Peeter Jans) gedaecgt hebbend Adriaen Gilliss (MPS: Adriaen Gielis)
vuijt verstelde vierschare 7-9-1585
verder is dit eenzeer rommelige acte doorgestreept en weer gecorrigeert, ook in de
kantlijn is de bedoeling moeilijk te lezen
- Jan Domiss gedacht hebbend Adriaen Jans Loijs (zeekere anderhalf hondert viertelen
teruwe)
- Cornelis Jacobs Bouwens gedaecgt hebbend Jacob Jacob Stoffels (schepenbrieff)
- Cornelis Jacobs Bouwens gedaecgt hebbend Luijck den Munck (MPS: Lucas den Muijnck)
(lant uijtgedaen ? heeft)
1W196, 48v, 23-11-1585
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend eenen Govaert Jans Vrie? oft alsoo hij met recht
genoempt mach weesen (bereekende penningen)
Dach van rechte 14-12-1585, present den officier, Jan Domiss, Jacob Jacobs Stoffels, Pauwels
Corneliss, Andries Engels ende Willem Quirijns
- Adriaen Claess gedaecgt hebbend Heijndrick Adriaens Naeijer (beloofde penningen)
- Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) (MPS: Willem Gheleijns Olleman)
gedaecgt hebbend Jan Vrie (vercken 9s 3gr vls)
- Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) als gemachtich van Jan Hermans heijst
Jan Polvliet, Marinus Laureijs ende Domis? Deij (coop schuijte als weesende voor een
gerechte helft)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) als gemachtich van Pieter Pieters de Jonge gedaecgt
hebbend Willem Maertens backer (paijementbrieff)
- Jan Domiss gedaecgt hebbend Adriaen Jans Loijs vuijt verstelde vierschare
schepenen partijen gehoort hebbend wijsen den aenlegger volcomen zijne heijsch oft
dat de verweerder zal gehouden te leveren volgens de coop daeraff geschiet zijn
1W197, 49, 23-11-1585
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Jan Simons vuijt verstelde vierschare 19-10
schepenen partijen gehoort hebbend wijsen partijen tot tsechge van luijden daerbij de
coomanschap geweest hebben mits dat sij daerbij wel moeghen andere goede luijden
daervoor gebruijcken, actor neempt Jacob Jacobs Stoffels, reus niet ingevuld
- Jan Quirijns gedaecgt hebbend Heijndrick Adriaens Naeijer ende heijst den zelven
reeckeninge ende reliqua van tgene hij verweerder vanwege Pieter Roose
aengenoomen heeft

- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Macharis Willems vuijt verstelde vierschare
1W198, 49v, 18-1-1586
Dach van rechte 18-1-1586, present den officier, Jacob Jacobs Stoffels, Pauwels Franss,
Adriaen Jans Loijs
- Jan de Wolff schipper vander Goes heijst Laureijs Adriaens schipper 100 carolus guldens
ende voorts suffisante borge naer vuijtwijsen contract voor notaris ende getuijgen
gepasseert van coop van een huijsken bij den aenlegger aen verweerder vercost ende
gelevert ende costen schade ende interesten geleden ende al noch te lijden
- Pieter Corneliss Aranhoet? gedaecgt hebbend Laureijs Adriaens schipper 100 carolus
guldens ende borge voor zeecker contracte alhier in rechte geexibeert van resterende
penningen coop helft huijschip bij den verweerder aen den aenlegger gecost? (MPS:
vercost?) ende bijde zelve in dancke ontfangen, etc
- Pieter Corneliss Aranhoet? heijst den zelven van verteerde gelagen ende coop van koijs
(MPS: coeijen?) bijden verweerder aen den aenlegger staende verteert
Dach van rechte, 1-3-1586, present den officier, Jacob Jacobs (MPS: Jacob Jacobs Stoffels),
Andries Engels, Pauwels Franss, Willem Quirijns, Adriaen Jans Loijs, Jan Domiss
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) vuijten naeme ende vanwege Jan van Leijden als
gemachtich van het sterfhuis van Dignus Jans gedaecgt hebbend Jacob Jans Pieters
Lemps als kerckelijk voecgt van Janneken van Claes Stevens (reeckeninge ende
reliqua van voors. sterfhuijs te doene)
1W199, 50, 1-3-1586
- Thomas Jacobs gedaecgt hebbend Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) (arbeijt ende
gelevert haudt)
- Pauwels Diericks gedaecgt hebbend Pieter Pieters Leeuwe (rechte kennis ende
wetenschappe om dezelve te brengen onder ’t secreet van schepenen van alles geene
dat hij Pieter Pieters Leeuwe gehoort ende gesien heeft tussen den voorg. Pauwels
Diericks ende Dignus Michiels nopende zeekeren coop van zeven gemeeten lants bij
den voorg. Dignus Michiels aenden voors. Pauwels Diericks gecost? (MPS: vercost?)
Dach van rechte 8-3-1586, present den officier Willem Quirijns, Jacob Jacobs Stoffels?,
Pauwels Franss
- Dignus Gheleijns nomine Cornelis Adriaens van Bieselinge gedaecgt hebbend Heijndrick
Marinuss (rechte kennisse van wetenschappe van hoe veel teruwe hij verweerder aen
Pieter Schuijle zijn meestere vercost ende gelevert heeft)
- Dignus Gheleijns nomine Laureijs Geerts (MPS : is dit dezelfde als Laureijs Geense?)
gedaecgt hebbend Matthijs den Naeijer ofte soo hij met recht genoemde mach weesen
(verteerde montcosten)

- Marinus Corneliss Gort schout van Weerde gedaecgt hebbend Anthonij Laureijs (thiende)
1W200, 50v, 8-3-1586
- Thomas Jacobs gedaecgt hebbend Gheleijn Adriaens tot Valckenisse vuijt verstelde
vierschare
- Jacob Jans Pieters Lemps gedaecgt hebbend Adriaen Jans Loijs (dodinge ende afcortinge
van alzulcke penningen als van zelven verweerder ontfangen heeft van eenen
paijementsbrieff ende heijst alsnoch betaelinge van twee tonnen biers toecomende van
mangelinge van goederen)
Dach van rechte 10-3-1586, present officier, Willem Quirijns, Jan Domiss, Jacob Jacobs
Stoffels, Adriaen Jans Loijs
- Pauwels Diericks gedaecgt hebbend Pieter Pieters Leeuwe vuijt verstelde vierschare
de verweerder liever zijn kennisse te brengen ondert secreet van schepenen dan
gecondemneert te werden inden heijsch des aenleggers, secht den verweerder,
rechtelijk gedaecgt ende onder eedt aen God int aenvangen zijns officie gedaen, dat
Pauwels Diericks ende Dignus Michiels vergadert zijnde inde poldere ten huijse van
Jacobs Kempe alwaer zij Pauwels Diericks ende Dignus Michiels ten woorde geweest
zijn van coop van zeeckere gemeten landts in d’aenspraecke begreepen welcke
comanschappe als doen oock geeffectueert ende zoo gegaen is ende gemerckt dat de
questie is tusschen partijen voors. noopende zeeker gespit lant, seecht den deposant
dat Pauwels Diericks den voorg Dignus Michiels van het gespit lant zoo gezeecht
heeft te mogen ontfangen de huere ofte de pachtinge van dien ignorerende niet te min
den voorg. deposant hoe veele tzelve soude mogen weesen
- Adriaen Jans Loijs als meede leverer? van alzulcke teruwe als Jan Domiss aen Marinus
Corneliss Jonck (MPS: of Marinus Marinuss? Jonck) vercost heeft presenteert
leveringe ende zoo voldoende alzulcke teruwe ende begeert ruijminge van dien, etc.
1W201, 51, 20?-3-1586
Dach van rechte 20?-3-1586, present den officier Adriaen Jans Loijs, Willem Quirijns Jacob
Jacobs Stoffels ende Pauwels Franss heijst vuijt verstelde vierschre
- Jan Quirijns gedaecgt hebbend Heijndrick Adriaens Naeijert
reus ontkent eeniche belofte gedaen te hebben
actor persisteert, presenterende het selve te thoonen
schepenen partien gehoort hebbend wijsen aenlegger tot zijnen thoonen?
- Adriaen Jans Loij gedaecgt hebbend Adriaen Gilliss (van overlaten van een weije, geleent
geluij?)
- Adriaen Jans Loij gedaecgt hebbend Jan Jans? de Wagemaecker (geleent gelt, eenich houdt)
- Thomas Jacobs gedaecgt hebbend Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) vuijtwijsend
tregister 8-3 lestleeden

- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Adriaen Jans Loij vuijtwijsend tregister 8-3 lestleeden
reus zeecht dat hij ? aenlegger ijdt gehouden te zijne van de twee gementioneerde
thonnen biers dan alleen 15s dewelcke hij zeijt datmen noch moeste verteeren ende
naer ander meere ? heeft actor tselve ? te thoonen?
waerinne schepenen uijt redenen Adriaen gewesen hebben tot zijnen thoonen den
welcken affgelecht zal werden binnen 14 dagen
- Adriaen Adriaens cooman gedaecgt hebbens mr Servaes Delion ende de weduwe van Joos
de Witte (coop 2 steenen vlasch)
1W202, 51v, 20?-3-1586
- Mr Servaes Delion (MPS: Servaes Dohoij?) met de weduwe wijlen Joos de Witte gedaecgt
hebbend eenen Jan de Vos (heijst van verweerder indempniteijt ende ontlastinge van
alzulcke obligatie als daer zij verweerders bij Adriaen Adriaens (Adriaen Adriaens
cooman) als heijsch heeft mr? ten rechte beroepen)
26-3?-1586: Comp. mr Servaes (MPS: mr Servaes Delion) met zijn wettige huijsvrouwe
Janneken attesteren ende tesamenderhant eendrachtelijk ende elck van hen int
besondere sonder eniche inductie oft persuatie van ijemandt maer in ? ende op manneende vrouwenwaerheijt in plaetse van gestaefden eedt die zij prsenteren te doen des
versocht zijnde verclaert mits desen te weten dat op 4-1-1586 lestleeden tot zijnen
huijse vergadert geweest zijn zeekere arbeijders die Laureijs Adriaens goet van hooft
van Waerde opt dorp gebracht hebben welcken Laureijs Adriaens den arbeijders een
fooij gegeven heeft, onder welcke arbeijders oock geweest zijn Joris Cornelis ende
Cornelis Dignuss de welcke des avonts met malcanderen woorden crijgend als eerst
om eene canne biers te wermen? bijden voors. Joris Cornelis ende Cornelis Dignuss en
wilde die niet gewermpt hebben noemende mits dien den voor. Joris Corneliss te
weesen eenen stuck kaecken? brootzack ende verloopen vlaeminck dreijgende zelven
te smijten met een canne ende met eenen candelaer naer den voorg. Joris Corneliss
werpende, heeft daerbenevens den selven voorg. Joris Corneliss eeniche vuijstslagen
gegeven ende? daeromme repeterende die voorg. overtollige woorden als boven
verclaert, dewelcke alles den voorg. Joris Corneliss verdraecgende heeft ten lesten
geseijt meesken kaer? (gemerckt mij hem al zoo noemde), waerdt buijten den huijs ick
zoude u met de spade op u vleesch slaen, met desen is hem de spade bij eenen van het
geselschap uijter handt genomen ende hebben met dien den voorg. Joris Cornelis
uijten huijse gecregen den welcken meesken kaer? voors. heeft willen volgen ende
Joris Corneliss hem wendende ten huijse heeft den zelven Cornelis Dignuss inde keele
eenen steeck gegeven in lincke zijde (dat het goet schijnt dat den Cornelis Dignuss
daeraff cort daernaer afflijvich geworden is )
Actum binnen Weerde ten dache, maende ende jaere als vooren, present Pauwels
(MPS: Pauwels Franss) ende Willem Quirijns ende met ?
1W203, 52, 27-3-1586
Dach van rechte 27-3-1586, present den officier, Adriaen Jans Loijs, Pauwels Franss, Andries
Engels, Willem Quirijns

- Jan Quirijns gedaecgt hebbend Pieter Stoffelen (rechte kennisse ende wetenschappe wat hij
gehoort ende gesien heeft tusschen hem aenlegger ende Heijndrick Adriaens al
volgende de heijs 14-1 ten register gestelt)
- Jan Quirijns gedaecgt hebbend Egbert Jans (rechte kennisse ende wetenschappe wat hij
gehoort ende gesien heeft tusschen hem aenlegger ende Heijndrick Adriaens al
volgende de heijs 14-1-ten register gestelt
- Jacob Jans Pieters Lemps gedaecgt hebbend mr Servaes, Matthijs Strijdt ende Jan Domiss
(heijst hen allen ende ellick int besondere rechte kennisse ende wetenschap vant geene
dat zij gesamenderhant gesien ende gehoort hebben tusschen de voorg. aenlegger ende
Adriaen Jans Loijs omme tzelve te brengen onder secreet van scheepenen)
de gesummeerden? liever huere kennisse te doene ende te brengen ondert secreet van
schepenen alhier dan te bethaelen de 2p gr vls inde heijsch gementioneert, eerst
Matthijs Strijdt gesummeerde hij een eedt aen Godt gedaen hebbend oudt ontrent 37 of
38 jaere ende Servaes voors. oudt ontrent 40 jaere verclaeren beijde gesamenderhandt
ende ellick van hen besonders dat zij deponenten geweest zijn bij de coemanschappe
alwaer dat zij beijde seijden genoucgsaem ten bester? besproocken is twee thonnen
biers ten gelage niet uijtspreeckende wat biere van prijse maer gemerckt men te dier
thijt dronck bier hebben van zelven blijven drincken ten numbre van 25 vanen ende
Adriaen Jans Loijs naer huijs gaende heeft tot de gelaegge gezonden Jan Geense
(MPS: Jan Geene), Jacob de Lapper segghende de voorgen. Adriaen Jans Loijs dat zij
zouden gaen slocken daer is noch genoucg te reste, verclaerde de voorg. mr Servaes
dat ie den zelve avent verteert ende gedroncken is 5s preter? ende alsoe geselschappe
tert selver thijt dronck alzulcken bier als booven verhaelt staet, oordelen zij
deponenten dat Adriaen zal bethaelen de twee ? bier, deshalve? van 22s vls, hier
meede sluijtende de voorg deponenten huere kennisse
1W204, 52v, 20-3-1586
- Mr Servaes Delion met de weduwe wijlen Joos de Witte heijst Jan de Vos vuijt verstelde
vierschare
verstelt
- Pieter Stoffelen oudt ontrent 27 jaere rechtelijk zijnen eedt aen Godt gedaen liever zijn
kennisse ondert secreet van schepenen te brengen dan te bethaelen de 50 carolus
guldens inde aenspraecke begrepen, verclaerde als dat hij deponent geweest is ontrent
de muelen tot Valckenisse al waere dat Heijndrick Adriaens voors. de genoemde Jan
Quirijns gegeven ende bethaelt heeft vanwege ende vuijt name van Pieter de Roose
schipper een stuck gelts van 8p preter 2s doende alsnoch zeker bewijs van den schout
alhier ter samen? van 5 carolus guldens ende aen Laureijs Geerts de somme van 16
carolus guldens ende alsdoen de voorg. Jan Quirijns vreachhende wie hem de
resterende penningen zoude bethaelen, verclaerde den voorn. Heijndrick Adriaens dat
hij hem de reste zou bethaelen ende verclaerde de voorg. deponent dat hij deponent
hoorde uijt huere monde dat de reste bedroecg zeven carolus guldens, hiermede
eijndigende den voorg. deponent zijne kennisse
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebben vuijt verstelde vierschare 22-3 Adriaen Gieliss (MPS:
Adriaen Gilliss)

- Adriaen Gieliss (MPS: Adriaen Gilliss) gedaecgt hebbend Philips Goessens (huijshuere)
- Mijnheer den schoutet met bewillinghe van de wethouders continueren ende houden partijen
ellick in huere goet recht tot d’eerste genachte van rechte naer paesschen omme ellick
zijn rechte als dan te moeten versoecken soo naer rechte deeser vierschare behooren
zal
1W205, 53, 17-5-1586
Dach van rechte naer Paeschen 17-5-1586, present den officier, Willem Quirijns, Jan Domiss,
Jacob Oliviers
- Marinus Corneliss Gort nomine Mattheus Loen gedaecgt hebbend Heijndrick Jacobs Pardijs
(MPS Heijndrick Jacobs Paradijs) (bethaelinge achtste deel schoonder teruwe oft
heijst daervoor 10s toecomende van zeekere procedure van rechte voorden verweerder
geobtineert)
- Marinus Corneliss Gort nomine Cornelis Baes gedaecgt hebbend Willem Maertens backer (2
viertelen schone teruwe van wasse 1585)
- Cornelis de Ridder gedaecgt hebbend Macharis Willems (ruijn peert alvolgende tprotest den
15-3 lestleden voor wethouders van Weerde gedaen)
- Andries timmerman? tot Cruijningen gedaecgt hebbend Jan Jans Wagemaecker (coop landt)
- Dignus Leijns (MPS: Dignus Gheleijns) gedaecgt hebbend vuijt procuratie d’erffgenamen
van Pieter Jacobs (obligatie) (MPS: van wie?)
1W206, 53v, 20-3-1586
- Jan Quirijns gedaecgt hebbend Egbert Jans (rechte kennisse ende wetenschap van tgene
geschiet is tusschen Jan Quirijns voors. ende eene Pieter de Roose
Egbert Jans oudt ontrent 38 jaer zijnen eedt aen Godt gedaen, verclaert op de heijsch
bij Jan Quirijns ten laste van deponent gedaen sulckx ende alsoe hier naer volcht te
weten dat hij deponent gehadt heeft over eenen thijdt een schuijte met Pieter de Roose
van Antwerpen gemeen dewelcke bevracht weesende met eenich goet op Hollant ende
alzoe Jan Quirijns hem zelven bevinde beswaert van alzulcken tachterheijt als de
voorg Pieter de Roose aen Jan Quirijns alsnoch tecort was, heeft te dien eijnde de
voorg. schuijte alhier doen arresteren ende gemerckt de Roose middelen sochte om
van alzulcke arreste ontslagen te werden heeft Heijndrick Adriaens Naeijer voor den
voorg, Pieter de Roose borge geworden en hem zelven gestelt als principael voor
alzulcken tachterheijt als de voors. Jan Quirijns op Pieter de Roose met rechte soude
kunnen winnen, hiermede de deponent eijndigende zijne verclaeringe
- Frans Serjonckers (MPS : Frans Sjonckers) nomine Jan Heijmans gedaecgt hebbend Willem
Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) (obligatie)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Adriaen Gieliss vuijt verstelde vierschare 21-3
schepenen wijsen partijen tot accoort

- Margaretha Matthijss (MPS: Margrieta Thijs) gedaecgt hebbend Maerten Heijndricks (coop
huijs)
1W207, 54, 4-6-1586
Dach van rechte 4-6-1586, present den officier, Willem Quirijns, Pauwels Franss, Jacob
Oliviers, Jacob Jacobs Stoffels
- Mattheus Loen nomine Cornelis Baes gedaecgt hebbend Willem Maertens backer vuijt
verstelde vierschare 17-5-1586
schepenen wijsen partijen tot accoort
- Mattheus Loen nomine Sr Pieter Carrion heeft alhier voor schout ende schepenen
geexhibeert ende overgedient zeekere beslooten missive inhoudende zeekre
condempnatie ten laste ende tachterdeel van Leuntken (MPS: of Leentken?) woonende
binnen stadt Goes benevens de Walvisch als versocht ende tot voordeele van voors.
Carrion aenlegger nopende zeekere tachterheijt hem competerende volgens zijne
condempnatie ende mits de schepenen hier zelven beswaert vinden overmits het
weijnich getal der wethouderen
verstelt
denzelven Carrion protesteert van costen schaden ende interesten
- Mattheus Loen gedaecgt hebbend Heijndrick Jacobs vuijt verstelde vierschare 17-5-1586
- Pauwels Geerts gedaecgt hebbend Willem Maertens backer (levering bijer)
1W208, 54v, 4-6-1586
- Pauwels Geerts gedaecgt hebbend Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgraef (halve ton pharo)
- Adriaen Jans Loijs contra Adriaen Gieliss (MPS : Adriaen Gilliss)
schepenen gehoort daenspraecke en verantwoorden van de partijen, appointeren dat
Adriaen Jans Loijs den aenlegger zal gehouden zijn zijn schult te aennemen wanneer
de overlatinge ende aenspraecke begrepen gedaen is op wat jaere waervoor ende in
wat manieren ende in wies tegenwoordichheijt
- Willem Quirijns gedaecgt hebbend Willem Maertens backer (verhuert kerckelandt)
Dach van rechte 13-6-1586, present den officier, Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Pauwels
Franss ende Andries Engels
- Willem Quirijns gedaecgt hebbend Willem Maertens backer vuijt verstelde vierschare
verstelt
- Willem Adriaens gedaecgt hebbend Jacob Jans Pieters Lemps (leveringe bethaelinge ende
voldoeninge van ?)
- Pauwels Geerts gedaecgt hebbend Willem Maertens backer
schepenen wijsen partijen tot accoort

1W209, 55, 13-6-1586
- Pauwels Geerts gedaecgt hebbend Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgraef vuijt verstelde
vierschare
- Adriaen Jans Loijs contra Adriaen Gieliss (MPS : Adriaen Gilliss)
de aenlegger alhier in rechte overgedient hebbend zeecker bilhet ende bescheet tot
voldoeninge van de appointmente
ordineren schepenen de aenlegger dezelve persoenen uit geexhibeerde gementioneert
zal produceren
- Jan Quirijns gedaecgt hebbend Heijndrick Adriaens Naeijer versoeckt te hebben openinge
van de verclaeringe bijde deponenten ten tusschenpartijen hiermede gedaen,
versoeckend niettemin uijt crachte van dien te hebben volcomentheijt zijns rechts ende
condemnatie van dien
schepenen wijsen den aenlegger volcomen zijn heijs ende doet den aenlegger zijn
bewijs ten cussens bedden pelle
Dach van rechte 21-6-1586, present den officier, Stoffel Marinuss, Pauwels Franss, Willem
Quirijns, Andries Engels, Jan Domiss, Jacob Oliviers
- Adriaen Govaerts constitueert mr Adam Pieters procureur in alzulcke procedure als Pieter de
Carrion opt huijs van hem constituant van wege Leuntken (MPS: of Leentken weduwe
wijlen Andries de Duetscher is hebbende
- Jan de Molenaer constitueert mr Adam Pieters
1W210, 55v, 21-6-1586
- Marinus Corneliss Gort nomine offitio gedaecgt hebbend Marinus Marinuss schippere heijst
5s toecomende dat hij verweerder woensdach lestleeden weesende bolledach onder de
predicatie naermiddach gebolt hebben
- Marinus Corneliss Gort nomine offitio gedaecgt hebbend Jan Dignuss, Jan Domiss, Andries
Engels, Cornelis Marinuss ende Gillis Crombeen ende heijst elck van hen
gesamentlijk de boete van 5s toecomende zoals hierboven verhaelt
schepenen verstellen deesen dach van rechte ten naesten, soo crachtich als de dach van
heden
partijen d’aenspraecke van officier gehoort hebbend hebben int toespreecken van
goede mannen inde tegenwoordichheijt van de wethouders den armen alhier belooft
bethaelen elck een mutken? teruwe
- Adam Pieters nomine Dignus Engels ende procuratie alhier naer rechte geexibeert rechtelijk
gedaecgt hebbend Cornelis Marinuss Gort 3p 10s spruijtende ende toecomende van
zeekere gelach bijde aenlegger op zijn huwelijck verlaecgt?, etc.
- Adam Pieters nomine Dignus Engels ende procuratie alhier naer rechte geexibeert rechtelijk
gedaecgt hebbend Jan Geense, toecomend van een halff vat pharo

- Adam Pieters nomine Dignus Engels ende procuratie alhier naer rechte geexibeert rechtelijk
gedaecgt hebbend Marinus Corneliss Gort toecomende van een half vat pharo
- Adam Pieters nomine Jan Willeboorts (MPS: Jan Wilborts) heijst Jacob Jans Pieters Lemps
(zeekere coeije die den impetrant den verweerder heeft besteet te houden)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebben Jacob dijckgraeff ende Jacob Simon op den Weel
(rechte kennisse ende wetenschappe tusschen de aenlegger ende Adriaen Gilliss
verweerder nopende zeekere overgelaten weije bijden verweerder aen Sebastiaen
Pieters (MPS: Bastiaen Pieters) overgelaten om dezelve te brengen ondert secreet van
schepenen ofte etc.)
1W211, 56, 21-6-1586
-

(MPS: hoort bij de vorige acte) Jacob Cornelis dijckgraef oudt ontrent 23 jaer
rechtelijk gedaen hebbend liever zijne kennisse te doene dan te vallen inde heijs in
daenspraecke begrepen, secht dat hem wel voor staet dat Sebastiaen Pieters zaliger des
maendachs ofte dienstdachs naer St Drievuldichheijds dach 1584 gecomen is ten
huijse van Heijndrick Adriaens met hem brengende Adriaen Jans Loijs dewelcke met
malcanderen verhandelden zeekere overlating van een weije van welcke overlatinge
den deponent verstont dat Sebastiaen Pieters voors. aen Adriaen Jans Loijss soude
voor baete ? 5p, ignorerende den deponent ofte diende voor een jaer ofte voor meer

-

Jacob Simon opden Weel oudt ontrent 32 jaere rechtelijk zijn eedt aen Godt gedaen
hebbend, liever zijn kennisse te doene dan te moeten betaelen den heijsch ende
daenspraecke begrepen, secht dat hij wel weet dat Sebastiaen Pieters zeekere weije
van Adriaen Jans Loijs heeft overgenomen volgens huer eijgen bekentenisse ? in den
voorgaende verhaelt. Den deponent niet wetende hoeveel hij voor d’overnemen
gelooft heeft

- Jacob Jans Pieters Lemps gedaecgt hebbend Jan Wilborts (MPS: Jan Willeboorts) heijst 5s
toecomende van houdenisse van een coe ofte soo veel men alsoo bevinden zal bij den
aenlegger gehouden is
- Willem Adriaens constitueert Adam Pieters
- Adam Pieters nomine Willem Adriaens gedaecgt hebbend Jacob Jans Pieters Lemps vuijt
verstelde vierschare 14-6 lestleeden
schepenen wijsen partijen bij malcander
1W212, 56v, 21-6-1586
- Pauwels Franss gedaecgt hebbend Egbert Jans (coop vet calff)
- Adam Pieters als gemachtich van Adriaen Govaerts heeft zijn versteck gedaen dat mijn heer
Schout en scheepenen Pieter Carrion nijet en zullen ontfangen om zijn begonnen
instantie te renunchieren? gemerct hij Carrion de zelve genegligeert ende verzuijmt
heeft tot nu toe, tenzij dat Adriaen Govaerts eerst en vooral? hebben kennisse der
rechte wete

Dach van rechte 3-7-1586, present den officier, Willem Quirijns, Jacob Jacobs Stoffels,
Andries Engels, Pauwels Franss, Jan Domiss
- Adam Pieters nomine Willem Adriaens gedaecgt hebbend Jacob Jans Pieters Lemps,
persisteert
reus allegeert ende secht deze saecke hier bij heijscher geroert hem niet derende noch
aengaende, ende dat uijt cause dat de verweerder noijt eeniche saecke van contracten
ofte coomanschappe jegens dese aenlegger gedaen heeft in zijnen ? maer secht soo der
eeniche coomanschappe ofte contracten geschiet zijn, maer geschaet en zijn als recht
ende alzoe de voornoemde weese gecomen is ten huwelijcke staet wel over een jaer of
twee, soo secht de verweerder dat hij zal soecken zijn recht ende actie daer hij meijndt
te verhaelen
- Adam Pieters vuijt naeme van Hans de Molenaer (MPS: Hans de mulenaer) gedaecgt
hebbend Jacob Jans Pieters Lemps heijst vuijt verstelde vierschare 20?-6
- Jacob Jans Pieters Lemps gedaecgt hebbend Jan Wilborts (MPS: Jan Willeboorts) vuijt
verstelde vierschare 21-6
1W213, 57, 3-7-1586
- Adam Pieters nomine Dignus Engels gedaecgt hebbend Cornelis Marinuss Gort vuijt
verstelde vierschare 21-6
- Mattheus Loen vanwege Adriaen Gilliss (MPS: Adriaen Gieliss) versoeckt? gemerckt
Adriaen Jans Loijs zijnen thoen gelast? gelecht heeft ten laste van verweerder ende
alzoe den aenlegger in zijn procedure in gebreecke blijft, sustineert den verweerder
van den heijs des aenlegger ontsleegen ende ontlast te wesen
schepenen partijen gehaelt hebben met de openisse? vanden thoen bijden aenlegger
duer ordinantie van schepenen be?, wijsen partijen tot arbiters. Actor neempt den
schout ende Frans Serjonckers, reus neempt Willem Quirijns ende Mattheus Loen
- Adriaen Gilliss gedaecgt hebbend Philips Goessens (huijshuere)
- Maerten Heijndricks gedaecgt hebbend Heijndrick Adriaens (coop schuijte)
- Marinus Corneliss Gort nomine offitio gedaecgt hebbend mr Servaes Delion ende Claes
Corneliss (boete braecke, dat zij verders onder de predicatie sondach lestleden getapt
hebben)
- Mattheus Loen als ghemachtich van Pieter Carrion versoeckt aen schout ende schepenen te
hebben adresse volgens seekere sententie geobtineert binnen der stede van der Goes
ende dat tot laste van Luenken weduwe wijlen Andries de Duetscher volgens deselve
sententie beslooten hier gethoont met de costen daerom geschiet
- 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)
1W214, 57v, 3-7-1586

- Adriaen Jans Loij als aenlegger ende Adriaen Gilliss (MPS: Adriaen Gielis) als verweerder
huer zelven gesubmitteert hebben onder arbiters ende voorgenoemt gementioneert is
bij de zelve uijtspraecke dat de questie tusschen de voors. partijen gesustineert zal
weesen ge? ellick zijne costen aen ? mits dat de zelven Adriaen Gieliss voors. aenden
voors. Adriaen Jans Loijs sal opleggen ende bethaelen 1p vls nu Bamisse coomende
1586, 10s Bamisse daeraen volgende, gelijcke 10s gr vls met noch een van biers voor
de armen ende ten gelaecge twee mennen? biers, hiermede gedoijt ende te niete
gedaen alzulcke heijs van de huijren van de lande inde aenspraecke geroert van lande,
al noch van zeeker questieus geluij ? ende van een schaepe lidt?!, om nimmermeer te
eniche thijden daeraff van voorg. Adriaen Gieliss te heijschen ofte te laten heijschen
noch elck van enich andere saecken bij hem Adriaen Jans Loijs tegens Sebastiaen
Pieters in zijnen leven gedaen ofte verhandelt, welcke voorg. actie den voorg. Adriaen
Jans gegeven ende geschonken heeft den heijligen Geest ende Armen van Weerde
ende nimmermeer te eenichen dage daer eeniche rechte ofte actie aen te hebben in
eeniche manieren
Dach van rechte 7-7-1586, present den officier, Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Willem
Quirijns, Jan Anthonies?, Andries Engels
- Jan Quirijns gedaecgt hebbend Quirijn den Molenaer woonende tot Valckenisse (levering
van teruwe ende andere vruchten)
- Cornelis Marinuss (MPS: Cornelis Marinuss Gort) constitueert Adam Pieters
1W215, 58, 7-7-1586
- Adam Pieters vuijt naeme van Adriaen Govaerts gedaecgt hebbend Laureijs Adriaens
Polvliet (rest van coop teruwe)
- Adriaen Adriaens cooman gedaecgt hebbend Paesch Jans (MPS: Passchier Jans) woonende
tot Valkenisse achter de kercke (als borge voor Gheleijn Adriaens als gecost hebbend
zeeckere teruwe te velde inde coopdach van Marinus Marinuss Beelboom)
- Adriaen Adriaens cooman gedaecgt hebbend Quirijn de molenaer woonende tot Valkenisse
achter de kercke (als borge voor Gheleijn Adriaens als gecost hebbend zeeckere
teruwe te velde inde coopdach van Marinus Marinuss Beelboom)
- Adriaen Adriaens cooman gedaecgt hebbend weduwe van Jan Meeuss woonende tot
Valkenisse achter de kercke (als borge voor Gheleijn Adriaens als gecost hebbend
zeeckere teruwe te velde inde coopdach van Marinus Marinuss Beelboom)
- Adriaen Gilliss gedaecgt hebbend Philips Goessens vuijt verstelde vierschare 3-7
- Adam Pieters vuijt naemen van Willem Adriaens (MPS: tegen wie?)
schepenen partijen gehoort hebbend, wijsen voor recht (onvermindert de keijserlijke
rechten) wel verstaen hebbend dat Jacob Jans Pieter Lemps dat hij den selven coop
ende schult gehandelt ende gemaeckt heeft ende tzelfde goet den weese niet
aengestorven en is, wijsen schepenen voor recht soo Jacob Jans Pieter Lemps de

saecke beste verstaende ende hantplichtere is de questieuze zaecke zal verantwoorden
tot laste van de principalen
1W216, 58v, 7-7-1586
- (MPS: hoort dit bij het vorige?) Naer aenleggen ende verweeren van partijen wijsen
schepenen voor rechte alsoe den verweerder hier verclaert ende houdt staende tselve
goet overgegeven bij aenboort ende niet bij coope ende dat oock costuijmelijk is van
huijsinge ende andere coopdaecgen te maecken condities ende contracten tot behulp
van de vercoopere ende coopere dat den verweerder zal gehouden wesen de contracten
soe der eijniche zijn alhier in rechte te exhiberen tusschen dit ende den tweeden dach
van rechte dat schout ende schepenen naer datum van desen houden zullen
- Mattheus Loen vuijt naeme ende vanwege Pieter Carrion doet zijn versoeck alvolgende de
voorg. dache van rechte
Adam Pieters van wege Adriaen Govaerts in zijnder qualiteijt alzoo hij procedeert
verweerder versoeckt te hebben exhibitie ende verzeekeringe waermede den aenlegger
zijn condemnatie geobtineert heeft
schepenen partijen gehoort hebbend ende bijde aenlegger alhier geexhibeert zijne
zeekere missive ende condemnatie van mijnen heeren schepenen ende wethouders van
der stadt Goes 12-5-1586, wijsen schepenen voor recht dat verweerder zal hebben
copie van de geexibeerde om hem zelven daermede te behelpen soo hij te te raede zal
bevinden te behoren, etc.
Dach van rechte 15-7-1586, present den officier, Jan Domiss, Willem Quirijns, Pauwels
Franss
1W217, 59, 15-7-1586
- Jacob Lodewijcks gedaecgt hebbend Jan Domiss, Matthijs Engels ende Stoffel Marinuss
(rechte kennisse ende wetenschap wat huerlijeden voor staet van tgene hij aenlegger
van de verweerders gedraegen zal noopende eeniche quijtscheldinge ende ontlastinge
van coope van groene meede, etc.)
Matthijs Engels ontrent 67 jaeren rechtelijk gedaecgt ende in handen van den officier
zijnen eedt aen Godt gedaen hebbende secht ende verclaert opde heijsch hem deponent
bij de aenlegger gedaen dat hij deponent voors. ? den 2de Sincxctdach lestleeden
gecomen zijnde van Heijnkenszant alwaer hij deponent was geweest op een
kinderfeste ende tot Cruijningen coomende is Anthonij Tartron hem tegen gecomen
ontrent de smisse alwaer Jacob Lodewijcks vraecgde aen Anthonij Tartron ofte hij
Tartron hem wilde quijtschelden van alzulcke halff quartier kijen als Jacob voors. van
Cornelis Claessen Bonsinck gecost hadde waerop denzelven Tartron antwoordde dat
hij datgeene deede wat hij daermeer wiste aff te crijgen alwaert tot zeeven steeden?,
hiermede eijndigende de deponent zijn kennisse
Jan Domiss gedaecgt zijnde ende zijnen eedt tot zijner officie gedaen secht opder
d’aenspraecke hem bijden aenlegger gedaen den deponent van weeghe de questieuze
kijen ter Goes gedaecgt zijnde is ? tot Anthonij Tartron hem beclaegende over zulcks
daegemeete? seggende dat niet behoorlijke en is alzulcks te laten geschieden gemerckt
hij Tartron den voorg. aenlegger quijtgescholden hadde voor gevende den deponent
dat hij Tartron hem aenlegger in deesen behoorde te ontlasten ende indermpniseren
aenden voorg. Bonsinck, verclaerende voorts den voorg. deponent dat de voors.

Tartron alsdan beloofde des andere daecgs daeropvolgende te rijden naer Goes om den
voors. Bonsinck tevreden te stellen. Ten andere verclaert den zelve naer date van dien
dat den zelven Tartron den deponent te gemoet gecoomen is inde weije aende
Weertsche Molen alwaer hem den deponent voorgehouden heeft als dat den voors.
Bonsinck hem andermael weete hadde doen doen, begerende opden zelven Anthonis
dat hij hem van de voorg. zaecke quijten soude dewelcke Anthonij getrouwelijk
beloofde datter gheen swaerichheijt volgen en zoude
1W218, 59v, 15-7-1586
- Adriaen Gieliss (MPS: Adriaen Gilliss) rechtelijk gedaecgt hebbend Philipse Goessens vuijt
verstelde vierschare
schepenen den heijsch tot 3 diversche rechtdagen gehoort hebbend ende tot alle
thijden bijde verweerder versmaedt ende gecontumaseert, wijsen de aenlegger
volcomen zijnen heijsch, actor doet zijn bewijs aen den vrouwencleet, etc.
- Adam Pieters nomine Willem Adriaens versoeckt in dier qualiteijt dat Jacob Jans Pieters
Lemps zal gehouden weesen te voldoene de sententie bij mijnheeren schepenen 12-7
geschreeven
over gebreck van schepenen, houden dezen dach van rechte ten naesten ende dat op de
volle bancke
- Marinus Corneliss Gort nomine Digna Matthijss gedaecgt hebbend Maerten Heijndricks
(voldoeninge ende verlijdinge paijementsbrieff)
- Adam Pieters vuijt naeme van Adriaen Govaerts versoeckt ontlast ende geindempneert te
weesen vander instantie bij Mattheus Loen van wege Pieter Carrion
schepenen indempneren deselven van deser instantie
- Stoffel Marinuss oudt ontrent 18? jaeren ende rechtelijk gedaecgt mits den eedt tot zijner
officier gedaen, verclaert opt versoeck bij Jacob Lodewijcks op heden gedaen dat hij
deponent op eene ? ignorerende den precisen dach gecomen is binnen Cruijningen
ende mede al waer hij deponent Anthonij Tartron gevonden heeft hem vraecgende hoe
het stonde met de saecke van de meede bij Jacob Lodewijcks gecost?, antwoordende
de voors. Anthonij Tartron dat hijt gemaecgt hadde met Jacob Lodewijcks voors. ende
was met denzelven geaccordeert seggende dat hij de questieuse meede aen eenen
anderer vercost hadde
1W219, 60, 2-8-1586
Dach van rechte 2-8-1586, present den officier, Stoffel Marinuss, Jacob Oliviers, Jacob
Jacobs Stoffels ende Pauwels Franss
- Marinus Corneliss Gort nomine offitie gedaecgt hebbend Willem Maertens backer (braecke
5s over elck beest die vagebondt langs de straete lopende)
- Den officier alle de wethouders insinuatie gedaen heeft ende ? zijnde op heden ten 12 uure
duer eeniche zijn die niet en compareren, protesterende Adam Pieters wijens dach op
heeden was daerom jegens de absenten met naeme Jan Domiss, Willem Quirijns ende
Andries Engels ende dat van costen schaden ende interesten die de protestant geleden

heeft ende als noch te lijden heeft, in meijninge zijnde ende te intenteren soe hij te
raede bevinden zal
11-8-1586: Pieter Corneliss Schuijlhoeck doet bestellinge op gront ende booden die Adriaen
Gieliss (MPS: Adriaen Gilliss) in heven? is gebruijckende, de dach van rechte dient op
13-8-1586. Actum binnen Waerde, present den officier, Willem Quirijns, Pauwels
Franss, Jacob Oliviers
Dach van rechte 13-8-1586, present Willem Quirijns loco ptoris?, Jacob Oliviers, Pauwels
Franss, Andries Engels
1W220, 60v, 13-8-1586
- Pieter Corneliss Schuijlhoeck gedaecgt hebbend Adriaen Gieliss (MPS: Adriaen Gilliss)
heijst uijt crachte van arrest ende bestellinge gedaen op de goederen van die Adriaen
Gieliss in heveninge is gebruijckende de somme van 15p 14s 10gr vls van 1585
maeckende mede heijsch van borgtochte 1586
schepenen partijen gehoort hebbend ende alsoe de verweerder jegens de heijsch bijden
aenlegger vuijt cracht van arrest niet en weete te seggen, condemneren schepenen
verweerder in heijsch des aenleggers naer de kuere van Zeelandt, de aenlegger doet
zijn bewijs aen gearresteerde goederen
- 14-8-1586: Cornelis Jacobs Boudewijns heeft ter kennisse van Willem Quirijns ende Jacob
Oliviers schepenen der prochie 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 eijniche 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 eijniche 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 noch ? eenich recht aende
voors. thienden huijren? dan hem ? (MPS: een hele zin) nochtans 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 recht daeraff waere
actum binnen Weerde voors. ter presentie van Willem Quirijns ende Jacob Oliviers
Dach van rechte 22-8-1586, present den officier, Willem Quirijns, Pauwels Franss, Jacob
Oliviers, Jan Domiss
- 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)
1W221, 61, 25-8-1586

Dach van rechte extraordinairis 25-8-1586, present officier, Jan Domiss, Pauwels Franss,
Willem Quirijns, Andries Engels, Jacob Oliviers
- 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 rechten, 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
Dach van rechte 6-9-1586, present den officier, Willem Quirijns, Jan Domiss, Pauwels Franss,
Jacob Oliviers
- Marinus Corneliss Gort als pachtere 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 pachtere tzelve te leveren te ?, behoudens
de heere zijn recht maeckende mede heijs van costen
naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen voor recht alsoo het deerste instantie
is ende schepenen cleijn van bancke zij verstellen etc.
- Adam Pieters nomine Willem Adriaens gedaecgt hebbend Jacob Jans (MPS: Jacob Jans
Pieters Lemps) vuijt verstelde vierschare
verstelt
1W222, 61v, 6-9-1586
- mr Andries (MPS: Andries Stehouwer) van Cruijningen gedaecgt hebbend Gheleijn
Adriaens heijst 10s (kuere ende meesterloon aende huijsvrouwe des verweerders
gedaen)
- Joris Jans van Deurloo gedaecgt hebbend Macharis Willems (mote? rog)
- Joris Jans van Deurloo gedaecgt hebbend Lieven Adriaens Cortrijck (MPS: Lieven
Cortrijck) (beloofde penningen voor verweerder verschoten)
- Joris Jans van Deurloo gedaecgt hebbend Reijn Jans (? visch)
- Marinus Corneliss Gort nomine offitie gedaecgt hebbend Adriaen Jan Anthonies ende
Gabriel Bossaert (boete schapen vagebondt geloopen)
- Marinus Corneliss Gort nomine offitie gedaecgt hebbend Adriaen Jan Anthonies (levering
80 vierdelen ront coolsaet)
- Joris Jans van Deurloo gedaecgt hebbend Gheleijn Adriaens (geleverde rog?)

Dach van rechte 11-9-1586, present den officier, Jacob Jacobs Stoffels, Pauwels Franss,
Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Andries Engels
1W223, 62, 11-9-1586
- Pauwels Franss gedaecgt hebbend Egbert Jans (coop jong calff)
- 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
- Adam Pieters nomine Willem Adriaens heijst Jacob Jans Pieters Lemps ende doet zijn
versoeck alvolgende 4-7
verweerder allegerende secht dat hij presenteert te thoonen dat hij verweerder de
goederen in questie aenden aenlegger in gheender andere manieren overgelaten en
heeft dan gelijck hijt ontvangen hadde
ende naer aenleggen ende verweeren, wijsen schepenen den verweerder tot zijn
thoonen om den zelven aff te leijden? binnen den eijlande binnen 14 daecgen ende
daerbuijten drie weecken ofte ten waere dat den zelven buijten den eijlande nijet en
waere te becomen
Dach van rechte 27-9-1586, present den officier, Willem Quirijns, Jan Domiss, Jacob
Oliviers, Pauwels Franss, Andries Engels, Jacob Jacobs Stoffels
- Adam Pieters nomine Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Jacob Boudewijns vuijt
verstelde vierschare
reus antwoordende secht dat de saecke ende questie van tvoeren van de thienden is
bevonden ende hangende voor t’Landrecht etc.
(MPS: op volgend blad) actor replicerende secht alsoo de verweerder ten andere thijde
executie gepreponeert gehadt heeft daer benevens bijleggende acte uijt Lantrecht 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 dach van rechte verstelt
1W224, 62v, 27-9-1586
- Adam Pieters heijst Jacob Jans Pieters Lemps versoeckt voldoeningen ende executie des
thoonen daer de verweerder toe gewesen was
- Jacob Jans Pieters Lemps gedaecgt hebbend Andries Engels (rechte kennisse ende
wetenschappe dat hij gesien ende gehoort heeft ten huijse van Max? Heijn? ter Goes
van zeeckere overlatinge van huijs ende hoff gelegen ende gestaen in Eversdijck)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Laureijs Adriaens gedaecgt hebbend Egbert
Jans (vleesch, rog, speck)

- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Matthijs Diericks gedaecgt hebbend Egbert
Jans (bier, kaas, vleesch ende broot)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Matthijs Diericks gedaecgt hebbend Hans
de wagemaecker (Jan de Wagemaecker) (verteerde costen)
1W225, 63, 27-9-1586
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Matthijs Diericks gedaecgt hebbend Jacob
de Lapper (?)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) gedaecgt hebbend Heijndrick Karels (schutten)
- Andries Engels rechtelijk heijsch gedaen van Jacob Jans Pieters Lemps secht sulcks tot
voldoeninge van dien als nu is volgende de deponent out weesende ontrent 38 of 39
jaeren dat hem wel kennelijk is dat hij ten dien tijde toen de wetenschappe gedaen
werde daer de questie om is dat hij deponent int ? ten huijse van Max? tot Goes groot
getijer ende geroep was van coemanschappe malcander inde handen slaende seggende
tot malcanderen op alle voorgaende conditien ende bespreck den deponent anders niets
hoorende dant gewoel vant volck maer alsoo Pieter Pieter Leeuwe bijde deponent was
welcke zeijde: ick wil daer des binnen gaen om te besien wat ? mij dunckt dat mijnen
stieff zoon aen gaet ende aldoen heeft Max? voors. voorgenoemde deponent opde
solder geleijt, einde!
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 prochie ende heerlijckheijt van Weerde
geweesen op den 27-9 ten achterdeele 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
1W226, 63v, 27-9-1586
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Laureijs Adriaens schippere (MPS: hoort
schipper bij Laureijs Adriaens of Egbert Jans?, waarschijnlijk bij Laureijs Adriaens)
gedaecgt hebbend Egbert Jans vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen partijen tot accoort
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Matthijs Diericks gedaecgt hebbend Egbert
Jans vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen partijen tot accoort
- Cornelis Matthijss gedaecgt hebbend Macharis Willems (verteerde costen op retorica
gedaen)

- Cornelis Matthijss gedaecgt hebbend Quirijn Corneliss (achtste deel lijn saets)
- Laureijs Adriaens desisteert van alzulcke procedure van rechte als hij als aenlegger jegens
Aelbrecht Jans als verweerder geageert heeft hem zelven van zelve rechte
bedanckende
- Laureijs Adriaens doet bestellinge op zijnen gront en breder? van zijn schip ende arresteert
alzulcke goederen als Aelbrecht Jans inde zelven schuijte is hebbende omme zijne
tachterheijt daeraen te verhaelen
1W227, 64, 13-10-1586
- 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 eeniche bethaelinge te doene dan aen voors. arrestant ofte
andersints metten arrestant overcomen zijn tzij metter minne ofte mette rechte
- Pieter de Vrindt constitueert Mattheus Loen
- Cornelis Jacob Boudewijns op 5-10-1586 geappelleert ende geprotesteert hebbende van
alzulcken vonnisse bijde wethouders van Weerde den 27-9 tot achterdeele van den
appellant ende tot voordele van Marinus Corneliss Gort geweesen, renuncieert van
alzulcke appellatie ende protestatie bijde voorg. Cornelis Jacobs Boudewijns
Dach van rechte 13-10-1586, present den officier, Willem Quirijns, Pauwels Franss, Jacob
Oliviers
- Laureijs Adriaens gedaecgt hebbend Egbert Jans (toecomend van gecost (MPS: gecocht)
speck, kaas (MPS: keijse) ende kooren dewelcke de huijsvrouwe des gearresteerde tot
haeren dancke ontfangen heeft)
1W228, 64v, 13-10-1586
- Mattheus Loen nomine Egbert Jans protesteert van costen schade ende intresten soo vanden
appelen ende goederen die nu liggen tegenwoordich inde schepe van Laureijs
Adriaens, mitsgaders zeeven biljetten vande compagnie Capteijn Bruel daer dese
verweerder ondergesoetelt heeft ende zijn schult staet onder de verweerders
compagnie
- Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) is ter kennisse van schout ende
schepenen borge geworden ende hem zelven gestelt als principaelvoor Egbert Jans
omme te voldoen aen alzulcken heijsch als Laureijs Adriaens met recht den voors.
Egbert Jans affgewinnen can
- Egbert Jans constitueert Mattheus Loen

- Laureijs Adriaens constitueert ? (MPS : wie ?)
Dach van rechte extraordinaires 15-10-1586, present den officier, Willem Quirijns, Jacob
Oliviers, Pauwels Franss
1W229, 65, 13-10-1586
- Mattheus Loen als ghemachtich 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 Schwartzburch (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 prochie 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?
15-10-1586: Mattheus Loen als ghemachtich 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 rechte kennisse
brengen onder schout ende schepenen deser prochie wat zij lieden ten achteren zouden
mogen wesen van de weduwe Jacob Rinckgout soo van coop van thiende erve? ende
pachte 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
1W230, 65v, 18-10-1586
Dach van rechte 18-10-1586, present den officier, Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Wileem
Quirijns, Stoffel Marinuss
- Adam Pieters nomine Laureijs Adriaens heijst Egbert Jans alvolgende 15-10 ten register
gestelt
schepenen partijen gehoort hebbend, verstellen desen dach van rechte ten naesten mits
dat de aenlegger zal affleijden zijnen thoonen den rogge die hem van den verweerder
gelevert heeft waermede hij meijnt te thoonen dat hij hem zeggende ? van de
verweerder gelevert heeft (MPS: begrijp ik niks van!)
Laureijs den molenaer heeft rechtelijk verclaert dat hij den rogge in questie de
huijsvrouwe van Egbert Jans uijten naeme ende vanwege Laureijs Adriaens gelevert
heeft ende oock belooft heeft den zelven te bethaelen
- Adam Pieters nomine Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Jacobs Boudewijns
voldoeninge vande leste gewijsde 27-9
schepenen partijen hiermede gehoort hebbend, wijsen deesen dach van rechte ten
naesten gemerckt de sweckheijt? der jegenwoordiche vierschare ende insgelijcks
deerste instantie ten principale al wel op heden gedaen is mits dat de geexibeerde
pachtcedule onder tsecreet van schepenen zal blijven omme de absenten tzelve in dese
begrepen te remonstreren ten naeste toe

- Mattheus Loen nomine Pieter de Vrindt gedaecgt hebbend uijt crachte 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 noch schuldich te weesen op zijnen behoorlijcken eedt 3p 15s
6gr? is de weduwe gehouden den verweerders genoecg te doene volgende de
overlooper
- Mattheus Loen nomine Pieter de Vrindt gedaecgt hebbend uijt crachte van arrest heijst
Marinus Corneliss Gort den zelven als inde voorgaende gestelt den verweerder in
rechte bijleggende zeekere bezegelde brieff in houdende de numbre van 260p gr vls te
bethaelen in vier paijementen ?
1W231, 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 schuldich te wesen,
verclaerde voorts dat hij verweerder al noch vanden coop van thiende ten achtere
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 ? maendach 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)
1W232, 66v, 18-10-1586
- Dignus Gheleijns nomine Mattheijs Diericks heijst Egbert Jans vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen den aenlegger volcomen zijns heijsch, actor doet zijn bewijs aende
schult van Heijndrick Adriaens toecomende van een schuijte bij den verweerder
aenden voors. Heijndrick Adriaens vercost ende voorts van Claes Danckaerts ende
voorts daert hij aenlegger can bevinden
- mr Servaes doet arrest aende overschietende penningen berustende onder Heijndrick
Adriaens toecomende Egbert Jans toecomende bij coope van een schuijte
verstelt tot wedercompste de verweerders
- Dignus Gheleijns nomine Matthijs Diericks heijst Jan de Wagemaecker vuijt verstelde
vierschare

- Dignus Gheleijns nomine Matthijs Diericks heijst Jacob de Lappere vuijt verstelde
vierschare 12-10
Dach van rechte 25-10-1586, present den officier, Jan Anthonies, Jacob Oliviers, Jacob
Jacobs Stoffels, Willem Quirijns, Pauwels Franss
- Adam Pieters nomine Laureijs Adriaens schippere heijst Egbert Jans ende versoeckt te
hebben condempnatie vanden heijsch
schepenen wijsen den aenlegger volcomen zijnen heijsch, actor doet zijn bewijs aen
den borche etc.
1W233, 67, 18-10-1586
- Adam Pieters nomine Willem Adriaens heijst Jacob Jans Pieters Lemps vuijt verstelde
vierschare 6-9
schepenen houden de sententie op ’t versoeck voorent verhaelt aen tot over 14 dagen
- 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 recht als dat den heijscher ende verweerder hueren heijs ende verweeren
schriftelijk zullen doen stellen daer zij hun lieden beijde mede mogen behelpen, ende
daerbij geveocht de pachtcedulle 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 Middelburch 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
- Adam Pieters nomine mr Servaes Delion heijst vuijt verstelde vierschare ? (MPS: wie)
(verteerde costen)
- Adam Pieters nomine mr Servaes Delion doet arrest op zeekere resterende penningen
berustende onder Joris opt Hoet toecomende Egbert Jans toecomende vant huijs daer
den voors. Joris al was inwoonende
verstelt
- Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) geassisteert met Mattheus Loen heijst
Egbert Jans ende heijst vuijt crachte van arrest ontslaginge ende indempniteijt van
alzulcke borgtochte bijden arrestant voorden gearresteerden gedaen ende doet vuijt
crachte van dien zijn bewijs aen de penningen berustende onder Heijndrick den naeijer
ende op steenen vlasch berustende onder Cornelis Marinuss schippere tot Valckenisse
schepenen wijsen de arrestant volcomen mits partijen hebben verbotte
- Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) geassisteert met Mattheus Loen doet
rechtelijk interdiceeren ende verbieden aen Stoffel Marinuss eeniche bethaelinge te
doene ofte eeniche obligatie te verleenen noopende zeekere geresen? voldoen aen
Egbert Jans voor ende al eer den voors. Egbert Jans met den voorgenoemde aenlegger
zal veraccordeert weesen metter minne ofte metten rechte

- Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) geassisteert met Mattheus Loen doet
rechtelijk interdiceeren ende verbieden aen Jan Polvliet eeniche bethaelinge te doene
ofte eeniche obligatie te verleenen noopende zeekere thienden voldoen die hij Polvliet,
Egbert Jans ende Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) tzamen in
hueren aengenomen hebben
1W234, 67v, 18-10-1586
- Mattheus Loen gedaecgt hebbend weduwe Joos de Witte vuijt verstelde vierschare
- Mattheus Loen gedaecgt hebbend Willem Maertens backer (9s van wettelijke kosten gedaen
aen vierschare alhier aen Cornelis Gilliss Baes)
- Dignus Gheleijns gedaecgt hebben Jan den Wagemaecker vuijt verstelde vierschare
- Dignus Gheleijns gedaecgt hebbend Willem Maertens backer (schutgelt)
Dach van rechte 15-11-1586, present den officier, Jacob Oliviers, Jacob Jacobs Stoffels,
Pauwels Franss
- Govaert Pieters arrest gedaen aen de goederen van Egbert Jans berustende onder Matthijs
Diericks ende voorts tot alle plaetsen bevinden binnen Weerde ofte Valckenisse
- Frans Serjonkers zichzelven presenterende vanwege Godewaert Pieters? in voors. arrest?
1W235, 68, 22-11-1586
Dach van rechte 22-11-1586, present den officier, Jan Domiss, Jacob Oliviers, Jacob Jacobs
Stoffels, Andries Engels, Willem Quirijns, Stoffel Marinuss
- Pauwels Geerts gedaecgt hebbend Willem Maertens backer (gelevert bier)
- Frans Serjonckers nomine Govaert Pieters gedaecgt hebbend Egbert Jans (MPS: wat staat er
boven de regel geschreven?) vuijt crachte van arreste heijst (berekende penningen
obligatie)
- Cornelis Jans Hollander gedaecgt hebbend Stoffel Marinuss, d’erfgenamen Quirijn Adriaens
ende de weduwe van Jan Meeuss (borchtochte bij zeeker article hier geexibeert)
- Adam Pieters nomine Willem Adriaens gedaecgt hebbend Jacob Jans Pieters Lemps vuijt
verstelde vierschare
schepenen partijen hiermede gehoort hebbende, houden dese dach van rechte die
schout ende schepenen houden ende dat om merckelijke redenen zij schepenen
moverende
- Mattheus Loen renuncieert alzulcke vierschare als hij hier voor recht gesustineert heeft
jegens de weduwe van Joos de Witte
1W236, 68v, 22-11-1586

Dach van rechte 29-11-1586, present den officier, Jacob Jacobs Stoffels, Pauwels Franss,
Stoffel Marinuss
- Frans Serjonckers nomine Govaert Pieters vuijt verstelde vierschare Egbert Jans
huijsvrouwe
schepenen partijen gehoort hebbend wordt deeseb dach van rechte gecontinueert toe
compste van Govaert Pieters om als dan met malcanderen te spreecken tot accoort, etc.
- Mattheus Loen gedaecgt hebbend Willem Maertens backer (twee viertelen terwe schoon
drooge ongeschooten ende ongesuiverde teruwe, en noch leveringe van eenen nieuwen
zack)
- Adam Pieters nomine Willem Adriaens gedaecgt hebbend Jacob Jans Pieters Lemps vuijt
verstelde vierschare
schepenen den aenlegger gehoort hebbende met het verantwoorden van den
verweerder, wijsen schepenen uijt crachte van den voorgaende thoonen alhier in rechte
geexibeert ende overmits swaerichheijt hier schepenen moverende inde geexibeerde
thoonen, wijsen daeromme schepenen den zelve thoonen te remonstreren in hoogere
vierschare ende wijser mannen binnen de stadt Middelburch, mits desen over dienend
alle d’acten dese processe gedaen omme etc.
1W237, 69, 22-11-1586
- Voort hier tot memorie gestelt dat de zaecke tusschen Cornelis Jans Hollander als aenlegger
ende Stoffel Marinuss, Jan Dignuss ende Jan Quirijns als verders is gecontinueert ten
naesten
Dach van rechte 10-12-1586, present den officier, Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Andries
Engels, Jacob Jacobs Stoffels, Pauwels Franss
- Cornelis Jacobs Boudewijns gedaecgt hebbend Heijndrick vanden Bulck (thienden derrij
ingevoerd)
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Cornelis Matthijss (12 viertelen schoone ende suijver
teruwe, pacht)
- Jan Matthijss nomine matris (MPS: zijn moeder) gedaecgt hebbend Maerten Jans Vogelaer
(geleverde boter)
- Jan Matthijss nomine matris (MPS: zijn moeder) heijst Quirijn Corneliss (gelevert lijnsaet)
- Jan Matthijss nomine matris (MPS: zijn moeder) heijst Neelken Pons (MPS: Cornelia Pons)
(gelevert lijnsaet)
- Marinus Corneliss Gort nomine offitie gedaecgt hebbend Anthonij Hectors (boete 10s)
- Marinus Corneliss Gort nomine offitie gedaecgt hebbend Adriaen Gilliss (MPS: Adriaen
Gieliss) (boete 10s)
1W238, 69v, 10-12-1586

- Marinus Corneliss Gort nomine offitie heijst Laureijs Adriaens schippere de zelven inde
qualiteijt als voor de bruecke van 10s naer inhoudende? de voorgeboden
17-12-1586: Jacob Lodewijcks heeft ter kennisse van schout ende schepenen van Weerde
gepresenteert ende geconsigneert zeekere 200 carolus guldens met anderen oncosten
ende lijfcoop ten doene ende profijte van Cornelis Marinuss (MPS: Cornelis Marinuss
Gort) ende dat tot voldoeninge vande eerste paije van den coop van Cornelis Matthijss
gedaen aenghaende het best van goede renten erve ende andere goederen den voors.
Cornelis Matthijss vanwegen afflijvichheijt Thomas Laureijs (MPS: d.i Domis
Laureijs, zie acte verder op deze pag.) zaliger aenbestorven, presenterende niettemin
den voorg. Jacob Lodewijcks aff te doene ende te voldoene alzulcken rente als hij
Jacob voors. vanweegen zijnen uijtcoop jegens Jan Domiss als recht voicht des voors.
weesen ten andere zijden gedaen heeft ende den voorg. Jacob Lodewijcks de
voorgenoemde van penningen gepresenteert als ?, heeft den zelven Jacob voors. de
voors. penningen wederopgesteken met ? admissie ende toelaten van de wethouders
ende Cornelis Marinuss belovende den voors. Jacob Lodewijcks in onser schepenen
presentie ende jegenwoordichheijt dezelve somme van penningen met de andere
oncosten te brengen onder rechte alhier tot allen tijde daertoe rechteleijken versocht
zijnde op verbintenisse van se et sua ? ter presentie van Jacob Oliviers, Pauwels
Franss, ende ex relatu Andries Engels schepenen
Dach van rechte 20-12-1586, present den officier, Stoffel Marinuss, Andries Engels, Pauwels
Franss, Jacob Oliviers schepenen
- Adam Pieters vuijt naeme ende vanweeghe Cornelis Marinuss Gort als actie ende overdracht
hebbende van Cornelis Matthijss deel vant besterff den voorgenoemde Cornelis vuijt
overlijden van Domis Laureijss aenbestorven heijst Jan Domiss als voocht van Domis
Laureijss in zijnen leven reeckeninge bewijs ende reliqua van de administratie die hij
gehadt heeft van den goederen van Domis Laureijss zaliger voors. ende dat binnen 8
daecgen ofte heijst daervoor 200p met de costen daeromme gedaen ende alsnoch te
doene, verstelt ut supra
1W239, 70, 20-12-1586
- Adam Pieters vuijt naeme ende vanweeghe Cornelis Marinuss Gort heijst Jacobs Lodewijcks
al volgende de conformiteijt des voorg. heijsch
reus antwoordende zecht dat hij gecost heeft vanden sterfhuijse de numbre van 1300
carolus guldens, sustinerende daeromme te mogen lossen zijnen tenuere?
actor replicerend zecht geene kennisse te draecgen vanden coop bij den verweerder
hier allegerende noch oock van zijne lossinge duerdien hem hier aff geheijst wort
rekeninge bewijs ende reliqua voorent verhaelt, concluderend oversulcks dese ? van
heijsch ten register gedaen de verweerder zijn actie gereserveert van zijn naestinge
ofte lossinge soo hij pl? waer op den heijscher hem zal antwoorden in thijden ede in
wijlen daertoe versocht zijnde, hierbij persisterende
schepenen partijen gehoort hebbend verstellen deesen dach van rechte op maendach
comende tot costen van partijen
- Marinus Corneliss Gort gedaecgt hebbend Laureijs Adriaens vuijt verstelde vierschare

-

schepenen gehoort ende verstaen hebbend den heijsch des officiers ende partije niet
comparerende, wijsen oversulcks den officier volcomen zijns heijsch ende doet zijn
bewijs aen des verweerders crapschuijte ende in gevalle van belastingen doet voorts
zijn bewijs aen dese verweerders beste bedde ende voorts aen alle zijne goederen tot
zijn bethalinge toe

- Jacob Jans Pieters Lemps versoeckt ter kennisse van schout ende schepenen oft hij
volcomen is in zijn getuijgenisse jegens Jaentken Lodewijcks (MPS: Janneken
Lodewijcks) beleijt noopende eenen zeekere wech volgende den heijsch 10-7-1586 ten
register gestelt
schepenen ten versoecke van Jacob Jacobs Stoffels tgetuijgenisse bijden voors. Jacob
beleijt oversien hebbend met oock zeekere getuijgenisse voor wethouders van
Cruijningen beleijt, wijsen den aenlegger volcomen in zijne heijsch belendingen die
hij aengenomen hadde te bethaelen
1W240, 70v, 22-12-1586
Dach van rechte 22-12-1586, present den officier, Willem Quirijns, Stoffel Marinuss, Jacob
Oliviers, Jacob Jacobs (MPS: Jacob Jacobs Stoffels), Pauwels Franss schepenen
- Adam Pieters vuijt naeme van Cornelis Marinuss Gort heijst Jacob Lodewijcks vuijt
verstelde vierschare alsoo hij 20-12 ten register heeft laten stellen
schepenen partijen gehoort hebbend wijsen den verweerder gehauden zal weesen
rekening, bewijs ende reliqua te doene voor schepenen alsoo naer wijsen de kuere van
Zeelant ende dat doene ende profijte van de gheenen dier in gerecht zal weesen ende
dat binnen 14 daegen
- Adam Pieters vuijt naeme van Cornelis Marinuss Gort Jan Domiss alvolgende den
voorgaende 20-12 ten register gestelt
reus antwoordende secht alsoe t besterf in questie gecomen is van zijn broeder,
concludeert daeromme naederschap?, presenteert oversulcks te voldoene de
verschooten penningen
Cornelis Marinuss actor versoeckt dat den aenboorder zal bewijsen de recht genoecg
zijnde datten aenboort mach getrocken werden van eenich uijtcoop van besterfnisse
schepenen ? van partije verstaen ende gehoort hebbend, verstellen desen dach van
rechte tot den eerste dach van rechte die schout ende schepenen houden naerdat Jacob
Lodewijcks zijn rekeninge gedaen zal hebben
- Pauwels Corneliss woonende tot Bieselinge constitueert Adam Pieters procureur
- Marinus Corneliss Gort als schoutet van Weerde ende Valckenisse nomine offitie omme als
schout ende heere geweesen te worden inde achtergelaeten goederen wijlen Goolette
Corneliss (MPS: Goolken Cornelisdr) zaliger wettige huijsvrouwe van Jan Quirijns,
ende naer mannise van de schoutet wijsen schepenen den officier volgende zijn
versoeck inde goederen voors.
1W241, 71, 24-1-1587
Dach van rechte 24-1-1587, present den officier, Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Jacob
Jacobs Stoffels, Jan Domiss, Stoffel Marinuss ende Andries Engels

- Jan Domiss heijst van Cornelis Marinuss Gort vuijt verstelde vierschare, persisteert voorts
volgende zijn aenboort ten register gestelt ende voorts doet den zelven noch breeder
aenboort ende dat van wege zijne suster dochter, wijlen haeren man deese goederen
vercost heeft, alsoe daeniche de selfde som tzij lant ende paijen van erffhoeve
uijtschult ende inschult tzij luttel ofte veel daer ick als recht oom in alles de drie
deelen in hebbe ende met het selfde vierendeel in als gemeen liggende, versoecke
daeromme gerecht aenboort ende presenteert int gelt als ick voormaels hebbe gedaen,
protesterend voorts van costen schade alreede gedaen ende alnoch te doene
den verweerder persisteert bijde voorgaende versoecke 22-12-ten register gestelt
schepenen partijen gehoort hebbend, wijsen denzelve in goede mannen omme te
accorderen tussen dit ende ten naeste Jan Domiss neempt voor zijn segsluijden Jacob
Jacbs Stoffels ende Andries Engels, den schout neempt vuijt naeme van zijne soone
Cornelis Marinuss, Willem Quirijns ende Stoffel Marinuss, ende den dach van accoort
geaccordeert op maendach toecomende ofte ten waere datter merkelijken impediment
intercedeerden
- Jacob Jans Pieters Lemps versocht hebbend oft Willem Adriaens van Eversdijck voldaen
heeft het gewijsde vonnisse 30-11-1586 uijtgesproocken ende geweesen, ende alsoo
schepenen niet en conden bevinden den zelven genoecg gedaen te zijne, wijsen
schepenen den verweerder Jacob Jans te weesen ontslagen ende gerelaxeert van den
heijs ende costen bijde voorgenoemde Willem Adriaens als aenlegger gedaen
1W242, 71v, 31-1-1587
- Frans Serjonckers vuijt name ende vanwege Godewaert Pieters voldaen hebbend zijn
appoinctmente bij mijne heeren schepenen 20-11-lestleden gegeven versouckt
daeromme ende heijst de bethaelinge aen Egbert Jans ofte zijne huijsvrouwe gedaen
22-11 ten register gestort, versouckende oversulcks hebbend de adjudicatie ende
aenwijsinge der goederen alvolgens de arreste
schepenen de aenlegger gehoort hebbend verstellen
- Claes Corneliss rechtelijk gedaecgt hebbend Jan Dignuss ende Anthonij Laureijss (heijst van
beloofde penningen hij aenlegger voorden garant maior bij den verweerders belooft)
- Heijndrick Adriaens van Bullinck gedaecgt hebbend Jan Dignuss (betaelinge van een
vierdeel? rog)
- Laureijs Geense voor hem zelve ende Engel Roels vuijt name ende als voocht van
Hubrechtken Cleijse? gedaecgt hebbend Cornelis Matthijss (paijementbrieff)
- Pieter Remingius (MPS: Pieter Remigi) gedaecgt hebbend Cornelis Marinuss Gort (affcoop
brieff volgens een bescheet alhier overgedient)
- Jan Domiss gedaecgt hebbend Anthonij Laureijss (10 viertelen preter een mudken?
zomergerst toecomende van zeeker besterff hem van zijn broeder aenbestorven)
- Heijndrick Marinuss Gort heijst Quirijn de molenaere (van een zeijl door hem betaelt)
1W243, 72, 31-1-1587

- Cornelis Jacob Boudewijns dijckgraeff gedaecgt hebbend Maerten Heijndricks (huijr van
thienden)
- Janneken Pietersdr huijsvrouwe van Cornelis Anthonies (MPS: Cornelis Thoniss) tot
Valckenisse doet rechtelijk haer indempnisatie over de achtergelaten goederen wijlen
Goolken Cornelisdr huijsvrouwe in haer leven van Jan Quirijns tot Valckenisse,
sustinerende te weesen gerecht met vierendeel der zelve goederen van vaderszijde
voorgenoemd de voorg. Janneken Pieters dat zij soude met de voorgenoemde Goolken
vadere met naeme Cornelis Cleijss inden tweede graet nederwaerts, presenterend
dienaengaende haer zelven altijt te reguleren alvolgende de kuere van Zeelant
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) vuijt naeme van Pieter Cornelis Cleijss tot
Valckenisse rechtelijk gedaecgt hebbend Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens)
(coop huijs daer den verweerder al noch in woonende is)
- Laureijs Geerts van Valckenisse gedaecgt hebbend Maerten Heijndricks (coop derrij)
- Marinus Heijndricks als borche alhier in rechte geexibeert, hebbende zeekere actie binnen de
stadt Goes gesustineert tot achterdeele van eene genaempt Max Heijndricks (MPS:
Maximiliaen Heijndrick?), voor den welcken Marinus Heijndricks voors. hem zelven
cautionaris ende borche gestelt heeft ende daeromme de somme inde geexibeerde
actien gementioneert heeft moeten betaelen, heeft daeromme uijt crachte vandien
gedaen zeeker bewijs van penningen den voorgenoemde Max? toecomende berustende
onder Jacob Jacobs Stoffels, begerende daeromme dat de zelve Jacob Jacobs Stoffels
zal werden gedaen interdict ende verbot aen iemandt te bethaelen dan aenden voors.
Marinus Heijndricks
1W244, 72v, 9-2-1587, present den officier, Jacob Oliviers, Andries Engels, Pauwels Franss,
Jacob Jacobs Stoffels ende Jan Domiss schepenen
- Adam Pieters nomine Pauwels Marinuss? schippere gedaecgt hebbend Laureijs Geense als
getrout gehadt hebbend in haer leven Soetken wijlen achtergebleven weduwe Maerten
Machiels Boone (heijst 50p oft dat hij gedaecgde onder schepenen brengt alzulcken
testamente ofte codicille reciproque gemaeckt ofte eertijts gemaeckt is geweest tussen
de voors. Maerten Machiels ende Soetken zijn huijsvrouwe, mitsgaders staet ende
inventaris van de goederen dien ten streffhuijse van de voors. Maerten Machiels naer
zijn overlijden zouden bevonden weesen)
schepenen verstellen
- Nicolaes Corneliss gedaecgt hebbend Anthonij Laureijss ende Jan Dignuss vuijt verstelde
vierschare
verstelt
- Jacob Jans Pieters Lemps nomine Marinus Jans gedaecgt hebbend Laureijs Polvliet (zeeker
lichtgelt bij den verweerder aen den aenlegger in betaelinge gegeven)
- Pauwels Franss als kerckmeester gedaecgt hebbend Adriaen Jans Loijs (kerckthienden)
1W245, 73, 9-2-1587

- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Heijndrick Adriaens Naeijer (huijr thiende)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Adriaen Adriaens Cooman (8 vierdelen zomergerst)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Stoffel Jacobs (lossinge brieff)
- Adriaen Jans Loijs gedaecgt hebbend Jan Dignuss (9 vierdelen zomergerst die de verweerder
tecort gelevert heeft)
- Jacob Jans Pieters Lemps nomine Cornelis Matthijss (versoeck te hebben zij-aenboort
alvolgende versteck 7-2-1587 uijt boeck van transport. Schepenen wijsen partijen tot
accoort met goede mannen, actor neempt Jan Adriaens Loijs, reus neempt Gabriel
Bossaert)
- Cornelis Jacobs Boudewijns gedacht hebbend Jacob Jacobs Stoffels (derrij thienden)
- Digna Matthijss (MPS: Dinghen Thijss) gedaecgt hebbend Maerten Heijndricks vuijt
verstelde vierschare (paijementsbrieff van ’t huijs daer den verweerder innen woont)
1W246, 73v, 9-2-1587
- Pieter Remingius gedaecgt hebbend Cornelis Marinuss Gort vuijt verstelde vierschare
schepenen partijen gehoort hebbend wijsen dat de aenlegger zal gehouden weesen bij
te brengen zeeker besceet op ende in welcken jaeren de geheijste paijen zouden
vervallen ende verscheenen weesen, mitsgaders dat de aenlegger al noch gehouden zal
wesen aen Schuijlhoeck rechtelijk te versoecken oft hij de zelven over een jaer voor
dato van desen tselfde aengeweesen heeft tot zijnder betaelinge van de paijementen
voors., ende tselve bij schepenen gesien zijnde zullen schepenen wijsen soo naer recht
behooren zal
Dach van rechte 21-2-1587, present den officier, Jan Domiss, Jacob Oliviers, Pauwels Franss,
Stoffel Marinuss, Jacob Jacobs Stoffels
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns
Olleman) gedaecgt hebbend Philips Steijls (derrijthienden)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) gedaecgt hebbend knecht van Jan Dignuss
genaempt Matthijs Jacobs Knoop (verteerde montcosten)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) gedaecgt hebbend Quirijn Corneliss (verteerde
montcosten)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) gedaecgt hebbend Maerten Heijndricks (verteerde
montcosten)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) gedaecgt hebbend Claes Danckaerts (verteerde
montcosten)
1W247, 74, 9-2-1587

- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) gedaecgt hebbend Jacob de Lapper (verteerde
montcosten)
- Dignus Gheleijns nomine Heijndrick Marinuss gedaecgt hebbend Quirijn de molenaer tot
Valckenisse vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen de aenlegger volcomen in den heijsch, condempnerende de
verweerder inde costen ende doet zijn bewijs aent beste bedde ende voorts aen alle
zijn goederen tot zijn betalinghe toe
- Cornelis Marinuss Gort gedaecgt hebbend Laureijs Geerts (schepenbrieff)
- Cornelis Marinuss Gort gedaecgt hebbend Maerten Heijndricks (thienden)
- Pauwels Geerts gedaecgt hebbend Willem Quirijns (ontvangen penningen van den cleijnen
impost bijden verweerder ontfangen over de prochie van Weerde ende Valckenisse
schepenen verstellen
- De zaecke ende questie tusschen Pauwels Marinuss als aenlegger ende Laureijs Geense is
gecontinueert ten naeste
- Jacob Jans Pieters Lemps nomine Marinus Jans heijst Laureijs Polvliet vuijt verstelde
vierschare
verstelt
1W248, 74v, 9-2-1587
- Cornelis Jacobs Boudewijns gedaecgt hebbend Cornelis Matthijss (21p 16s 10gr vls 10
mijten pacht hoeve)
- Nicolaes Corneliss gedaecgt hebbend Anthonij Laureijs ende Jan Dignuss vuijt verstelde
vierschare
schepenen wijsen tot accoort van goede mannen, actor eligeert Adriaen Jans Loijs,
reus Jan Domiss
- Geert Marinuss schipper in die qualiteijt als hij procedeert gedaecgt hebbend Anthonij
Laureijss (schepenbrieff hier in rechte overgedient, reus bekent de schult ende belooft
te betaelen binnen 3 weeken)
- Adriaen Jans Loijss gedaecgt hebbend Heijndrick Adriaens vuijt verstelde vierschare
reus bekent schult ende belooft te betalen binnen 14 daegen op volstaende panden
- Heijndrick van den Bullick gedaecgt hebbend Jan Dignuss vuijt verstelde vierschare 31-1
lestleden
over willecueren van aenlegger is desen dach van rechte verstelt
- Stoffel Marinuss gedaecgt hebbend Jan Polvliet (huijshuere)
1W249, 75, 27-2-1587

Dach van rechte 27-2-1587, present Willem Quirijns als officier, Jan Domiss, Jacob Oliviers,
Andries Engels, Pauwels Franss
- Marinus Corneliss Gort als schout van Weerde ende Valckenisse gedaecgt hebbend Jan
Quirijns (MPS: Jan Quiraens) tot Valckenisse nomine offitio naer vuijtwijsen de kuere
van Zeelant van boete ende braecke dat den verweerder voors. binnen de ses weeken
geen staet van inventaris en heeft gemaeckt van het sterfhuijs Goolken Cornelisdr
heijst als noch den aenlegger vuijt crachte als voorent op den verweerder voors. dat hij
verweerder gehauden zal wesen rechtelijk te verclaeren ende een eedt te sweeren oft
hij verweerder den erfgenamen desen sterfhuijs aengaende int cleijnen ofte int groot
niet heeft vercort noch verongelijckt ofte in gebreecke vandien heijst daervooren de
somme van 2000 carolus guldens eens
heijst voor hetzelven aenden verweerder 44p 15s 8gr vls toecomende van een paije
van lande gecomen van het sterfhuijs wijlen Laureijs Domiss zaliger
- Laureijs Geense voor hem zelven ende Engel Roels als voocht van Hubrechtken Cleijsdr
constitueren Johan Cleijss omme te winnen ende rechtelijk ? alzulcke proces, saecke
ende procedure als de voorg. constituanten zijn hebbende jegens Pauwels Marinuss
schipper tot Bieselinge, etc.
1W250, 75v, 27-2-1587
- Jacob Lodewijcks gedaecgt hebbend Anthonij Laureijss (thienden)
- Jacob Lodewijcks gedaecgt hebbend Anthonij Laureijss (6 vierdelen zomergerst ende 6
maeten bij de verweerder ende Laureijs Domiss kersmisse 1586 gecost)
- Adam Pieters nomine Pauwels Marinuss heijst Laureijs Geense vuijt verstelde vierschare
verweerder secht ende geeft voor antwoorde dat den aenlegger zal borghe stellen voor
alle costen gedaen ende alnoch gedaen zullen werden, alsoe hij hier ons compt
heijssen van ’t voorgenoemde sterfhuijs over 10 ofte 12 weeken gepasseert
schepenen partijen gehoort hebbend, wijsen den verweerder te moeten antwoorden ten
principalen, ende ten principale geantwoordt te hebben wijsen schepenen tot accoort
van goede mannen. Actor neempt Jacob Lodewijcks ende dijckgraeff, reus neempt Jan
Domiss
- 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 cracht van den derden daecge mits partije eene rechtelijke
wete
- Jan Cleijs nomine Jan Polvliet gedaecgt hebbend Joos Jaspers tot Valckenisse (toecomende
van affmakinge van een schuijte)

1W251, 76, 27-2-1587
- Adam Pieters nomine Claes Corneliss vuijt verstelde vierschare Anthonij Laureijs ende Jan
Dignuss 21-2 ten boecke gestelt

-

schepenen wijsen den aenlegger volcomen zijns heijsch, ende doet zijn bewijs aen elck
van hen verweerders beste coe ende voorts, etc.

- Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) gedaecgt hebbend Philips Steijls op
Gauwege (MPS: Gawege), Matthijs tot Jan Dignuss wonende, Jacob den Lapper ende
Nicolaes Danckaerts vuijt verstelde vierschare
schepenen verstellen uijt crachte van derden daege
- Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) heijscht Jan Vrie (MPS: Jan Vree)
(montcosten)
- Den heijs door Cornelis Marinuss Gort jegens Maerten Heijndricks gedaen, is gecontinueert
tot naeste
Dach van rechte 7-3-1587, present den officier, Willem Quirijns, Andries Engels, Pauwels
Franss, Jacob Oliviers, Stoffel Marinuss
- Marinus Corneliss Gort nomine offitio gedaecgt hebbend Jan Quirijns tot Valckenisse vuijt
verstelde vierschare
1W252, 76v, 7-3-1587
- Frans Serjonckers nomine Govert Pieters (MPS: Godewaert? Pieters) gedaecgt hebbend
Egbert Jans naer vuijtwijsen den voorgaende, versoeckt oversulcks te hebben indicatie
opde gearresteerde goederen
schepenen partijen gehoort hebbend wijsen den aenlegger volcomen zijns heijsch ende
doet zijn bewijs achtervolgende den arrest ende gearresteerde goederen ende voorts tot
alle andere goederen den verweerder toecomende onder Weerde ende Valckenisse
berustende
- Jacob Jans Pieters Lemps nomine Marinus Jans gedaecgt hebbend Laureijs Polvliet vuijt
verstelde vierschare
verstelt
- 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
Dach van rechte, 13-3-1587, present den officier, Jan Domiss, Andries Engels, Willem
Quirijns, Jacob Oliviers, Pauwels Franss
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Pieter Emmericks van Bieselinge gedaecgt
hebbend Willem Maertens backer (paije brieff)
- Jacob Jans Pieters Lemps vuijt naeme van Marinus Jans gedaecgt hebbend Laureijs Polvliet
vuijt cracht derden daecge

-

schepenen vuijt cracht van voorg. wijsen den aenlegger volcomen zijns heijsch, de
aenlegger doet zijn bewijs aen beste bedde ende voorts tot alle de goederen die de
verweerder is hebbend tot zijn verhael toe

1W253, 77, 13-3-1587
- Adriaen Adriaens gedaecgt hebbend Quirijn de molenaere tot Valckenisse (gecost parcelen
van goederen inde coopdach van wijlen Marinus Marinuss Beelboom)
verstelt
- Marinus Corneliss Gort gedaecgt hebbend Jan Quirijns vuijt verstelde vierschare
reus belooft te betaelen
- Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) gedaecgt hebbend Philips Steijls vuijt
verstelde vierschare
schepenen wijsen den aenlegger volcomen zijns heijsch, doet zijn bewijs aen beste
bedde etc.
- Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) gedaecgt hebbend Matthijs tot Jan
Dignuss vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen den aenlegger volcomen zijns heijsch, doet zijn bewijs aen zijn
huere ende voorts zijn cleeren ende persoon
- Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) gedaecgt hebbend Jacob de Lapper
vuijt verstelde vierschare
schepenen wijsen den aenlegger volcomen zijns heijsch, doet zijn bewijs aen beste
bedde etc.
- Jan Quirijns constitueert Jacob Jans Pieters Lemps in al zijne zaecken ende affeeren die hij
constituant ten eijnde de sterfhuijse wijlen Goolken Cornelisdr zaliger huijsvrouwe
des constituants in enicher manieren tzouden in rechte alhier geintendeert ende
aengerecht werden, etc.
1W254, 77v, 21-3-1587
Dach van rechte, 21-3-1587, present den officier, Willem Quirijns, Jan Domiss, Jacob
Oliviers, Andries Engels, Stoffel Marinuss schepenen
- Willem Quirijns gedaecgt hebbend Macharis Willems (den zelven vrede ofte thuijnen ende
beheijninge ende denselven te stellen alzoe dezelven over 30 ofte 40 jaeren gestaen
heeft, etc.)
- Cornelis Jacobs Boudewijns doet zijn versoecke om te hebben volcomen recht ende
adjudicatie over de goederen van Cornelis Matthijss naer vuijtwijsend de voorgaende
procedure
- Willem Olleman (MPS: Willem Gheleijns Olleman) als borge geweest zijnde voor Egbert
Jans naer vuijtwijsen den register 13-10 lestleden ende gemerct dat Egbert Jans op de
geheijste somme bethaelinge gedaen heeft aen Laureijs Adriaens versoeckt oversulcks
ontslagen te zijn voorg. borchtochte

-

schepenen versoeck van ontslaginge gehoort hebbende, ontslaen den requirant te
deeser tijt nijet maer ordineeren den requirant dat hij zal gehouden wesen zijn partije
te doen rechtelijk weete omme als dan den partijen gehoort hebbende daerinne te
doene soo naer recht behooren zal

- Nicolaes Corneliss versoeckende te hebben executie op zijn actie tusschen hem ende
Anthonij Laureijs ende Jan Dignuss als verweerders geintenteert?, heeft zijn actie
laten verstellen tot naer de vacantie van Paesschen
- Adriaen Adriaens gedaecgt hebbend Quirijn de molenaere vuijt verstelde vierschare
reus belooft te betaelen
1W255, 78, 21-3-1587
- Claes Jans van Pamelen gedaecgt hebbend Marinus Erasmus (heijst dat hij zal restitueren
ende wederom geven alzulcken gelach maeckend 3s als den aenlegger uijt te nemen
van de hoeve daer Jacob Corneliss op woonende is verleijt heeft welcke voorg. 3s den
verweerder aengenoomen heeft te bethaelen int overneemen van de zelve voorg. hoeve
schepenen partijen gehoort hebbend, wijsen den zelve tot accoort van goede mannen
mits dat elkck zal bij brengen conditien ende bescheet daeraff enichzins gemaeckt
zijnde. Actor neempt Willem Quirijns, reus neempt Cornelis Wispelaer
- Willem Quirijns vuijt crachte van zijnder procuratie ons scheepenen gebleken, gepasseert
t’Antwerpen voor notaris wesende de dato 3-2-1587 ende heeft ter kennisse van
schepenen duer admissie ende toelaetinge van de schoutet geprotesteert dewelcke
oock protesteert mits deesen vuijten naeme ende van weegen den weesen wijlen
Cornelis Vermeijlen jegens Cornelis Matthijss ten dien eijnde hij Cornelis Matthijss
voors. hem zelven vervoordert heeft int verleden jaer ende oock als noch niet op een
hande tegens de expresse uijtdruckinge der huercedulle te laeten doene zeekeren delaij
tot groote notabele schade alreede geleden ten achterdeele van de weesen voors. Den
protestant voors. ten dien eijnde hem zelven beclaecgende ende niet te min
protesterende van in thijden ende wijlen dezelve schaede aen zijnen persoon ende
goederen te achterhalen soo hij protestant te raede zal bevinden te behooren. Actum
tot Valckenisse
7-6-1587: ten ernstelijck versoecke Jacob Jans Maete zijn gecompareert in propren persoone
Jacob Oliviers ende Jacob Jacobs Stoffels medeschepenen deser prochie van Weerde
ende hebben tsamenderhant verclaert opden eedt causa offitie gedaen, henlieden seer
wel genoecg kennelijk te zijne ende oock waerachtich is dat eenen Jan Corneliss Cock
achtergelaten heeft 3 kinderen te weten eenen zoone, genaempt Jacob Jans ende twee
dochters d’eene genaempt Maeijcken Jansdr ende d’ander Cornelia Jansdr, ende de
voors. Maeijcken Jansdr heeft achtergelaten eenen zoone genaempt Pieter Pauwelss
ende Cornelia Jansdr heeft achtergelaten eenen zoone genaempt Leenaert Jans ende
een dochter genaempt Sara Jans, item verclaerden zij voors. attestanten hoe dat eenen
Cornelis Jans Cock vader van voors. Jan Cornelis Cock noch achtergelaten heeft een
dochter genaempt Jacomijna Cornelisdr Cock waeraff gecomen is Jan Jans, alsoo
overleden zijn tot Hoedekenskercke wesende den producents met zijne complice
(MPS: makkers) tsamen susters ende broeders kinderen

1W256, 78v, 13-6-1587
Dach van rechte 13-6-1587, present den officier, Jacob Oliviers, Nicolaes Corneliss, Pauwels
Franss, Pieter Adriaens
- Jacob Oliviers als kerckmeester contra Adriaen Gilliss (pacht van lande)
- Jacob Oliviers als kerckmeester contra Cornelis Jacobs Stoffels (pacht van lande)
- Jacob Oliviers als kerckmeester contra Cornelis Anthonies (pacht van lande)
- Adriaen Gilliss contra Maerten Heijndricks (actor heijst vuijt naeme van zijne onbejaerde
weesen per obligatie van 15-6-1586)
1W257, 79, 20-6-1587
Dach van rechte 20-6-1587, present Jacob Oliviers, Claes Corneliss, Pauwels Franss, Jacob
Lodewijcks, Pieter Adriaens
- schout ex offitio contra Adriaen Jans Anthonies (MPS: waarom wordt niet vermeld)
- Adriaen Gilliss contra Maerten Heijndricks
actor persisteert
reus belooft te betaelen binnen 6 weken
- Comp. Pieter Pauwels dewelcke verclaerde onder voochdie van eenen Jacob Jans tot noch
ter tijt geweest te zijne ende aenmerckende het gouvernement van de handelinge des
voors. voocht ende momboir is daeromme geoorsaect ende heeft oock met zijnen
eijgenen vrijen wille van nijemant onverleijt oft bedwongen, te buijten gegaen ende
gerenunchieert de voors. voochdischap (als gecoemen zijnde) tot zijne volcomen
ouwerdom ende jaeren ende inde plaetse van den voors. gerenunchieerde voecgt hij
comparant hem nochtertijt bevindende niet bequaem oft solvent genoecg te wesen om
zijne toecomende ende presente goederen te aenveerden heeft daeromme gecosen ende
verwillicht voor zijnen rechte voecgt ende momboir eenen Nicolaes Corneliss tot
Weerde de welcke met toespreecken vander weth de voors. voochdie heeft aenveert
ende geaccepteert, de welcke heeft verobligeert voor zijne handelinge ende
administratie zijne persoone ende geoderen
30-6-1587: Comp. Nicolaes Corneliss als voecgt ende momboir van Pieter Pauwels et
constituit Anthonij Corneliss Pape woonende in Hoedekenskercke ad procurationem
ad lites generaliter
1W258, 79v, 30-6-1587
Dach van rechte extraordinair 30-6-1587
- Laureijs de Martin contra Willem Gheleijns Olleman (obligatie 19-1-1587 16p gr vls).
Schepenen gemaent zijnde duerde non-comparitie van verweerder houden de sententie
aen)

Dach van rechte 11-7-1587, present Jacob Jacobs Stoffels, Pauwels Franss, Nicolaes
Corneliss, Pieter Adriaens
- Laureijs Adriaens constituit Mattheus Loen
- Dignus Corijns ende Maerten Jacobs constitueren Mattheus Loen
- Philips van Assche contra Heijndrick Adriaens Naeijer (rest gecochte goederen inden
coopdach van Cornelis Franss inden Polder. Schepenen gemaent zijnde duerde noncomparitie ven verweerder houden de sententie aen)
1W259, 80, 11-7-1587
- Mattheus Loen nomine Laureijs Adriaens contra Willem Gheleijns Olleman (actor heijst
rechte kennisse ende verlijt van alsulcken coope oft overneminge van eenen huijse als
desen verweerder gedaen heeft jegens den heijscher, mistgaders heijst oplegginge ende
betaelinge van den eerste paije, etc.)
- schout Marinus Corneliss Gort contra Maerten Heijndricks
actor concludeert tot betalinge ende namptissement van leveringe van bijeren, noch bij
afreeckeninge als meet vuijtgegeven als ontvangen vanden coopdach gehouden tot
Cornelis Anthonies sterffhuijs, item noch een schepenen schultbrieff van 3 verschenen
paijen huijs, heijschende noch van dijckettinge
- Maerten Heijndricks contra Jan Polvliet (indempnisatie jegens Adriaen Gilliss daer hij
aenlegger voor hier in rechte gesocht ende beschadicht wert)
1W260, 80v, 11-7-1587
- Comp. Dignus Corijns (MPS: Dignus Quirijns) ende Maerten Jacobs alsoe tot haerlieden
kennisse gecoemen is datter eeniche zijn, die hen vervoorderen oft actie willen
pretenderen hun metten rechte te brengen op zeeker lant eertijts huerlieden
comparantens kinderen toebehoort ende over eenichen tijt vercocht, gecomen van de
kinderen van Neelken Roesels (MPS: Cornelia Roesels of Cornelia Rooshil?), hebben
zij daeromme tot dien eijnde hun daertegens gedragen als opposanten, versoeckende
daerom dat ten dage dienende van voors. pretentie henlieden elcx gedaen te
wordeneeen rechtelijke wete thunnen coste om daerop gehoort de redenen van haere
pretensie te antwoorden sulcks als haeren goeden raedt bevinden zal te behooren
- Pauwels Franss contra Jacob Adriaens Loijs (MPS: hier staat duidelijk Loen)
actor concludeert tot oplegginge van 2p gr vls oft dat hij sal rechtelijk onder secreet
van schepenen verclaeren wat hij soude mogen gehoort ende gesien hebben noopende
van sekere coope ende mangelinge van lande tusschen hem aenlegger gedaen tegens
Cornelis Matthijss daer hij verweerder bij ende present is geweest.
de voors. verweerder hebbende liever zijne kennisse te doen dan gehouden te zijnde
inden voors. heijsch, heeft daeromme gedeposeert ende verclaert op zijnen mannen
waerheijt ende consentie in plaetse van eedt, hem deposant kennelijk ende waerachtich
te zijne dat Pauwels Franss ende Cornelis Matthijss tsamen in coope ende mangelinge
van lande hebben getracteert ende aengegaen, in welcke voors. coopinge oft
mangelinge besproken werdt, in soo verre het rondt coolsaet (staende op voors. landt)

quame doot te vriesen zoude den voors. Cornelis Matthijs daer inne mogen saeijen een
soemer note, daerop bij Cornelis Matthijss geseijt wert: ick salder een soemer note in
saeijen sulcks als mij goet dunct ende gelieven sal, waerop den voors. Pauwels Franss
dat hoorende zeijde daerop: ghij sult er in saeijen een soemer note te weten lijnsaet
gerste ofte boonen sonder eniche andere te noemen ende anders en weet hij deposant
min of meer te verclaeren, sluijtende hiermede zijn depositie
- Pauwels Franss contra Jacob Oliviers ende Willem Olleman (MPS : Willem Gheleijns
Olleman)
actor eijscht rechte kennisse oft oplegginge als vooren
duerde non-comparitie van Olleman zijn de twee partijen vercontinueert ad primam
1W261, 81, 30-6-1587
- Ten voors. dache is ten versoecke van Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine
Matthijs Diericks rechtelijk ter executie gestelt sekere acte van condempnatie ten laste
van Egbert Jans 18-10-1586 ende is openbaerlijk naer voorgaende proclamtie vercocht
sekere actie ende schult die den voors. Egbert Jans is competerende van Heijndrick
Adriaens Naeijer toecomende van van een schuijte 31 carolus guldens op conditien
soo wie den coop aenblijft sal gehouden wesen de penningen daervooren belooft
terstont in promptis ender de justicie te naemptiseren tot behoufve ende profijte die
daerinne gerecht sal wesen ende den geexecuteerden oft actie van dese schult
hebbende sal daer aen lossinge hebben den tijt van 14 daecgen. midts de cooper
wederom restituerende sijn verschoten penningen ende bovendien noch 6 stuijvers van
de ponde habet als meeste ende lest daervooren verhoogende, Willem Olleman voor
20 gulden 5 stuijvers eens
Dach van rechte 18-7-1587, present Jacob Oliviers, Pauwels Franss, Jacob Lodewijcks,
Nicolaes Corneliss, Pieter Adriaens
- Pauwels Franss contra Jacob Oliviers ende Willem Olleman
actor persisteert
de verweerders ondervraecgt ende geexamineert, hebben elcx van hen in besundere
gedeposeert ende verclaert op hunnen mannenwaerheijt ende consentie, in plaetse van
eede,
eerst Jacob Oliviers verclaert ende secht waerachtich te zijne dat inde coopinge ende
mangelinge van lande tusschen Pauwels Franss ende Cornelis Matthijss ondersprocken
ende gecondicioneert is in zoo verre tsaet doot quaeme te vriesen dat Cornelis
Matthijss daer in soude mogen saeijen een soemer note naemptelijk gerste, lijnsaet
ofte boonen, daerinne de voors. Pauwels oock was consenterende
ende Willem Olleman verclaert inde voors. coope oft mangelinge ondersprocken te
sijne in soo verre tsaet quaeme oft geraecte doot te vriesen dat den voornoemde
Cornelis Matthijss daerin ’t voors. lant soude mogen saeijen een soemer note maer
verclaerde niet gehoort oft onthouden te hebben wat soemer note dattet selve soude
moeten wesen, hiermede sluijtende sij deposanten huere depositie
1W262, 81v, 18-7-1587
- Willem Gheleijns Olleman contra Egbert Jans (derrij thienden, verteerde costen)

- Willem Gheleijns Olleman contra Adriaen Jacobs Priester (verteerde costen)
- Willem Gheleijns Olleman contra Jan Polvliet (vlasch thienden die de verweerder ontfangen
heeft van Neelken Ponsse (MPS: Cornelia Ponse))
- Jan Polvliete contra Willem Gheleijns Olleman (actor heijscht dat de verweerder hem sal
voegen met hem aenlegger te reeckenen)
- Mattheus Loen nomine Laureijs Adriaens contra Willem Gheleijns Olleman
te mede gegeven ad primam
depost tusschenspreeken van schout ende schepenen, soo heeft den voorn. Olleman
rechtelijk beloeft te betaelen ende dat binnen een maent op volstaende panden ende
parate executie
1W263, 82, 18-7-1587
Dach van rechte extraordinaris 27-7-1587
- Adriaen Jacobs al vooren in rechte geexibeert hebbende volcomenlijke procuratie van
Adriaen de Loddere woonende tot Bergen op Zoom versoeckt daeromme vuijten
naeme van den voors. Loddere dat hem met vollen rechten aengewesen sal worden tot
eenen vrijen eijgendom ende erffelijk gebruijck, in alsulcken twee gemeten lants of
daer ontrent, alsoe tzelve den voorn. Loddere gesuccedeert ende aenbestorven is bijde
doot ende afflijvichheijt van den kinderen van Pieter Jans Rooshil (MPS: Pieter Jans
Rooseel) daer moeder van was Janneken Heijndricks daer de voorn. Adriaen de
Loddere recht ouwt oom aff was, protesterende voorts ingevalle van eeniche
opposicien tegens de zelven van alle costen schaden ende verlet, alreede te desen
gedaen ende noch te doene etc. Mattheus Loen nomine in dese gepreincidiceert, heeft
van wegen de zelve tegens tvoirs. versoeck hem gedragen als opposant, begeerende tot
dien eijnde copie van voors. pretensie ende dach om daerop mede te beraden naer
behoiren, versoeckende voirts oick dat de voorn. Adriaen Jacobs sal stellen souffisante
cautie ende borge voor allen costen ende verletten als de opposanten te dese vierschare
soude mogen lijden, protesterende niet te min oick tegens de zelve als vooren.
schepenen partien in haere alligatien verbaelijk gehoort ende bijden schoutet gemaent
zijnde hebben dese zaecke vuijtgestelt tot op woensdach 12-8 naestcomende, midts dat
partijen sullen hebben copie thaeren coste ende dat Adriaen Jacobs nomine als vooren
sal stellen borge voorde costen bijde opposanten alreede de dese gedaen ende noch
staen te leijden
depost comparerende voor schepenen Cornelis Matthijss dewelcke geconstitueert als
borge voor de voors. Adriaen Jacobs midts dat de voors. Adriaen belooft zijn voorn.
borge te indempniseren in alles costeloos ende schadeloos op verbintenis van sijne
persoon ende goederen, subiecterende tot alle rechten
1W264, 82v, 27-7-1587
- Anthonij Laureijs contra Maerten Heijndricks (actor heijst restitutie van penningen aenden
verweerder van imposten betaelt ende dezelve heeft moeten andermael betaelen aen
den stadhouder daerboven)
- Willem Gheleijns Olleman contra Adriaen Jacobs

-

actor persisteert
verweerder ontkent schult
ad primam

Dach van rechte 1-8-1587
- Anthonij Laureijs contra Maerten Heijndricks
actor persisteert
verweerder ontkent belooft te hebben van de geheijste gelden oncosten eeniche
indemniteijt, maer voor soo veel als aengaet de 12s min 4gr vls belooft hij verweerder
rechte te betaelen binnen 4 daecgen in promptus borge
schepenen partijen alligatien gehoort, wijsen voor recht noopende de geheijste 27p gr
vls van oncosten dat partijen elcx een goet man ofte twee om te accorderen
den schout geeft zijn partije Maerten Heijndricks te mede tot zijnen vermaen, salvo
wete (MPS: wat betekent dit?)
1W265, 83, 1-8-1587
- Mattheus Loen nomine Dignus Quirijns (MPS: Dignus Corijns), Maerten Jacobs, Jan
Quirijns (MPS: Jan Corijns), Frans Jans ende Pieter Remedie (MPS : Pieter Remigi)
contra Jacob Jans Pieters Lemps
actor eijscht rechte kennisse van algene hij soude moegen gesien ende gehoort hebben
int scheijdeelen inde achtergelaten goederen bijde weese van Pieter Jans Rooshil
(MPS: Pieter Jans Rooseels) kindt, soo van cavelinge van lande ende andere goederen
van voorn. kinde, daer Jacob Jans over zijn dochter van d’anderzijde mede gepart ende
gedeelt heeft oft bij weijgeringe etc.
- Mattheus Loen nomine Dignus Quirijns (MPS: Dignus Corijns), Maerten Jacobs, Jan
Quirijns (MPS: Jan Corijns), Frans Jans ende Pieter Remedie (MPS: Pieter Remigi)
contra Jacob Oliviers
actor heijst rechte kennisse van algene den verweerder gesien ende gehoort heeft van
alsulcken leveringe van lande genaempt het Bijlken, als Pieter Jans Rooshil (MPS:
Pieter Jans Rooseels) gecocht heeft van Cornelis Cornelis Meeghen, welck lant
gecoemen is van de voors. Rooshil, etc.
Dach van rechte extraordinaris 12-8-1587
- Adriaen Jacobs nomine Adriaen de Loddere contra den opposanten opden 27-7 lestleeden op
seker gepretendeerde actie van lande gedaen
aenlegger persisteert
Mattheus Loen nomine als vooren, secht de aenlegger ongefondeert te zijne in zijne
gepretendeerde actie alsoot blijckt bij de cavelceele geschreven bij eenen Pieter Pieters
Leeuwe alsdat dit landt in questien vercocht geweest is bij settinge tegens
malcanderen ende betaelinge al over lange tijt gedaen is, soo in leveringe van terwe,
boter, eenen osse, ende oick in gereeden gelde bij eenen Cornelis Corneliss Meeghen
gedaen, sulcks dat duerden lange lapt van tijde dit geschiet wesende ende tselve landt
menichwerven verhandelt is ende telcken reijse met drije voorgaende kerckgeboden
ende met alle solempniteijten van rechte bijden schout ende schepenen overgedragen,
sustineert daeromme den verweerder met noch bijleggende seven geschriften tot
breeder verclaeringe, tot ontlastine ende ontslaginge van der ongefondeerden instantie

-

ende dat dese gesochte actie gewesen sal worden voor eene slapere ende gehouden te
werden van nulliteijt ten eeuwigen dage
schepenen gemaent zijnde ende gehoort de alligatien van partijen hebben dese zaecke
aengehouden tot vrijdage naestcomende ten 12 uren op de volle bancke van schepenen

1W266, 83v, 13-8-1587
Dach van rechte extraordinaris 13-8-1587
- Adriaen Jacobs nomine Adriaen de Loddere contra den opposanten opden 27-7 lestleeden op
seker gepretendeerde actie van lande gedaen
dese zaecke werdt bij schepenen vuijtgestelt totten eersten dage naerde vacantie
- Mattheus Loen nomine Dignus Quirijns (MPS: Dignus Corijns), Maerten Jacobs, Jan
Quirijns (MPS: Jan Corijns), Frans Jans ende Pieter Remedie (MPS: Pieter Remigi)
contra Jacob Oliviers ende Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns)
actor heijst rechte kennisse als vooren
verweerder geven over in rechtens schepenen ende gesworenen register daermede zij
hun naer inhouden des voor. register, zijn refererende met noch aendere registeren, die
men noch zouden connen becomen, anders en weten zij verweerders niet te vercleeren
duerden lanckheijt van tijde vuijt huere memorie geheel gegaen is
- Mattheus Loen nomine Dignus Quirijns (MPS: Dignus Corijns), Maerten Jacobs, Jan
Quirijns (MPS: Jan Corijns), Frans Jans ende Pieter Remedie (MPS: Pieter Remigi)
contra Jacob Jans Pieters Lemps
actor persisteert
de voors. gedaecgde geeedt ende geexamineert heeft rechtelijk verclaert waerachtich
te zijn dat hem seer wel indachtich is het voors. landt in questie over veel jaeren
vercocht geweest is voor 37p? tgemet comptant gelt oft vuijterlijk Goesche marct
daeraenvolchendesonder te weten precijs in wat jaer dat soude mogen geschiet wesen
1W267, 84, 4-9-1587
Dach van rechte 4-9-1587, present de volle bancke
- Adriaen Jacobs nomine Adriaen de Loddere contra den opposanten opden 27-7 lestleeden op
seker gepretendeerde actie van lande gedaen
actor persisteert
verweerders persisteren bij voorgaende defentie
schepenen gemeaent ende bevindende datter te voorschijn nijet en compt de registers
van vijff jaeren te weten van den jaere 1577 totten 17-3-1587, hebben tot dien eijnde
de saecke aengehouden tot van heden in 14 dagen ende dat op de volle bancke om
daer en tusschen te recouvreren de voors. registers om die ondersocht te worden wat in
dese zaecke gehandelt soude wesen mogen
- Cornelis Matthijss contra Heijndrick Adriaens (MPS: Heijndrick Adriaens Naeijer) (huijre)
Dach van rechte 12-9-1584

- Willem Gheleijns Olleman contra Laureijs Polvliet (eijscht leveringe 50 viertelen coolsaet
Dignus Meijers)
1W268, 84v, 12-9-1587
- Willem Gheleijns Olleman contra Heijndrick Adriaens (MPS: penningen die de verweerder
schuldich was aen Egbert Jans wegens coop van een schuijte, welcke penningen van
Matthijs Diericks alhier rechtelijk vuijtgewonnen ende vercocht zijn aen den
aenlegger)
- Cornelis Matthijss contra Heijndrick Adriaens (MPS: Heijndrick Adriaens Naeijer)
actor persisteert
duer de non-comparitie van verweerder houden schepenen saecke aen ad primam vuijt
cracht van derden dage
- Jan Willeboorts contra Cornelis Anthonies (actor eijscht alsoe hij hem heeft vervoordert
buijten de prochie heeft gaen maelen, zijne mouwere van 2p)
- schout ex offitio contra Laureijs Adriaens (actor eijscht boete voor alsoo veel schepenen als
present zijn, alsoe de verweerder met quaede gevioleerde woorden te naer is
spreeckende)
1W269, 85, 27-9-1587
Dach van rechte 27-9-1587
- Adriaen Adriaens contra Macharis Willems (actor heijscht als borge voor Corijn de
molenaere vanden coopdach Willem Maertens backer ende noch voor zijn zelven
inden coopdach van Maeijcken Rochusdr (MPS: Maeije Rochus)
- Pauwels Franss contra Cornelis Matthijss (als hebbende te buijten gegaen zijne coope
contracte van mangelinge van lande, als missaeijt ende beschadicht opt zelve landt
gedaen. Duer de noncomparitie van verweerder te mede gegeven)
- Nicolaes Corneliss contra Cornelis Matthijss (coop lande schepenen brieff)
- Cornelis Matthijss contra Pauwels Franss (rest van coop lande)
- Cornelis Matthijss contra Heijndrick Adriaens (MPS: Heijndrick Adriaens Naeijer)
actor persisteert
schepenen houden saecke aen, ad primam, salvo dat partijen bij den anderen sullen
gaen om bij den anderen te accorderen ende rekenen ende bij hun nemen Heijndrick
Pardijs
1W270, 85v, 27-9-1587
- Willem Gheleijns Olleman contra Laureijs Adriaens
actor persisteert
schepenen duerdien verweerder buijten slants is, hebben de saecke aengehouden vuijt
crachte van derden dage, etc.

-

aenlegger protesteert van costen ende interesten ter oorsaecke hij nu heeft volcomen
het appoinctement bij schepenen hem aengewezen is

- Willem Gheleijns Olleman contra Heijndrick Adriaens
actor persisteert bij heijsch 12-9-1587
schepenen gemaent zijnde hebben verweerder gecondempneert inden voors. eijsch
ende dat partijen zullen opleggen trecht van der vierschare ende gaen aen des
verweerders gereetste goederen doene zijn bewijs aen alle zijne gereetste muebelen
ende voorts onder protestatie aen verweerders huijse om dezelve bewesen goederen
teijnden de 14 dagen te mogen vercoopen tot diens gebreecke toe
- Adriaen Jacobs nomine erfgenamen van Adriaen de Loddere contra de voorg. zijne partijen
als opposanten
actor persisteert
reus persisteert bij haere voorgaende defentie mits noch bij leggende seker schrifture
geschiet bij hunnen procureur, genaempt Mattheus Loen tot dese defentie
schepenen gemaent wesende ende gehoort d’allegatie van partijen verbalijk, wijsen
beijde partijen aen hooger verstandighe ende geleerde mannen om naer advijs te doen
naer recht, midts partijen elcx in sullen leggen 2p gr vls binnen de derde dage om
mette zelve partijens alligatien te treffen om ’t voors. advijs, daertoe twee schepenen
sullen gecommitteert werden ten coste van partijen
1W271, 86, 3-10-1587
Dach van rechte 3-10-1587
- schout ex offitio contra Adriaen Jans Loijs (obligatie 25-5-1586 als borge van eenen Jacob
Jans woonende binnen Baersdorp alsulcken 13p 13s 3g 12 mijten vlaems als de selve
bij slote van reeckeninge schuldich gebeleven is op den 6-6 lestleden bij aencomende
seker weese genaempt Pieter Pauwels den voorn. Jacob Jans neve)
vercontinueert ad primam sonder eeniche wete meer te derven doen
- Adriaen Jans Loijs contra Cathalijna Cornelisdr Trijps (MPS: Lijne Corneliss Trijps)
actor eijst indempnisatie van alsulcken eijsch als den schout heden op hem aenlegger
heeft gedaen daervooren zij verweerderesse conter borge is volgende de obligatie van
voorg. 25-5-1586, etc.
- Adriaen Jans Loijs contra Heijndrick Adriaens (thienden)
- Willem Maertens backer contra Laureijs Adriaens (eijst 10s van zijn “cuelsche” reijsen)
- Willem Maertens backer contra Jacob Adriaens (transport schepenenbrieff luijdende op zijn
huijs, over ses verloopen jaren)
1W272, 86v, 3-10-1587
- Pauwels Franss contra Cornelis Matthijss
actor persisteert
reus versouckt copie coopcontracte
schepenen wijsen copie

- Cornelis Matthijss contra Pauwels Franss
actor persisteert
reus persisteert
schepenen gehoort partijen advers, wijsen partijen elcx bij een goet man oft twee
tegens den naesten, Cornelis neempt Nicolaes Corneliss ende Jacob Lodewijcks,
Pauwels neempt Jacob Oliviers ende Pieter Adriaens
- Tusschen Adriaen de Loddere ende zijne partijen werdt bij schepenen tzelver vercontinueert
duerde absentie van eenen van der collegie totten eerste dage van rechte ende dat opde
volle bancke
- Adam Pieters (MPS: Adaham Pieters) nomine Pieter Schuijl heijst Jacob Jans (pacht lant
ende gehuerde thienden)
- Adam Pieters (MPS: Adaham Pieters) nomine Willem Gheleijns Olleman contra Laureijs
Adriaens
actor persisteert
verweerder insgelijcks persisteert ende secht aenderwerf de coope van geender
weerden te houden overmits den coope gelijck (hij secht) gedaen te zijn op eenen
ongehoorde dach diemen behoort te onderhouden als eene sabbath, hebbende
daeromme tegens den officier moeten composeren vander boete
schepenen gemaent zijnde ende gehoort partijens allegatien, hebben de verweerder
gecondempneert inde voors. eijsch
depost heeft de voors. Laureijs Adriaens geappelleert van de voors. sententie
de voorn. Olleman persisteert van alle costen, schaden ende interesten gedaen ende
noch staende te lijden ter oorsaecke van dese processe
op den 7-10-1587 ter presentie van Jacob Oliviers, Pauwels Franss, ende Pieter
Adriaens schepenen, soo heeft Laureijs Adriaens rechtelijk te buijten gegaen alsulcken
appellatie als hij vooren gedaen heeft tegens Willem Olleman zijne wederpartij
1W273, 87, 3-10-1587
- Cornelis Matthijss contra Pauwels Franss
actor persisteert
schepenen gemaent zijnde houden de zaecke aen tertijt toe de getuijgen onder hunne
questije gehoort sullen wesen, volgens tgewijse ten laste van den voorn. aenlegger
gewesen
- Adam Pieters (MPS: Adaham Pieters) nomine Pieter Schuijl heijst Jacob Jans (MPS: Jacob
Jans Pieters Lemps)
actor persisteert
verweerder ontkent schult oft oijt metten zelven Schuijl eeniche reeckeninge gedaen te
hebben oft in hem eenichsins gehouden te zijne
schepenen wijsen partijen bijden anderen tusschen dit enden 3 weken, midts dat Jacob
bijde zelve Schuijl zal gaen
- Willem Cornelis Bourman contra Engel Hubrechts (eijst 3p 3s 4gr vls van ’t cureren van
breken van zijn been, ende voirts voor zijn verletende pijne 10p)

- Willem Cornelis Bourman constitueert Willem Engels
- Heijndrick Adriaens contra Jacob Jacobs Stoffels (als hem verweerder meer betaelt dan hij
was schuldich van coopinge van lande)
reus ontkent hijerinne gehouden te zijne ten waere blijckende dattet lant nu bevonden,
sal geerne tzijnen aengaet ende deel daeraff risponderen
schepenen wijsen partijen bijden anderen opdat sij moegen oversien te zeggen in wat
voege tzelve lant is gelevert om alsdan te prouffen ofte costen accoorderen
1W274, 87v, 8-10-1587
- Cornelis Marinuss (MPS: Cornelis Marinuss Gort) eijscht Adriaen Priesterman als borge
voor eenen van Hoedekenskercke 3 viertelen terwe, etc
- Nicolaes Corneliss contra Cornelis Matthijss
actor persisteert
- schout ex offitio contra Adriaen Jans Loijs
actor persisteert
schepenen wijsen dat de verweerder gehouden zal wezen te coemen bijden schout met
zijne behulpers voorden naeste dag van rechte om te ziene ofte consten accoorderen,
midts staende den schout ten naesten altijts op sijn goet recht
- Pauwels Franss contra Cornelis Matthijss
actor persisteert
reus replicerende ende secht alsoe aenlegger hem is fonderende bij een coop contract
ende maer bij en is leggende seeker extract van diversche getuijgen voluntaire
gedeposeert zonder eedt, sustinerende hij verweerder daeromme de heijschere niet
ontfanckelijk te zijne ende dat hij verweerder ter contraire rechtelijk zal thoonen de
coop ofte mangelinge van lande in sulcke forme nu en is gedaen als d’aenlegger
hiermede per acte is bij leggende
schepenen gemaent zijnde ende gehoort partije advies, wijsen voor recht dat de
verweerder rechtelijk thoonen sal ter contraire van de depositien ten voordeele vanden
aenlegger eertijts gehoort?
1W275, 88, 8-10-1587
- Jacob Jacobs naeijer contra Adriaen Govaerts
te mede gegeven
- De zaecke tuschen Adriaen de Loddere ende zijne voors. wederpartijen
schepenen gelet opt consulteren ende advijs daertoe partijen waren geexamineert,
hebben schepenen gewesen dat de aenlegger sal wettelijk thoonen bij eeniche
documenten hantschriften schepenenbrieven oft eeniche levende getuijgen dat hem
aenlegger tzelve lant in questie hem aencompt ende rechtelijk is toebehoorende met
oock wettelijke declaratie in wat gemercken tzelve lant is gelegen, om dat gesien
hebbende te doen naer recht ende alle om tzelve te volcoemen, ordonneren schepenen
de tijt tuschen dit ende de tweeden daghe van rechte zonder langer

- Anthonij Tartron eijscht Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieter Lemps?) van de quotificatie 1p
vls, presenterende te corten alsulcken 8s als hij verweerder secht betaelt te hebben aen
Dignus Meijers van strooij voort de prochie gedaen
schepenen condemneren verweerder, wijsen aenlegger tzijnen bewijse, diet zijn
bewijse aen aenleggers beste peert om tzelve teijnde de genachten te moegen
vercoopen, etc
Dach van rechte 15-10-1587
- Pauwels Franss eijscht Jacob Oliviers, Jacob Adriaens ende Willem Olleman dat de zelve
gehouden zullen wesen elck van hun int besundere bij solempnelen eede te affirmeren
hunnen voluntaire depositie gedaen den 11de ende 15de julij lestgeleden oft eijscht elck
daervooren 2p gr vls
schepenen gemaent zijnde ende lettende op hunnen diversche questien ende te beltten
alle de versochte eeden, hebben schepenen daeromme dese zaecke aengehouden totten
naeste dage van rechte met expresse conditien dat partijen gehouden sullen wesen elcx
intratieve? (MPS: iteratieve?) bijden anderen elcx met twee goede mannen om te
zoene ofte costen accorderen, nijet accorderende partijen staende op hun goet recht,
salvo partijen elcx hebbende een weete
1W276, 88v, 15-10-1587
- Cornelis Matthijss contra Adriaen Govaerts (levering 100 viertelen soemergerst)
- Jacob Jacobs Naeijer contra Adriaen Govaerts (coop 100 viertelen ront coolsaet, volgende
coopcontract hier geexibeert alwaer inne staet malcanderen te boeten bijde
miscooperen naar prisingie vande merct, alwaer den vercooper miscoecht is 5s 6gr vls
van elck viertel alvolgende seker billiet bij prijsement hier in rechte overgelecht
schepenen gemaendt zijnde, alsoo heden eerste instantie vanden eijsch is gedaen,
houden te dier oirsaecke dese sententie aen)
- Frans de schotter heijst Anthonij Tartron (schotten)
- Willem Corneliss (MPS: Willem Corneliss Boerman) contra Engel Hubrechts
actor persisteert
duer de sieckte van verweerder is de zaecke in state gehouden
- Jacob Hermans eijscht Cornelis Matthijss (coop van een buffel culder? verschenen Bamisse)
- Jacob Hermans constitueert Willem Engels
- Maerten Heijndricks constitueert Engel Willems
- Willem Maertens backer constitueert Engel Willems
1W277, 89, 15-10-1587
- Maerten Heijndricks heijscht Cornelis Matthijss (ackerschade, ende voorts van een eije? bij
zijne peerden ontstucken getrapt)

- Willem Maertens backer contra Laureijs Adriaens
persisteert
schepenen duer de non-comparitie van verweerder houden saecke aen
- Cornelis Marinuss (MPS: Cornelis Marinuss Gort) contra Adriaen Jacobs Priesterman
persisteert
reus ontkent voor iemand borge geweest te zijne
aenlegger vermet hem wettelijk te thoonen dat den borge verweerder is gebleven
schepenen gemaent zijnde, wijsen voor recht dat d’aenlegger tselve zal rechtelijk
thoonen binnen behoorlijke tijt oft vuijterlijk binnen een maendt
- Heijndrick Karels (MPS: Heijndrick Chaerls) eijscht Adriaen Jacobs (4p gr vls van
meckinge van peerden als hebbende aenleggers peerdt meer gebesicht te hebben dan
hij verweerders peerdt gebesicht te hebben)
- Heijndrick Karels (MPS: Heijndrick Chaerls) constitueert Willem Engels
- Adriaen Gilliss eijscht Willem Gheleijns Olleman ende Jan Polvliet
actor heijst dezelven elcx van hun int besundere onder eedt solempnelijk sullen
affirmeren hunne depositie op den 20-2 lestgeleden bij hun gedaen
- Cornelis Marinuss Gort constitueert Mattheus Loen
- Adriaen Govaerts constitueert Mattheus Loen
1W278, 89v, 24-10-1587
- Jacob Jacobs naeijer contra Adriaen Govaerts
actor persisteert
verweerder secht daerinne ongefondeert ende niet gehouden te zijne, als hebbende niet
gecoemen presentatie te doen met betaelinge van gelde met oick versochte leveringe
tzijnen precisen dage volgende zijne geexibeerde copie contracten, vermits hij
aenlegger pretendeert te fonderen zijnen eijsch, oick alwaert soo dat hij verweerder int
selfde eenichzins waere gehouden soo en soude maer voor een helleff (MPS: helft)
gehouden wesen naer vuijtwijsen zijn contract, sustineert de verweerder daeromme tot
ontslagen van der vierschare
schepenen wijsen partijen elcx met twee goede mannen bijden anderen
- Cornelis Marinuss (MPS: Cornelis Marinuss Gort) eijscht Marinus Marinuss met zijn
huijsvrouwe, met Heijndrick Jacobs (rechte kennisse oft elcx 2p gr vls ?)
depost compareerde Adriaen Jacobs verclaerde om te beletten allen eeden, heeft
denselve belooft aenden persoone van Hoedekenskercke te spreken ende bij soo verre
de zelven nu in promptis compt betaelen, soo belooft de voors. comptant wettelijk te
betaelen van nu ende dijsendage naestcomende in 14 dagen op volstaende panden
ende parate executie aenden voorn. Cornelis Marinuss Gort
- Mattheus Loen versoeckt rechtelijk gearresteert te hebben den persoone van Adriaen Jacobs
ende alle zijne goederen die men in prochie van Weerde soude mogen bevonden
worden, fiat per sententie

-

-

ende de intimatie is bijden secretaris aenden persoone ende alle zijne goederen gedaen
ende partije tot dien eijnde, dach van rechte beteeckent ten derden dage ick den
gearresteerde ten antwoorde niet arrestabel te weesen noch subiect eeniche vierschare
? verre iemant op hem een actie pretendeert secht te rechte te staen onder zijne ? tot
Bergen op Zoom?
Adriaen Jacobs molenaere constitueert Jan Saeijs tot Cruijningen

1W279, 90, 24-10-1587
- Jacob Hermans contra Cornelis Matthijss
verstelt
- Heijndrick Karels (MPS: Heijndrick Chaerls) contra Adriaen Priesterman
partijen werden eclx met een goet man bij den anderen
- Cornelis Matthijss contra Adriaen Govaerts
persisteert
reus versoeckt copie
- Willem Maertens backer contra Laureijs Adriaens
persisteert
schepenen gemaent wesende hebben reus gecondempneert inde voors. heijsch, wijsen
aenlegger tot zijn bewijs die zijn bewijs doet aen clincksnoer vande duere met all
datter in huijse is
- Maerten Heijndricks contra Cornelis Matthijss
vuijtgestelt, mits dat partijen met een goet man elcx bijden anderen sullen gaen
- De saecke tuschen Adriaen de Lodder ende zijne wederpartijen
naerdien partijen recht werden versouckende, oft de heijscher volcomen was inden
thoonen daer de zelve op den 8-10 lestleden met vonnisse van scheepenen toe gewesen
was
hebben schepenen gemaent zijnde alvooren overgesien diversche getuijgenisse te
desen oirsaecke gedeposeert, wijsen voor regt de aenlegger niet volcomen te zijne,
daeromme ontslaen de verweerders van dese instantie ende condemneren aenlegger
inde costen tot taxatie van schepenen sonder de saecke verder te consulteren
1W280, 90v, 26-10-1587
- 26-10-1587: Comp. Mattheus Loen, naerdien den zelven op saterdache geleden hadde
rechteleijk doen arresteren den persoone van Adriaen Jacobs molenaer (MPS:
meulenaer) ende alle zijne goederen in loco van Weerde bevonden zouden mogen
worden ende op heden de dach van aenspraecken soude dienen, ende duerde absentie
van den schoutet ende secretaris heeft den voorn. Mattheus Loen dese saecke
rechtelijk versocht vercontinueert ende vuijgestelt te worden totten derde dache van
heden toe zoo crachtich ende machtich als dat rechte behoort
Dach van rechte extraordinaris 28-10-1587

- Mattheus Loen arrestant tegen Adriaen Jacobs op zijns persoons ende zijne goederen
gearresteerde heijst van verteerde costen bij den zelven gearresteerde totten arrestants
huijse verteert in diversche reijsen tsamen boven alle betalinge daerop gedaen de
somme van 2p 13s 6gr vls ende voor beschadiginge borchtochte voorden
gearresteerden heeft moeten betaelen aen Gheleijn Cornelis (MPS: Leijs Jans?) per
acte 26-10-1585
schepenen gemaent zijnde houden dese zaecke in state tot op ordinaris toecomende
Dach van rechte 31-10-1587
- Quirijn de molenaer contra Jacob Adriaens (eijst 20 stuijvers van molencoren)
1W281, 91, 30-10-1587
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) contra Willem Maertens backer (arbeijt van boonen
te snijden ende van zijn cuelsche reijsen)
- Cornelis Matthijss contra Adriaen Govaerts
actor persisteert
reus ontkent schult seggende met de aenlegger over lange tijt daeraff al geaccordeert te
zijne, daervoor hij belooft heeft te geven aenden voors. aenlegger 17 gulden eens
daermede de gehele coope die zij tsamen onder de anderen hadden doot ende te nijete
zoude zijn
aenlegger ontkent de geheele coope van 200 viertelen gerste met de geloofde 17
guldens doot ende te nijete te wesen, dan secht wel waer met de verweerder
geraccoordeert te zijne van een 100 viertelen voor de 17 gulden die op eene presijsche
dach gedenomeneert was te betaelen dwelck de verweerder alnoch nijet en heeft
gedaen nemende tzelve feijtelijk te thoonen
schepenen gemaent wijsen voor recht dat de aenlegger zal thoonen dat de beloofde
penningen voors. gelooft waren op een genoemeneerde dach te betaelen ende dat te
volcomen binnen 14 dachen oft vuijterlijk binnen drije weken sonder langer
den voorn. Cornelis Matthijs heeft wettelijk geprotesteert tegen Adriaen Govaerts van
costen, schaden ende interesten duerde gebrekinge van leveringe van de geheijste 100
viertelen gerste
- Adam Pieters nomine Sir Pieter Schuijl contra Jacob Jans Pieters Lemps
actor persisteert bij zijn eijsch van 3-10 lestgeleden versouckende voorts recht alsoo
de verweerder nijet en heeft volcomen het leste appoinctement van schepenen
schepenen gemaent zijnde wijsen voor recht alsoo de verweerder geweest is tot
Bieselinge om metten voorn. Schuijle te ziene tot accoordatie te coemen ende den
zelven buijtens lants wesende daeromme dese saecke in state den tijt van 14 dachen,
midts dat den heijschere gehouden sal wesen bijden verweerder te coemen met alle
goede bewijsinge ende bescheet daermede de zelve pretendeert te fonderen zijnen
voors. eijsch etc.
1W282, 91v, 30-10-1587
- Jacob Jacobs naeijer contra Adriaen Govaerts
actor persisteert
reus persisteert insgelijckx

-

schepenen gemaent zijnde naerdien partijen hic inde recht waren versouckende op
alles regaert genomen op dewelcke allegatien van partijen alsoe de heijscher niet
volcomen naer coopmanswijse zijnen leveringe versocht ende heeft, ofte eeniche
namptissement van penningen opden precisen ende gedenomineerde dach naer
vermellen zijne geexibeerde contracte gedaen en heeft wijsen schepenen voor recht
den aenlegger in zijnen heijsch ende conclusie nijet ontfanckelijck, absolverende
daervan verweerder ontslagen ende ontlast van dese vierschare

- Laureijs Adriaens contra Willem Gheleijns Olleman, Jan ende Cornelis Matthijss, Cornelis
Marinuss Gort, Laureijs Geense (rechte kennisse sullen doen op de vraghe die men
hen voor ogen sal houden, volgende de interrogatoire hiermede overgedient sal
worden duerde non comparitie van de verweerders ad primam salvo wete)
- Laureijs Adriaens constitueert Adam Pieters
1W283, 92, 30-10-1587
- Heijndrick Karels (MPS: Heijndrick Chaerles) contra Adriaen Jacobs Priester (MPS:
Adriaen Priesterman)
actor persisteert
schepenen gemaent zijnde, wijsen voor recht dat den heijscher sal wettelijk thoonen
hoeveel wercken dat den verweerder meer met zijn paert gedaen heeft dan hij
aenlegger metten verweerders paert
- Willem Corneliss Boerman (MPS: Willem Corneliss Bourman) contra Engel Hubrechts
(actor heijscht dat reus gehouden sal worden te betaelen de somme van 19 gulden voor
’t cureren ende meesteren van zijn aenleggers gebroocken beene, dat de verweerder
occasie ende schulbaer af is, heijschende noch dezelve voor zijne groote pijne costen
ende verlet de somme van 10p gr vls
reus versouckt copie vande eijsch om tegen de tweeden dache van rechte daerop te
antwoorden
werdt tzelve bij schepenen geaccordeert copie tzijnen coste tegen de 2 de dache
- Adriaen Jacobs nomine heredes Adriaen de Loddere tot Bergen op Zoom contra de vijf
gemeene erfgenaemen wijlen Cornelis Corneliss Meeghe
actor heijst de somme van 36p gr vls, alsoe den voors. Cornelis Meeghen gemachtich
ende procuratie hadde van denzelven Loddere om te winnen ende recouvreren het
besterff van den overleden zoone van Pieter Jans Rooshil genaempt Heijndrick Pieters,
waer desen voors. Loddere recht halff ouwt oom af (oudt oom is waarschijnlijk
getrouwd met een zuster van opa, en half betekent dat opa twee keer getrouwd
geweest is! ) was ende gerecht was int recht vierendeel des voors. overledens
goederen, oft bij legginge bij eeniche brieven oft documente waer mede zij zouden
mogen betaelt hebben, maeckende voirts heijsch van costen
Mattheus Loen als procureur van den verweerderen declineert van wegen ende elcx
van zijne meesters wesende in dese vierschare, seggende bij zoo verre daerinne zijne
meesteren ijet weet te heijschen dat hij hun zoecke elcx voor hunne juge competerende
rechten ter plaetse zij woonachtich zijn
schepenen gemaent zijnde wijsen voor recht de declinatoire voor goet ende de
heijscher niet ontfanckelijk

1W284, 92v, 30-10-1587
- Nicolaes Corneliss contra Cornelis Matthijss
tusschen toe soreecken van mijn heere van der weth werdt dese zaecke te mede
gegeven ad primam sonder meer wete te derven doen
- Mattheus Loen arrestant contra Adriaen Jacobs gearresteerde
de voors. arrestant persisteert
Jan Saeijs als procureur van de voorn. gearresteerde versouckt te mogen ten defentie
van zijnen meester in rechte te agiren (MPS: te ageren = in rechte handelen)
schepenen gehoort verbael de aenleggers replique ende omde redenen bij dezelven
geproponeert werdt den voorn. procureur van den gearresteerde hier in rechte niet
ontfanckelijk, ende dese saecke sal blijven in state de tijt van 14 dagen, midts dat de
arrestant aenden gearresteerde sal doen doene iteratieve wete ter plaetse zijner
residentie tzijnen coste
- Laureijs Adriaens contra Willem Gheleijns Olleman
ad primam salvo wete
1W285, 93, 5-11-1587
- Comp. Pieter Schuijle om te voldoene de sententie van lesten dache van rechte tusschen hem
als heijscher ende Jacob Jans verweerder, geweesen, presenteert hem persoonlijk in
alles te voldoene ende duerde absentie oft non-comparitie van den verweerder
protesteert van alle costen schaden ende verlet
- Jan Beeckman contra Cathalijna Jacobs (MPS: Lijnken Jacobs) (obligatie)
- Mattheus Loen nomine zijne erffgenamen voors. meester en als erffgenamen van Cornelis
Corneliss Meechht contra Cornelis Matthijss
actor eijscht als borge gebleven voor de proceduren van erfgenaemen Adriaen de
Loddere voor de rechte costen ter taxatie van schepenen 3p 14s gr vls
schepenen gemaendt wesende ende bij den aenlegger recht versouckende,
condemneren den verweerder in de voors. heijs volgende de taxatie hiermede
overgegeven, wijsende voorts tzijnen bewijse ende doet zijn bewijs aent eerste beste
gereetste goederen, zoo peerden coeijen, om teijnden de 14 dachen
- Willem Olleman contra weduwe Serjonckers (29s 2gr vls van afgerekende penningen)
1W286, 93v, 5-11-1587
- Willem Olleman contra Aert Heijndricks (verteerde costen)
- Willem Olleman contra Jan Polvliet (coop platsaet, voldoeninge van thienden)
- Nicolaes Corneliss contra Cornelis Matthijss
actor persisteert
te mede gegeven

- 8-11-1587; Comp. Jacob Jacobs (MPS: Jacob Jacobs naeijer), ende heeft geappelleert van
alsulcken sententie als op den lesten oktober is geweesen tusschen hem als aenlegger
ende Adriaen Govaerts als verweerder ende dat voor den hove van Hollant
- Ten voorts. dage heeft Govaert Pieters gearresteert ende in zijn stede gestelt Anthonij
Tartron etc.
1W287, 94, 14-11-1587
- Nicolaes Corneliss Bonsinck contra Cornelis Matthijss (levering van acht viertelen terwe)
- Adam Pieters nomine Pieter Schuijle contra Jacob Jans Pieters Lemps
actor persisteert
reus ontkent als vooren tenzij alvoorens den heijscher wettelijk sal doen blijcken dat
hij met hem gerekent heeft ten rechte genoucg blijckende oft in cas den heijscher
sulcks nijet volcomen en can voldoen, versouckt daeromme ontslagen ende ontlast van
deser vierschare
schepenen gemaendt zijnde ende partijen hinc inde recht versouckende, wijsen voor
recht dat actor binnen een maendt oft eer moegelijk is rechtelijk met Jan Jooss tot
Cappelle sal wettelijk doen verclaeren wat de zelve bekent van dese questieuse eijsch
alsoe actor secht den zelven Jan Jooss bijde rekening geweest te zijne oft ijemande
aendere geloffelijke mannen
- Anthonij Tartron contra Cornelis Matthijss
1W288, 94v, 14-11-1587
- Willem Corneliss Bourman (MPS: Willem Corneliss Boerman) contra Engel Hubrechts
actor persisteert
reus secht voor zijne defentie den aenlegger ongefondeert te zijne als het ongeluck
nijet en is geschiet duer het toedoen ende goetsmoedoeninche wille van hem
verweerder, sustinerende daeromme de verweerder bij zoo verre de heijscher wettelijk
can thoonen dat hij occasie is ende quaeden qille de heijscher zijn been gebroocken
heeft, sal al moet doegen dattet recht hem sal aen wijsen
den heijscher neempt al tzelve regctelijk te thoonen
schepenen ordonneren den heijscher tzijnen thoonen binnen een maendt
- Adriaen Loijs contra Jacob Jacobs Stoffels (obligatie, eenen dobbelen roosenobel in spetie)
- Willem Maertens (MPS: Willem Maertens backer) contra Cornelis Matthijss (obligatie, ende
noch drije angelotten elcx van 10s gegaen tot diversche gelagen opde Cuelsche reijse
verteert)
1W289, 95, 14-11-1587
- 14-11-1587: Comp. Heijndrick Adriaens dewelcke heeft rechtelijk belooft te betaelen aen
Willem Maertens (MPS: Willem Maertens backer) alle alsulcke penningen ende schult
als dezelve comparant schuldich is aenden voorn Willem Maertens, spruijtende van
zijn Cuelsche reijse ende dat op volstaende panden ende parate executie

- Willem Olleman contra Jan Polvliet
actor persisteert, midtgaders noch ontlastinge van alsulcken schuijre huijre als hij
aenlegger voor hem gesocht wert van de weduwe mr Francois
reus versoeckt copie, etc.
- Willem Olleman contra Aert Heijndricks
actor persisteert
duer de non-comparitie van verweerder hebben schepenen gemaent zijnde alsoe actor
recht was versouckende, den verweerder gecondemneert in zijnen voors. heijsch,
wijsende voorts actor tot zijn bewijs, ende doet zijn bewijs aende 7 carolus guldens die
Adriaen Corneliss aenden voorn. Aert Heijndricks schuldich is
1W290, 95v, 14-11-1587
- Heijndrick Adriaens contra Jacob Jacobs Stoffels
actor persisteert bij zijn heijsch 8-10 lestleden
- Pauwels Franss contra Poppe Jans (actor heijscht dat reus gehouden sal wesen den
kerckmuer op zijn behoorlijke hoochte achter tegens zijn huijs? sal maecken)
- Pauwels Franss contra Adriaen Gilliss (pacht)
- Nicolaes Corneliss contra Cornelis Matthijss
actor persisteert bij heijsch 27- lestleden
schepenen gemaent zijnde ende bij den aenlegger recht versouckende, hebben den
verweerder gecondempneert inden voors, heijsch, wijsende voorts actor tzijnen
bewijse, doende zijn bewijs voor soo veel als aengaet de schepenen schultbrieff aende
gronden van erven inden brieff gementioneert ende beroerende de obligatie aende reus
beste peerdt, etc.
1W290, 95v, 14-11-1587, tussenvel
- ? contra Mattheus Loen nomine de ?
aenlegger persisteert
Mattheus Loen nomine de verweerder ontkent in des verweerders conclusie eenichzins
gehouden te zijne ende oick ontschultbaer van zijn feijtelijk aentijdinge, alligerende
daerbij noch in soo verre de voorn. heijscher met eeniche wettelijke getuijgen can
doen blijcken dat verweerder met goetsmoedich quaeden wille hem heijscher om verre
gestooten oft getrocken heeft daerdoor het ongeluck van zijn gebrocken been soude
geschiet wesen, in sulcke gevalle te rechte genoecg blijckend, moet hij verweerder al
getroost wesen wat hem heijscher van rechtswege aengewesen sal worden
de voorn. aenlegger neempt ende vermet al tzelve rechte te thoonen conform de
verweerders alligeringe
schepenen gemaent zijnde hebben de verweerder gewesen tzijnen thoonen ende tzelve
te volcomen binnen een maendt
2W1, 96, 14-11-1587
- Laureijs Jans gedaecgt hebbend Heijndrick Jacobs Pardijs tot oplegging van 50 carolus
guldens oft zijne regcte wetenschappe ende kennisse daerop hem sal worden

-

-

ondervracht opt extract hier in rechte overgedient van zijnen aenspraecke ende
replicke voor wethouders van Hinkelenpolder gedaen 12-11 lestleden
de voors. Heijndrick Jacobs ouwt ontrent 29 jaeren tuijcht ende deposeert op zijne
behoorlijken eedt ende consentie die hem al vooren bij de schout gestaeft zijn, alsdat
hij deponent bij ende present geweest is ten huijse ende herberge van Willem Olleman
tot Weerde ende aldaer een Dignus Machiels Meijer gecocht heeft van Laureijs Jans
tot Cruijningen den nombre van 100 viertelen gerste, van welcke vercoopinge, soo
haest de coop was gedaen daeraff gemaect ende geschreven wert een obligatie oft
contract als oick bij partijen ondertekent, maer verclaerde hij deponent niet te weten
waer oft wien de zelve obligatie is berustende oft gebleven is, voorder en is hem
deponent weinich kennelijk, verclaerende voorts in dese saecke winner oft verlieser
noch maetschap van partijen te zijne
den voors. Laureijs Jans heijscht als vooren Willem Olleman ende de zelve rechte
gedaecgt ende geeedt zijnde heeft insgelijcx getuijcht ende gedeposeert in alder
formen ende manieren als voorgaende, sulcx waerachtich te zijne alligerende hij
deponent daerbij noch in confirmatie van zijne depositie dat hij selfs met zijner handt
de voors. obligatie geschreven ende gemaect heeft, voorder ist hem deponent niet
kennelijk, verclaerende voorts in dese saecke winner oft verlieser noch maetschap van
partijen te zijne

2W2, 96v, 21-11-1587
- Mattheus Loen arrestant contra Adriaen Jacobs gearresteerde
actor persisteert bij zijn eijsch gedaen 21-10, alsoe den zelven iteratieve wete tot
Bergen op den Zoom gedaen is
schepenen gemaent zijnde van schout, naerdien den arrestant regct was versouckende,
hebben den verweerder gecondempneert inden voors. heijsch ende gewesen voirts den
arrestant tzijnen bewijse aenden gearresteerde gereetste goederen binnen deser prochie
oft elders onder anderen gerechten die hij sal weten te bevinden binnen dese
bevorsinge ende eijlande van Zuijtbevelandt ende niet voorder, ende voorts de zelve
goederen bevonden hebben die te laten vercoopen tot zijne gebreecke toe met de
rechtelijke costen daerom geleden ende gedaen
- Dignus Meijers contra Heijndrick Adriaens (lanthuijre 1586, ende noch van coope van rundt,
duer non-comparitie van verweerder aengehouden)
- Dignus Meijers contra Cornelis Matthijss (eijst leveringe somergerst)
2W3, 97, 21-11-1587
-Pauwels Franss contra Poppe Jans
verstelt
- Adriaen Jans Loijs contra Jacob Jacobs Stoffels
verstelt
- Heijndrick Adriaens contra Jacob Jacobs Stoffels
actor persisteert
reus secht voor zijne defentie hem inden aenleggers heijsch niet meer aen te trecken
dan voor een helleft als volgende de leveringe van tvoors. lant geschiet is

-

schepenen gemaent zijnde hebben den verweerder tzijnen coste geexpoincteert tzelve
lant in questien aendermael sal doen meten ten bijwesen van den aenlegger ende
tsamen zullen wijsen op de op- ende afganck binnen 14 dachente volcoemen, omme
alle tzelve gezien voorder recht daerop te administreren naer behooren

- Dignus Machiels Meijer heeft wettelijk geconstitueert Jan Storm (MPS: Johan Storm) tot
vuijtwinninge van een obligatie die hij constituant is hebbende, luijdende op eenen
Cornelis Matthijss, inhoudende leveringe van 100 viertelen gerst
- Anthonij Tartron contra Cornelis Matthijss (eijscht 10 gr vls van de capitaele schattinge)
2W4, 97v, 1-1-1588
- heeft Cornelis Jacob Boudewijns rechtelijk doen arresteren allen de goederen die
tegenwoordichlijk op den grondt zijn van de erfgenamen wijlen Cornelis Vermeijlen,
toebehoorende Cornelis Matthijss, zoo paerden, coeijen, gedorst ende ongedorst terwe,
etc.
den 2de dache 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 voortvluchtich ende verbodt gedaen
ten huijse van Nicolaes Corneliss deselve terwe vuijt haeren huijse niet ter laten gaen
op cracht ende gewelt om naermaels met rechte vuijt crachte vandt voors. arrest, zijn
achtersel 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
- 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 gecoecht ende gehaelt heeft ten huijse van Cornelis Matthijss ende den
zelven dijckgrave daeraene pretendeert te hebben arrest, welcke voors. comparant
onder causie zijn terwe versocht 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.
2W5, 98, 20-1-1588
- Cornelis Jacobs (MPS: Cornelis Jacobs Boudewijns, zie 2W7) contra Cornelis Matthijss
(actor eijscht leveringe 12 viertelen terwe volgende de pachtcedule die deselve heeft
van Willem van Leijden (MPS: Guillaume van Leijen) als voocht van de weesen
wijlen Cornelis Vermeijlen, zie 20-8-1585, etc.)
schpenen houden saecke aen, mits hebbende wete aenden persoon van Nicolaes
Corneliss Bonsinck te Bieselinge
2W6, 98v, 14-2-1588
- Govaert Jans contra Adriaen Govaerts (eijscht 2p over afmaeckinge coop huijs gestaen
binnen Weerde genaempt de Gouden Leeuwe, daerinnen woont Anthonij Marinuss
Gort)

- Adriaen Adriaens Cooman contra Adriaen Govaerts (eijsct verweerder als borg voor eenen
Pieter de Carrion van gecoechte goederen inde coopdach van Adriaen Corneliss
Anthonies (MPS: Adriaen Corneliss Thuene) op de houve van (MPS: niet vermeld)
- Willem Maertens (MPS: Willem Maertens backer) contra Heijdrick Adriaens (eijscht
penningen spruijtende van Cuelsche reijse)
- Willem Maertens (MPS: Willem Maertens backer) contra Cornelis Matthijss (eijscht
penningen spruijtende van Cuelsche reijse)
2W7, 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 recht dat aenleggers arrest
volcomentlijk voor goet ende voor effect gehouden werden, wijsende voorts dat
Cornelis Matthijss sal gedaen werden noch een wete om daernaer te doen ten naesten
dache van rechte naer behooren, salvo hebbende de volle bancke van schepenen die
den clerck elcx een wete sal doen tot coste van partije
Dach van rechte 12-3-1588
- Pieter Jans nomine Elisabeth Heijndricks Hollanders weduwe contra Adriaen Adriaen
Cooman (actor heijst van gorssinge van een coeije)
- Comp. Cornelis Matthijss dewelcke heeft wettelijk met zijnen eijgen vrije wille
ongedwongen van ijemandt in handen gestelt van Jacob Jans Pieters Lemps ende
Jacob Oliviers als pandt metter minne alsulcken twee gemeten min 46 roe lants met
terwe tegenwoordichlijk daerop besaeijt liggende inden Grootenpolder, verobligerende
den voorn. Cornelis Matthijss het voors. lant mette terwe daerop liggende tot speciale
hypoteque ende onderpande, niemandt met eenich recht daeraene te coemen voor en al
eer den voorn. Cornelis Matthijss sal afgedaen ten volle ende al betaelt hebben
alsulcken schult obligatie als eenen Cornelis Marinuss Gort op dezelve is hebbende,
daervooren de twee Jacobussen hun tsaemen hebben geconstitueert tzelve te voldoene
als borge principael eijgen schult
2W8, 99v, 12-3-1588
- Cornelis Jacobs Boudewijns arrestant contra Cornelis Matthijss
actor persisteert
verweerder secht 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 dache op de volle bancke,
salvo elcx noch 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?
- Cornelis Matthijss contra Marinus Marinuss (actor heijst als borge gebleven voor eenen
Anthonij Jacobs Ouweman van Arnemuijden leveringe van 100 viertelen soemergerst
daeraff de leveringe gedient heeft kersmisse 1587 volgende de obligatie hier ten rechte
overgedient 29-2-1587 oft eijscht daervooren voor elcx viertel 7s gr vls, versoeckende
daerop voortganck van rechte alsoe reus andere voorgaende intimatien (MPS:
bekendmakingen) ten desen oorspronck meer gedaen zijn geweest.)
schepenen gemaent zijnde naerdien actor recht versouckende, hebben de verweerder
gecondemneert inden voors. heijsch, zijn regres ende verhael daer hij sal weten te
bevinden
de verweerder gecondempneerde protesteert rechtelijk tegens Anthonij Jacobs
Ouweman van alle schande schade ende interesten ten desen alreede gedaen ende noch
staet te lijden, alsoo hij partije den heesch heeft moeten voldoen tot belettinge vande
schandaligeuse executie
2W9, 100, 14-2-1588
- Marinus Marinuss contra Willem Maertens backer (t’over coopinge van lande, reus ontkent
schult)
- Willem Maertens backer contra Heijndrick Adriaens
actor persisteert
schepenen wijsen partijen bijden anderen fijnalijck tsamen tot afreeckeninge
- Willem Maertens backer contra Cornelis Matthijss
actor persisteert
schepenen verbalijk gehoort alligatien van partijen houden de saecke aen ad primam,
salvo dat partijen bijde anderen mette goede mannen die in voorgaende tijden bij hun
accoordt eens hebben geweest
- 18-3-1588: Comp. ter presentie van Jacob Oliviers ende Jacob Lodewijcks schepenen
persoonlijk Bartholomeeus Willouts (MPS: Bartelmeeus Willeboorts) tot Goes ende
constitueert Adriaen Jans Loijss
2W10, 100v, 26-3-1588
- schout contra Cornelis Matthijss (eijscht ten behouve van weeskinderen van Rochus
Adriaens van landthuijre vandt kinderen landt)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Pieter Pieters Emmerijcx contra Willem
Maertens backer (paije huijse)
- Pieter Jans contra Adriaen Adriaens
actor persisteert
verweerder ontkent de schult om redenen hier in rechte verbalijk gealligeert
actor vermeet hem rechtelijk te thoonen met Cornelis Adriaens ende de weduwe van
de Hollander datter noijt en is ondersprocken oft vermaent dat den voorn. Adriaen

-

Adriaens alle maenden soude mogen afstant doen naer rate van den geheele
aenneminche van de coeijen
schepenen admitteren de verweerder tzijnen thoonen te volcoemen binnen 3 weecken

2W11, 101, 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 nochtertijt niet en is raeckende
de aenlegger versouckt voorderinge van rechte
schepenen gemaent zijnde naerdien partijen recht 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
- Cornelis de Ridder contra Cornelis Matthijss (verstelt)
- Anthonij Tartron contra Cornelis Matthijss (quotificatie tzijnen laste gestelt)
2W12, 101v, 2-4-1588
- schout contra Cornelis Matthijss
actor persisteert
schepenen om merckelijcke redenen hebben de saecke vercontinueert totten naeste
- Pauwels Franss als kerckmeester contra Anthonij Hectors (als borge voor Marinus?
Willems, kercken thienden)
- Pauwels Franss als kerckmeester contra Jacob Jans Wever (coope van een paer bocxen inde
coopdach van Frans (MPS: verder niet vermeld))
- Cornelis Jacobs Boudewijns contra Jacob Jacobs Stoffels (actor heijst als borge voor een
Nicolaes Corneliss Bonsinck van seecker 12 viertelen vervooerde terwe die de zelve
Bonsinck boven arrest wech 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 mach om te
besien oft de selve metten aenlegger costen accorderen)
2W13, 102, 9-4-1588
Dach van rechte 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 dachen ende nachten te

zien oft te schatten ofte te vercoopen totten aenleggers gebreecke toe soo ver de noot
zij mette rechtelijke costen te deser gedaen ende geleden
- Pieter Emmerijcx contra Willem Maertens backer (MPS: Willem de backer)
actor persisteert
- schout contra Cornelis Matthijss
actor persisteert 26-3-1588, totte betalinge 33p 5s 8gr vls
schepenen gemaent zijnde, hebben verweerder gecondempneert inde voors. heijsch
ende gewesen den aenlegger tzijnen bewijse ende doet zijn bewijs aen den
verweerders beste ende gereetste, etc.
2W14, 102v, 9-4-1588
- Pieter Jans contra Adriaen Adriaens
actor versoeckt oft hij is volcoemen inden thoonen daeraen selven is toegewesen.
schepenen overgesien hebbend de depositie wijsen voor recht dáenlegger volcoemen
te zijn ende condempneren verweerder inde voors. heijsch, den voorn
gecondemneerde bewijst voor zijn eigen vrij onbelast goet een stuck lants gelegen in
Plassemeet van Noorden inne omme te mogen vercoopen, etc.
15-4-1588: Comp. Pieter Jans ende heeft wettelijk doen verstellen zijne partijen die hij alnoch
hier in rechten ongedecideert is hebbende ende dat ad primam post Paschen, den
schout verstelt, Cornelis Jacob Boudewijns verstelt, Anthonij Tartron verstelt
Dach van rechte extraordinaris 15-4-1588

Hier voleijndt het jaer van zevenentachtich (MPS: in grote letters)
2W15, 103
Officiers over de jaer 1588
Schoutet: Marinus Corneliss Gort
Schepenen: Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Jacob Jacobs Stoffels, Pauwels Franss, Nicolaes
Corneliss, Jacob Lodewijcks, Pieter Adriaens
Secretaris; Anthonij Tartron
2W16, 104, 18-6-1588
- Comp. in gebannender vierschare Martijne Jacobs (MPS: Martina Jacobsdr) weduwe wijlen
Cornelis Matthijss, naerdien gedaen waren drije sondachse geboden onvervallen van
een om rechtelijk haere onbejaerde twee weeskinderen geproquereert bijden voors.
Cornelis Matthijss zaliger, te brengen onder recht voocht ende toesiende voochden
wesende d’een een knechtken genaempt Matthijs Corneliss ende ouwt ontrent 32
maenden ende d’ander wesende een meijsken genaempt Elisabeth Cornelisdr ouwt
ontrent 9 maenden, ende heeft de voors. Martijne Jacobsdr als moeder des voors.

kinderen rechtelijk aengeveert ende gehouden met drije sondachse geboden hier toe
onvervallen de recht voochdieschap van de voors. twee onbejaerde kinderen naerdien
zij met vonnisse van schepenen totter voors. voochdie gewesen was, heeft zij
comparante bij behoorlijken eedt in handen van de schoutet gedaen, besworen deser
voors. weesen ende haeren goederen ten meesten prouffit wel ende getrouwelijken te
regieren te beschudden ende beschermen in rechte ende daerbuijten daervan jaerlijcks
behoorlijke reeckeninge bewijs ende reliqua voor schout ende schepenen dese prochie
als oppervoochden te doene, ende in houden de zelve binnen zes weecken over te
leveren behoorlijken staet ende inventaris, egeen onroerende goederen te vercoopen,
veralinieren ofte belasten dan om nootsaecke ende dat noch bij advijs vande voors.
oppervoochden, de ordonnantie vande oppervoochden deser prochie te volcoemen
ende achter volgen ende voorts alle te doene dat een rechte voochdesse schuldich ende
behoort te doene volgende de cuere van Zeelant, item noch compareerden voor schout
ende schepenen Jan Matthijss ende Jacob Jans Pieter Lemps de welcke hebben met
alle solempniteijten van rechte aengeveert de rechte toesiende voochdie over de voors.
twee weesen te weten Jan Matthijss van svaders sijde ende Jacob Jans Pieters Lemps
van smoeders zijde, present volle collegie van schepenen
2W17, 104v, 18-6-1588
- Anthonij Tartron contra Maerten Heijndricks (coop van vlas ende stroeij)
- Anthonij Tartron contra Willem Maertens backer (coop cleerschapraij ende twee
slaeplaeckens, gecocht coopdach weduwe wijlen mr Frans)
- Comp. Martina Jacobsdr weduwe wijlen Cornelis Matthijss als rechte voochdesse van haer
twee onbejaerde weesen, constitueert Jacob Jans Pieters Lemps
Dach van rechte extraordinaris 25-6-1588
- Nicolaes Corneliss arrestant contra den baljuw van Hoedekenskercke als intreder ex officio
inde achtergebleven goederen van wijlen Quirijn Adriaens lantmeter
actor heijst van verteerde costen bij Quirijn Adriaens lantmeter binnen zijnen leven
tzijnen huijse verteert
reus ex offitio inventariserende het voors. sterfhuijs is ten rechte overdienden het 35
articul int 2de capittel van de cuere van Zeelant daerbij de zelve alligeerde de goederen
des overledene nijet arrestabel te zijne seggende daerbij in soo verre de arrestant
eeniche tachterheijt opt sterfhuijs wijlen Quirijn Adriaens is pretenderende dat den
zelven aenlegger hem sal voegen inde maniere van incomsten beneffens alle andere
crediteuren onder de gerechte van Hoedekenskercke, etc.
2W18, 105, 1-7-1588
Dach van rechte 1-7-1588
- Cornelis Marinuss Gort contra Jan de Wagemaecker (paijen coop van zijn huijs)
2W19, 105v, 1-7-1588

- Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns) contra Adriaen Corneliss (verweerder gehouden zal
wesen hem te bevoeggene een gebuerlijke vrede van heijninge tusschen den
verweerders huijsinge ende erffve ende den voorn. aenleggers erffven)
Dach van rechte 9-7-1588
- Anthonij Tartron contra Jan Polvliet (lap blauwe laeckens gecocht in coopdach van Tanne
Dignuss (MPS: Tanneken Dignusdr))
- Anthonij Tartron contra Willem Maertens backer (coop cleerschapraij (MPS: kast) ende 2
slaeplaecken gecocht coopdach weduwe mr Frans, ende als borg voor Nicolaes
Engels)
- Anthonij Tartron contra Willem Gheleijns Olleman (gecocht coopdach weduwe mr Frans
half viertel platsaet, een tonne bijers van Govaert Pieters gehadt)
2W20, 106, 9-7-1588
- Cornelis Marinuss Gort contra Jan de Wagemaecker
actor persisteert
schepenen houden dese zaecke aen, midts dat partijen bijden anderen sullen gaen om
te ziene ofte costen accorderen
- Adriaen Jans Loijs nomine Barthelmeeus Willems arrestant op de goederen gestaen ende
gelegen opden grondt de voorn. Willouts, toecomende Anthonij Laureijss (verschenen
pacht)
- Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns) contra Adriaen Corneliss
actor persisteert
schepenen duer non-comparitie van verweerder hebben den zelven gecondempneert
inde voors. heijsch, wijsen actor tot zijnen bewijs, doet zijn bewijs aen beste ende
gereetste, etc.
- Goris Willems contra Sebastiaen Hollanders weduwe (paije huijs)
2W21, 106v, 23-7-1588
- Comp. Cornelia Verbeecke weduwe, de welcke heeft met haeren vrijen wille onbedwongen
haers persoon ende generalijk allen haeren goederen verobligeert ende geconstitueert
als borge voor alsulcken geinventariseerde goederen als Maerten Maertens
deurwaerder ten bijwesen van schepenen bij geschrifte ende in arreste gestelt heeft ten
huijse van Willem Gheleijns Olleman om daeraen te verhalen sekre tachterheijt van
imposten van bieren, blijvende de voors. comparante borge dat allen de opgeschreven
goederen niet vermindert verhandelt oft veralinieert en sullen werden int groot oft int
cleijne ende dat tot vridag naestcomende sonder langer
de voors. deurwaerder stelt boven desen alnoch in arrest de baten van den huijse van
den voorn. Olleman soude mogen comen.
Present Willem Corijns ende Nicolaes Corneliss schepenen (MPS: Blijkt hieruit dat
Willem Corijns gelijk is aen Willem Quirijns)

28-7-1588: Comp. Mattheus Loen in Cruijningen naerdien dezelve hadde verthoont seeker
obligatie 15-3-1587 ten laste ende oick onderteeckent bij Cornelis Matthijss aen hem
vercocht te hebben 2gemet 200 roeden terwe met clausele van indempniteijt tegens
eenen ijder die den voorn. comparant naermaels eenich impeschement int gebruijck oft
verwere voors. terwe zoude mogen doen ende alsoe de voors. Mattheus Loen
comparant vercleerde ende oock bij acte vertoonde was de voors. gecochte terwe hem
ontvreempt ende bijden grontheer vercocht zijnde, heeft hij comparant tot dijen eijnde
op heden wettelijk geprotesteert tegens Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps)
als hem onderwindende ende voocht zijnde van den sterfhuijse wijlen Cornelis
Matthijss van alle costen schaden ende interesten om naermaels ende in toecomende
tijt aendt voors. sterfhuijs bij voors. comparant te moegen coemen tsijnen garande.
Aldus gedaen ter presentie van Nicolaes Corneliss ende Jacob Oliviers schepenen ende
ten bijwesen ende toebehooren van voors. Jacob Jans Pieters Lemps
2W22, 107, 30-7-1588
Dach van rechte 30-7-1588
- Anthonij Tartron contra Jan Polvliet ende Willem Maertens backer ende Willem Olleman
actor persisteert
Willem Maertens belooft te betaelen, Willem Olleman belooft te betaelen
Jan Polvliet gelooft binnen 14 dagen te betaelen
Dacxg van rechte extraordinaris 2-8-1588
- Comp. Adriaen Jans Loijss ende Marinus Marinuss Schipper inwoonders deser prochie
rechtelijk gedachvaert zijnde van Jacob Jans Pieters Lemps om getuijgenisse ende
waerheijt te geven van seeker pactinge van thienden die Willem van Leijden (MPS:
Guillaume van Leijen) tot Antwerpen aenden voorn. Jacob Jans zoude verpacht
hebben daer zij gedaecgden bij ende present zijn geweest, hebben de voors.
comparanten respectivelijk op hunlieden eedt solempnelijk geaffirmeert ende
gedeposeert ende verclaert als hier volcht te weten:
den Adriaen Jans Loijs ouwt wesende ontrent 50 jaeren verclaert hem hier wel
kennelijk ende oock waerachtich te zijne dat hij mede bij ende present is geweest op
den 15-11-1583 tot Antwerpen opde Zeeuwsche corenmarct in den herberge
vuijtstekende het Lammeken, hoe dat Jacob Jans Pieters Lemps aldaer gepacht heeft
van Ghuijllaume van Leijen (MPS: Willem van Leijden) alsulcken Vier Houcken
thienden als Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns) tot Weerde toentertijt was
voerende ende dat den zelven Ghuijllaume van Leijen inde voors. verpachtinge aenden
voors. Jacob Jans expresselijk geloofde ende toeseijde dat hem de voors. thienden al
zouden volgen in alder manieren gelijck den voors. Willem Corijns alsdoentertijt int
gebruijck ende voerende was, welcke voors. verpachtinge gedueren zoude eenen
termijn van zeven jaeren aenden anderen volgende, ingaende d’eerste jaer van de
nijeuwe heventijt van Weerde daeraf het eerste jaer pachte vallen ende verschijnen zal
Bamisse oft Caterijne 1588 ende alsoe geduerende totten eijnde van de voors. heventijt
van Weerde, voorder en is hem deponent niet kennelijk dan hem voirts refererende
totter pachtcedulle daeraff alsdoen gemaeckt, verclaerende voorts in dese saecke
winner oft verliezer noch maetschap van partijen te zijne
den voorn Marinus Marinuss schipper rechtelijk gedaecgt ende geeedt zijnde, ouwt
wesende ontrent 42 jaeren heeft insgelijcx getuijcht ende gedeposeert van woorde te

woorde conform als vooren bij den voorn. deponent verclaert is, ende trzelve alsoe
geschiet ende waerachtich te zijne sonder hem voorder meer kennelijk te wesen,
verclerende insgelijcx in dese zaecken winner oft verlieser noch maetschap van
partijen te zijne
2W24, 108, 8-8-1588
- Comp. Pauwels Geerts versocht te hebben leveringe van 100 viertelen rontcoolsaet van Jan
Domiss die hij in voortijden van hem heeft gecocht ten prijse van 13s ijedere viertele
volgende het contract daervan zijnde ende op heden bij schepenen gezien, hebbende
den voorn. comparant tot dijen eijnde ende voldoeninge van de voors. versochte
leverantie vande 100 viertelen saet inde presentie van schepenen overgetelt 62
gentsche nobelen in specien die hij comptant versochte onder schepenen te berusten
ten behouve van Jan Domiss, etc.
Op welcke versochte leveringe ende proteste Jan Domiss aen Pauwels Franss onse
medeschepen hem de insinuatie doende in plaetse voor antwoorde, verclaerde ende
zeijde gecontracteert ende tzelve afgemaect te hebben tegen Adriaen Geerts zijnen
protesant broeder oversulcks des aengaende van de versochte leveringe ende protest
hem verclaerde niet aen te trecken
3-9-1588: Comp. Pauwels Geerts constitueert Adam Pieters ende Dierick ? (MPS: niet
ingevuld). Present Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns) ende Nicolaes Corneliss
- Herman Morre constitueert Jan Saeijss
2W25, 108v, 3-9-1588
Comp. Adriaen Geerts de welcke vercleerde opden .....julij lestleeden afgecocht te hebben van
Jan Domiss zijnen geheelen wasse van voorn. Jan Domiss jegenwoordich nijeuwe
gesaeijt rontcoolsaet de welcke gedorsen zal worden den naestcomende ougst 1589,
voor ijeder viertele voor 14s vls te betaelen gelt als goet
Dach van rechte 23-9-1588
- Pauwels Geerts contra Jan Domiss (MPS: doorgestreept)
- Cornelis Jacobs Boudewijns contra Adriaen Corneliss Boonput (paije huijs)
2W26, 109, 23-9-1588
- Anthonij Tartron contra Heijndrick Adriaens als borge voor Adriaen Jans timmerman (eijst
van een gecocht bedde, hout ende derrinck)
- Herman Morre contra Adriaen Jans Opstee (obligatie ten behoufve van Anthonij Erasmus)
- Nicolaes Corneliss Bonsinck contra Jacob Jans als onderwinder des sterffhuijs Cornelis
Matthijss
actor heijst van verteerde costen, verlet ende rechtelijke verschoten penningen als den
aenlgger heeft verschoten int vervolgen van seker proces voorde rechte van Weerde

-

int gebreecke van de leveringe van seker terwe die den overleden Cornelis Matthijss
vredelijk behoorde gelevert te hebben sonder ijemants belet
Nicolaes Corneliss Bonsinck constitueert Adam Pieters

2W27, 109v, 3-9-1588
- Nicolaes Corneliss Bonsinck doet rechtelijk protest tegen Nicolaes Danckaerts ende Lieven
de Muijser van alsulcken schade ende interesten als dezelven aen hem protestant zijn
doende int delven vander mee liggende opt landt van Jan Domiss alsoe dezelve de
voors. mee hebben aengenoemen te delven met expresse conditie dat zij met vijer
mannen continuelijk int werck zoude blijven midts noch oft den voorn. protestant noch
ander mee mee cochte dat de zelve souden int werck doen met 6 mannen
- Laureijs Adriaens contra Jacob Jacobs, Adriaen Corneliss (MPS : Adriaen Corneliss
Boonput?) ende meester Servaes (kennisse der waerheijt volgende seker interrogatoire
die de heijscher in rechte is overgevende. De verweerders hebben verclaert bereijt te
zijne hunne wetentheijt van tzelve elcx van hun ondervracht sal worden te deposeren,
alsoo sij oock hebben gedaen volgende het project ende copie van haere depositie
aende lias is hangende ende de aenlegger daeraff gegeven behoorlijke acte
- Anthonij Tartron contra Adriaen Gilliss
te mede gegeven tot actors vermaen
2W28, 110, 23-9-1588
- Mattheus Loen contra Jacob Jans als uijtwinder van sterfhuijs (MPS: Jacob Jans Pieters
Lemps)
actor heijscht bij obligatie, onderteeckent bij Cornelis Matthijss 5-3-1588 inhoudende
dat de aenlegger van de zelve Cornelis Matthijss affgecocht ende ten vollen betaelt
heeft 2 gemet 200 roe terwe snijden velts ende alsoe de gecochte terwe hem aenlegger
ontvrempt is bijden proprietaris ende grontheere daer de voors. terwe op was liggende
volgende zekere extracten te dien hier in rechte overgedient, heijst etc.
- Jacob Jans Pieter Lemps contra Willem Maertens backer (eijscht van gecochte inden
coopdach van Cornelis Matthijss)
- schout contra Willem Maertens backer (eijst van coopdach van Neelken Roesels (MPS:
Cornelia Rooshil) van gecochte goederen)
- Laureijs Adriaens contra Jacob Jacobs
ad primam
2W29, 110v, 1-10-1588
Dach van rechte 1-10-1588
- Mattheus Loen contra Jacob Jans Pieters Lemps als onderwinder des goets wijlen Cornelis
Matthijss
actor persisteert

-

schepenen naer veel diversche verbaele alligatien ende bijden schout gemaent zijnde
hebben deze zaecke aengehouden, salvo dat elcx zullen nemen twee goede mannen,
actor neempt secretaris, reus neempt schout

- Jacob Jans Pieters Lemps contra Willem Maertens backer
ad primam
- Herman Morre contra Adriaen Jans (MPS : Adriaen Jans Opstee)
actor persisteert
schepenen gemaent zijnde ende duerde non-comparitie van verweerder, hebben
aengehouden
- schout contra Willem Maertens backer (MPS: doorgestreept)
- Jan Beeckman contra heredes Levina Jacobs weduwe (paije schuijte)
2W30, 111, 13-10-1588
Dach van rechte 13-10-1588
- Herman Morre contra Adriaen Jans
actor persisteert
schepenen gehoort de verweeringe van verweerdere hebben de voors. Adriaen Jans
vonnisselijk ontsleechen ende ontlast van de vierschare ende conclusie duer redenen
dat blijckende is dat den verweerder voldaen ende wel betaelt heeft
- Mattheus Loen contra Jacob Jans Pieters Lemps als onderwinder des goets wijlen Cornelis
Matthijss
actor persisteert
schepenen gemaent zijnde wijsen voor recht dat actor tegens den naesten oft tweeden
dachhe van rechte sal overbrengen bij behoorlijke verificatie hoeveel ende wat prijs
dat hij aenlegger de voors. terwe in questie van den voorn. Cornelis Matthijss gecocht
ende betaelt heeft, midtgaders oick de vercoopinge van de grontheere hoe veel de
voors. terwe gegolden ende vercocht, omdat gesien hebbend bij schepenen voorts
recht te plegen naer behoiren
- Jan Beeckman contra heredes Levina Jacobs weduwe (paije schuijte)
ad primam
2W31, 111v, 13-10-1588
- Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns) contra Adriaen Govaerts (paije huijs De Leeuwe)
2W32, 112v, 22-10-1588
Dach van rechte 22-10-1588
- Mattheus Loen contra Jacob Jans Pieters Lemps als onderwinder des goets wijlen Cornelis
Matthijss

-

-

actor persisteert midts dat d’aenlegger is overgevende totte voldoeninge van leste
schepenen sententie tzijnen laste gewesen
schepenen gesien hebbend verificatien daermede actor recht was versouckende ter
manisse vanden schoutet den verweerder gecondemneert inden voors. heijs zijnen
garandt gereserveert daerde ? in te vindene, wijsen v oorts den actor te doene zijn
bewijs zoo verre reus niet en is doende, de verweerder bewijst vrij onbelast goet des
voors. sterfhuijs alsulcken recht part ende goederen eender lanthoufve daerop woondt
Jacob Loij alnoch gemeijne liggend met gemeijne erfgenamen ende weduwe van
Pieter Leeuwe
dese vierschare is vercontinueert 14 dagen

- Adriaen Jans Loijs contra Jacob Oliviers (thiende over de jaere 1587 bij zijne huijsvrouwe
vervoort)
- Adriaen Jans Loijs contra Heijndrick Adriaens (thiende over de jaere 1587)
- Jacob Jans Pieters Lemps contra Jan Domiss (coop rockxken ende thienden)
2W33, 113, 22-10-1588
- Jacob Jans Pieters Lemps contra Gabriel Bossaert (als borge voor Jacob Jacobs in
Cruijningen inde coopdach van Cornelis Matthijss)
- Jacob Jans Pieters Lemps contra Heijndrick Adriaens (als borge voor Jacob Jacobs in
Cruijningen inde coopdach van Cornelis Matthijss terwe)
- Jacob Jans Pieters Lemps contra Marinus Marinuss de Schipper(als borge voor Pieter
Glaesmaecker inde coopdach van Cornelis Matthijss terwe)
- Jacob Jans Pieters Lemps contra Heijndrick Adriaens (coop terwe inde coopdach van
Cornelis Matthijss)
- Anthonij Tartron contra Jan Geense
ad primam
31-10-1588: Comp. Jacob Jans Pieters Lemps nomine sterffhuijs Cornelis Matthijss dewelcke
heeft rechtelijk gedragen als appellant ende appelleerde bij desen van schepenen
sententie 22-10-1588, etc.
2W34, 113v, 4-11-1588
- Jacob Jans Pieters Lemps contra Gabriel Bossaert als borge voor Jacob Jacobs in
Cruijningen inde coopdach van Cornelis Matthijss
actor persisteert
te mede gegeven ad primam
- Jacob Jans Pieters Lemps contra Heijndrick Adriaens als borge voor Jacob Jacobs in
Cruijningen inde coopdach van Cornelis Matthijss
actor persisteert
te mede gegeven ad primam

- Jacob Jans Pieters Lemps contra Heijndrick Adriaens, coop terwe inde coopdach van
Cornelis Matthijss
actor persisteert
te mede gegeven ad primam
2W35, 114, 4-11-1588
- Jacob Jans Pieters Lemps contra Marinus Marinuss de Schipper als borge voor Pieter
Glaesmaecker in Cruijningen inde coopdach van Cornelis Matthijss terwe
actor persisteert
te mede gegeven ad primam
- Marinus Willems weduwe contra Adriaen de wevere (coop rock)
- Adriaen Jans Loijs contra Heijndrick Adriaens
actor persisteert
Mattheus Loen nomine reus versoeckt naerdemael zijn meester buijten lants wesende
hem zal geaccordeert worden copie
- Mattheus Loen contra Adriaen Loen (MPS: zijn broer?) (actor heijst vuijt cause dat den
verweerder hem aenlegger ontvoert heeft seker thienden in Bals Hals te weten de 9
gemet die toebehoorend is Heijndrick Marinuss de tijt van vier jaeren het leste
geexpireert 1588 dewelcke hoeck aen den verweerder verhuijrt heeft aen hem
aenlegger sonder hem vuijt te spreecken dan alleenlijk de derrij thienden)
2W36, 114v, 4-11-1588
- Nicolaes Corneliss Bonsinck contra Jacob Jans Pieters Lemps nomine sterfhuijs Cornelis
Matthijss (rechtelijke, vacatie ende verteerde costen)
Dach van rechte 18-11-1588
- Jan Aerts Storm contra Jacob Jans Pieters Lemps nomine sterfhuijs Cornelis Matthijss
(obligatie 27-2-1588 31 viertelen soemergerste)
- Mattheus Loen contra Jacob Jans Pieters Lemps nomine sterfhuijs Cornelis Matthijss
(leveringe ende restitutie van obligatie ende extracten die de verweerder van hem
aenlegger begeert ende ontfangen heeft om hem daermede voor de gerechte van
Cruijningen. Schepenen wijsen verweerder voor recht deze obligatie te restitueren)
2W37, 115, 4-11-1588
- Adriaen Jans Ouweman contra Jacob Jans Pieters Lemps nomine sterfhuijs Cornelis
Matthijss
per obligatie actor in coope heeft 100 viertelen soemergerst ende bijde zelve aenlegger
op zijn behoorlijken tijt gecoemen ende hem gepresenteert heeft bij kennisse van
wettiche ende geloofbaere mannen om de voors. gerste te ontfangen ende
alsdoendertijt de voorn. gerste nijet gereet en is geweest
schepenen overmits de non-comparitie van verweerder houden saecke in state

- Andries Engels contra Heijndrick Adriaens (coop vlas)
- Adriaen Jans Loijs contra Heijndrick Adriaens
aengehouden
- Jacob Jans Pieters Lemps contra Heijndrick Adriaens
te mede gegeven
- Jacob Jans Pieters Lemps contra Jan Domiss
overmidts den verweerder hem is houdende onder recht vanden dijckgrave ende
gesworenen werdt daerom dese saecke in state gehouden
2W38, 115v, 18-11-1588
- Comp. Joris Benedictuss deurwaerder (MPS : verder niet ingevuld)
Dach van rechte 24-11-1588
- Mattheus Loen contra Jacob Jans Pieters Lemps
actor heijst voldoeninge van leste sententie totten reus laste gewesen oft bij gebrecke
vandien versouckt aensettinge van panden
verweerder geeft in rechte over tot zijnder defentie seecker billiet geschreven bij Jan
de Ridder daermede hij sustineert hem toegelaten te worden den tijt van 14 dagen
omde versochte obligatie ende extracten (die hij seijde in Hollant te wesen) in handen
van verweerder te restitueren, persisterende daermede tot sententie
schepenen gemaent zijnde naerdien partijen recht waren versouckende ende overmits
den verweerder nijet en heeft voldaen de sententie den 18 de deser tzijnen laste
gewesen, hebben denzelven Jacob Jans gecondempneert in voors. heijsch ende voorts
gewesen naer een omvrage d’aenlegger tzijnen bewijse, doende zijn bewijs aen
peerden ende coeijen, midtsgaders aen de groen note te velde die tsterfhuijs van
Cornelis Matthijss eenichzins toecomen, ende voorts onder protestatie aende andere
gereetste ende beste goederen, vercontinueren dese vierschare 14 dagen ende nachten
om teijnden vandien de zelve gewesen goederen te vercoopen totten aenleggers
gebrecke toe
2W39, 116, 24-11-1588
- Jan Aerts Storm contra Jacob Jans Pieters Lemps
actor persisteert
reus ontkent schult, alligerende dat hij noijt van Cornelis Matthijss gehoort en heeft
van eenichhe gerste aen den voors. aenlegger te moeten leveren oft vercocht te hebben
schepenen houden saecke aen midts dat partijen tsamen bijden andere sullen gaen met
een goet man om te zien off se costen accorderen
- Adriaen Jans Ouweman contra Jacob Jans Pieters Lemps nomine sterfhuijs Cornelis
Matthijss
actor persisteert

-

-

reus ontkent schult alsooe de aenlegger nijet bij en legt eeniche wettelijke blijcken dat
hij is gecomen op zijnen behoorlijken tijt om te hebben leveringe naer vuijtwijsen
zijner obligatie, sustinerende ontslaginge van deser instantie
schepenen houden dese saecke aen salvo dat partijen tsamen bijden andere sullen
comen om te zien off se costen accorderen

- Andries Engels contra Heijndrick Adriaens
actor persisteert
schepenen houden dese saecke aen salvo dat partijen tsamen bijden andere sullen
comen om te zien off se costen accorderen
- Adriaen Jans Loijs contra Heijndrick Adriaens
mede gegeven
2W40, 116v, 24-11-1588
- Comp. Jan Domiss ende Marinus Marinuss Schipper rechtelijk gedagcaert zijnde van de
gesworene clerck deser heerlijkheijt ten versoucke van Mattheus Loen vuijte naeme
van Cornelis Marinuss Gort om getuijgenisse ende waerheijt te geven op seker
contract bijde zelve gedaecgden als getuijgen onderteckent op 21-11-1587 inhoudende
van settinge van 100 viertelen rontsaet, die Pauwels Geerts van Cappelle gestelt hadde
opte cuer ende optie van den voorn. Cornelis Marinuss Gort, hebben dienvolgende de
voors. Jan Domiss ende Marinus Marinuss rechtelijk bij eede verclaert hun die
alvooren solempnelijk bijden schoutet gestaft zijnde (warachtich te zijne) op d’
inhouden vandt voorn. contract, hunlieden voorgehouden, dat den zelven coope oft
settinge van voors. 100 viertelen rontsaet, conformelijk naerden teneur ende
vermelden vandt voors. voorgehouden contract sullicx warachtelijk geschiet ende
gedaen te wesen sonder eeniche andere conditien oft voorwaerden bij hun affirmanten
gehoort noch verstaen te hebben, voorder en is hen affirmanten niet kennelijk,
verclaerende voorts in dese zaecke winner oft verliesers noch maatschap van partijen
te zijne
28-11-1588: Comp. in hunnen propre persoonen Jan Matthijss als toesiende voocht van de
weese wijlen Cornelis Matthijss van svaders zijde ende Jacob Jans (MPS: Jacob Jans
Pieter Lemps) als oock toesiende voocht van smoeders zijde, met hunlieden oock
geassisteert Jacob Oliviers getrouwt hebbend de moeder van voors. Cornelis Matthijss,
dewelcke comparanten hebben tsamenderhant wettelijk bij desen geappelleert vander
sententie op 24-11-1588 tsijnen appellantens laste gewesen naer dinhouden ende
vermellen? in actis vooren gestelt, aldus gedaen ter presentie van Pauwels Franss ende
Nicolaes Corneliss der voors. prochie van Weerde
2W41, 117, 5-12-1588
- Comp. Jacob Jans Pieter Lemps de welcke heeft wettelijk gerenunchieert ende te buijten
gegaen alsulcken appellatie als de zelve op 28-11 lesteleden voor schepenen gedaen
heeft van zeeker sententie gewesen ten voordele van eenen Matthues Loen tot
Cruijningen
5-11(!)-1588: Comp. persoonlijk Martijne Jacobs de wijlen weduwe van Cornelis Matthijss
met eenen gecoren voocht haer gegeven metten rechte, soo voor haer eijgen selve als

oock vanwegen ende vuijte naeme van haer onbejaerde weeskinderen, welcke
comparante verclaerde alsoo tot haeren leetwesen diversche gewesen vonnissen ende
condempnatien (zoo voor dlantrecht tot Goes als voor de gerchte deser prochie) tot
haeren ende weeskinderen laste gegaen zijn ende de middelen niet hebbende de zelve
gecondempneerde schulden te betaelen ten waere het behulp ende bijstant van Jacob
Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps) haere comparantes vader ende Jacob Oliviers
de welcke voorn. Jacob Jans ende Jacob Oliviers ten grooten bede vande comparante
ende met toespreecken van die van der weth tot hunnen laste ende perijckel
aengenomen hebben de voors. schult te betaelen, midts alvooren geloefte van
indempniteijt, heeft dienvolgende de voors. comparante wettelijk in handen van de
voorn. Jacobs gestelt ende verobligeert, stelde ende verobligeer wettelijk bij desen tot
versekeringe van allen tgene de twee voorg. bij duechdelijk bewijs voor haer
comparante verschoten ende betaelt sullen hebben ende noch geloeft hebben te
betaelen, eerst 2 coeijen, een rundt, twee peerden met haer harnas, wagen ploecg,
egden, allen besaeijde groen vruchten te velde, egeen vuijtgesondert, allen in meublen,
goederen die zij jegenwoordich binnen de huijse is hebbende end enoch vercrijgen
mach, midtgaders noch alsulcke actie paert ende gedeelte van eener landstede als sij
comparante met haeren weeskinderen int gemeijne hebben onverdeelt mette weduwe
wijlen Pieters Leeuwe cum suis, ende voorts noch mede allen incomende schulden van
geheele inventaris vanden vercochte goederen tot haere comparantes huijse bij
openbaere vuijtcoopinge vercocht, aldus gepasseert present Pauwels Franss ende
Pieter Adriaens schepenen, actum den 5de november 1588
2W42, 117v, 9-12-1588
Dach van rechte 9-12-1588
- Cornelis Jacobs Boudewijns contra Hans de Wagemaecker (MPS: Jan de Wagemaecker)
(geleende geld)
- Jan Aerts Storm contra Jacob Jans Pieters Lemps nomine heredes Cornelis Matthijss
actor persisteert
reus ontkent, versouckt copie van heijsch ende oock van obligatie
- Jan Aerts Storm contra Engel Hubrechts (coop boonen inde coopdach van Pieter de Carrion)
- Pieter van Balle contra meester Servaes (MPS: mr Faes) (actor heijst dat de verweerder hem
sal weder restitueren alsulcken goederen als hij vuijten aenleggers huijs heeft doen
haelen metten stadhouders dienaers)
2W43, 118, 9-12-1588
- Cornelis Marinuss Gort contra Thuenken Hectors (MPS : Anthonia Hectors) (coop vlas)
- Comp. Guillaume van Leijden (MPS: Willem van Leijden) als rechtvoocht ende momboir
van de achtergelaten 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.
2W44, 118v, 12-12-1588

Dach van recte extraordinair 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 mocht thuijs gebracht hebben al breeder blijckende bijden pachtcedulle daervan
zijnde, etc. (MPS: ook worden er nog meerdere thienden geeist)
schepenen houden saecke aen om bij partijen tsamen bijden anderen te gaen
- Comp. Geert Joriss constitueert Pieter Adriaens, midtgaders hem te onterffen van een huijs
als hij constituant hier int Ouwe Dorp van Weerde heeft staende
- Comp. Jan Aerts Storm constitueert Jan Saeijs
2W45, 119, 12-12-1588
Dach van rechte extraordinaris 14-12-1588
- 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 pacht 1589
oft 50p gr vls, protesterende voorts van costen schaden ende verlet te desen processe
alreede geleden ende noch staen te lijden
reus sustineert in den heijsch des aenleggers niet gehouden te zijn overmits hem
ontvremdt wert seker pachtinge van thiendedie den verweerder secht metter houfve
gepacht te hebben bij kennisse van wethachtiche mannen volgende seker attestatien te
dien sijnde hier in rechte overgegeven
actor zegt daerop dat reus sal bijleggen geteekende pachtcedule daerbij hij secht de
thiende gepacht soude hebben
schepenen hebben andermael de saecke aengehouden totten derde dage opden noene
ende dat tot meerder behulp van schepenen
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 rechte behoort
gedient te hebben ende overmits den heijscher om andere bekende nootsaecke redenen
heeft niet cunnen op de behoorlijke ure voor rechte 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

17-12-1588: ten versoucke van Cornelis Jacobs Boudewijns inden naeme ende qualiteijt als
vooren, soo is andermael bij voorgaende schepenenvonnisse rechtelijk gearresteert alle
de goederen jegenwoordich 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 dach gemaeckt ten derden dage
2W46, 119v, 19-12-1588
Dach van rechte extraordinaris 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 noch dat de verweerders gehouden zullen zijn in
promptis hier in rechte over te brengen alle documenten recipissen, ende billietten die
zij begeeren te corten aen hun verschenen pachten oft naermaels die hun sullen
afslegen worden
Jacob Jans 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 recht beroerende de pachtinge 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 noch 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
2W47, 120, 29-12-1588
- soo is bij schout ende schepenen rechtelijk 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 rechte costen daeromme gedaen
2W48, 120v, 18-1-1589
Dach van rechte 18-1-1589
- Cornelis Jacobs Boudewijns contra Jan de Wagemaecker
actor persisteert
verstelt
- Cornelis Jacobs Boudewijns contra Adriaen Corneliss (2 de paije huijs)
- Jan Aerts Storm contra Jacob Jans Pieters Lemps nomine sterffhuijs Cornelis Matthijss

-

actor persisteert
reus ontkent ten waere actor bij lecht eeniche schepenenbekentenisse ende verlijt, sal
alsdan antwoorden
saecke aengehouden midts dat partijen bij den anderen gaen met elcx een goet man ten
huijse van Jacob Jans

- Jan Aerts Storm contra Engel Hubrechts (MPS: doorgestreept)
- Maerten Jacobs contra Engel Hubrechts (jonck vercken)
2W49, 121, 18-1-1589
- Maerten Jacobs contra Heijndrick Jacobs Pardijs (MPS: doorgestreept)
- Pieter van Balle contra Meester Servaes
actor persisteert
reus ontkent inden heijsch gehouden te zijne overmits dat hij bij legt seker
executoriael daerbij hij hem is refererende ende segt hem te houden aendt recht
daeromme gedaen
schepenen houden saecke aen midts dat partijen bij den anderen gaen met elcx een
goet man. Reus neempt Jan Geense, actor neempt Adriaen Adriaens Cooman
- mr Servaes contra Jan de Wagemaecker (verteerde costen)
- mr Servaes contra Adriaen Corneliss (MPS: doorgestreept)
- Cornelis Marinuss Gort contra Thuenken Hectors weduwe (MPS: Anthonia Hectors) (MPS:
verder niet ingevuld)
- Gheleijn Jans (MPS: Leijs Jans) inden Polder constituit Jan Saeijs
- Adriaen Jans Ouweman constituit Jan Saeijs
- Nicolaes Corneliss Bonsinck constituit Jan Saeijs
- Engel Hubrechts constituit Jan Saeijs
2W50, 121v, 18-1-1589
- mr Andries Andriess contra Jacob Jans Pieters Lemps nomine Cornelis Matthijss sterfhuijs
(MPS : niet uitgewerkt)
- Pieter Corneliss Schuijle contra Jacob Jacobs Stoffels (MPS : niet uitgewerkt)
- Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns) contra Nicolaes Corneliss ende Heijlken zijne
huijsvrouwe (dat de zelven sullen onder eedt verclaeren van alle tgene de zelven
souden moegen gehoort ende gesien hebben beroerende van pachtinge van thienden
die de selve aenlegger soude gepacht hebben van eenen Guillaume van Leijden (MPS:
Willem van Leijen) als recht voocht ende momboir vande weese wijlen Cornelis
Vermeijen (MPS: Vermeijden)
2W51, 122, 19-5-1589 (MPS : hier zit een periode van drie of vier maanden tussen)

- Anthonij Tartron contra Jacob Jans Pieters Lemps
actor persisteert
schepenen houden saecke midts dat partijen elcx een goet man sullen nemen. Actor
neempt Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns) ende Jacob Jans neempt den
dijckgrave Cornelis Jacobs Boudewijns
depost wert dese saecke vercontinueert totten heijschers vermaen
- Anthonij Tartron contra Willem Corijns (MPS : Willem Quirijns) als vooren?
actor persisteert, overmits de insinuatie aen Jan Saeij volgende dordonnantie van
schepenen gedaen is,
den voorn. Jan Saeijs inventarierende (MPS: opschrijvende?) voorden verweerder
ende zijne broeders ende susters, versouckt copie van den heijsch tzijnen coste
- Mattheus Loen als procureur als vooren? gestelt contra Willem Corijns (MPS: Willem
Quirijns)
actor persisteert
reus segt inden aenleggers heijsch niet gehouden te zijn overmidts zijn goederen hem
de helft zijn afgedeelt sulcks alst behoorende oock alle gronden van erfven bij mannen
van wethe afgecavelt te zijne, ende voorts van alle zijne handelingen bewijs ende
reliqua segt gedaen te hebben
schepenen houden dese saecke aen totten 2de dach van rechte om daer en tuschen de
reeckeninge vant sterfhuijs te liquideren ende te vereffenen ende oock alsdan partijen
in vereeniche ende accoordt soude mogen coemen
2W52, 122v, 19-5-1589
- Nicolaes Corneliss Bonsinck contra Jacob Jans Pieters Lemps
actor geeft over specificatie van zijnen heijsch
schepenen gesien hebbende het voors. overgegevene ende overmits d’aenlegger ?
recht was versouckende, wijsen voor recht dat Jacob Jans ten laste van sterfhuijse van
Cornelis Matthijss sal betaelen alle de rechtelijke costen die bijden secretaris rechte sal
bevonden werden bijden voors. aenlegger gedaen te hebben, midtgaders oock bijden
voorn. verweerder betaelt te wordene alle de verteerde gelagen, die bij Cornelis
Matthijss totten aenleggers huijse deuchdelijk bevonden sullen werden verteert ende
schuldich te zijne sonder meer oft voorder inden voorgaende heijsch des aenleggers
gehouden te zijne
- Engel Hubrechts contra Heijndrick Adriaens
actor persisteert
schepenen ordonneren dat Heijndrick Adriaens sal gaen bijden heijscher tot
Cruijningen om te zien oft hij metten zelven soude comen accorderen
- Govaert Jans contra Adriaen Corneliss
actor persisteert
reus bekent schuldich te zijne, die hij secht bereet te wesen in promptis te betaelen
- schout ex offitio contra Nicolaes Corneliss
overmits partijen niet en hebben comen accorderen heeft den voors. heijscher dese te
meede gegeven ad primam

- Anthonij Tartron contra Maerten Heijndricks
actor persisteert
duer non-comparitie van verweerder saecke vercontinueert
2W53, 123, 16-9-1589 (MPS: ook weer een lange tijd tussen)
- Pieter Cornelis Schuijlhoeck (MPS: Pieter Corneliss Schuijle) contra Jacob Jacobs Stoffels
actor persisteert
- Pieter Cornelis Schuijlhoeck (MPS: Pieter Corneliss Schuijle) contra Adriaen Priesterman
(MPS: verder niet uitgewerkt)
- Anthonij Tartron contra Jan Corneliss Vos (actor eijscht als borge voor Jacob de Lapper
vanden coopdach van Tanneken Dignusdr Sloot over de quotificatie 1587 ten laste van
verweerder gestelt)
- Anthonij Tartron contra Nicolaes Danckaerts (als borge voor Jacob de Lapper vanden
coopdach van Tanneken Dignusdr Sloot,voor coop slaeplaeckens)
- Anthonij Tartron contra Adriaen Cooman (MPS: Adriaen Adriaens Cooman) (als borge voor
Jan Polvliet over reste van een vercken)
- Anthonij Tartron contra Jan de Wagemaecker (MPS: Hans de Wagemaecker)
actor eijscht van ingecochte goederen ten coopdage van Willem Corijns (MPS:
Willem Quirijns), Passchier Jans (MPS: Paes Jans) ende Willem Ollemans (MPS:
Willem Gheleijns Olleman) tsamen bij de inventaris blijckende ende boven desen voor
zijn dachtermijnen van rechten 12 stuijvers daecgs voor zoo vele dagen oft termijnen
als dese saecke in rechte soude mogen dienen, volgende de voorwaerde ende besteck
daeraf openbaerlijk opgelesen)
2W54, 123v, 16-9-1589
- Anthonij Tartron vuijt crachte van wettelijk verbodt contra Willem Corijns (MPS: Willem
Quirijns)
actor persisteert bij zijn voorgaende heijsch gedaen 12-5 lestleeden 1589, alsoe aen
Jan Saeijs op zijn versouck copie vanden heijsch opden 21-5-daeraenvolgende
overgelevert zijn volgende het appoinctement van schepenen, overmits de cleijne
behulp van schepenen wert dese saecke aengehouden ad primam opde volle bancke
van schepenen midts conditie dat Jan Saeijs sal gedaen werden een wettelijke wete
- Cornelis Willems contra Anthonij Tartron
actor eijscht als ontfanger vande inventaris van Geertruijt Michiels over tgedeelte van
hem aenlegger ende zijne suster midtgaders tgedeelte van de kinderen wijlen Saeije
Jans volgende de affreeckeninge daeraf gedaen de somme van 20p gr vls oft soo veel
als men bijden afreeckening sal deuchdelijk bevonden te wesen
verweerder segt metten aenlegger te vereffenen midts dat den aenlegger sal in
validatie van betalinge nemen alsulcken 3p 4s 2gr vls als hem verweerder is
competerende van Saeije Jans boven in dese register gestelt
Dach van rechte 23-9-1589

- Anthonij Tartron vuijt crachte van verbot contra Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns)
actor persisteert
vercontinueert
- Cornelis Willems contra Anthonij Tartron
partijen comen bij de anderen om te accoorderen etc. ende in soo verre zij niet
accoorderen, staende ten naesten dage van rechte op hun ijders goet recht
2W55, 124, 23-9-1589
- Voorwaerde ende contract waernaer Pieter Willems als rentmeester van mijn heere Johannes
Junius de Jonge verhuijren sal zijne buijten gorssinge genaempt Crabbendijck voorden
tijt van drije naervolgende jaeren ingaende Catharijna 1589 ende expirerende den 2411-1592, soo dat het eerste jaer pachts verschijnen ende vervallen sal Catharijna 1590
inden eersten zal den pachter gehouden wesen jaerlijcks den helleft van zijnen pacht te
betaelen prima meije naerdat elck jaer inne gegaen sal sijn ende dander helleft naer
dexpiratie van het jaer
item den huerder ofte pagter sal tot zijnen laste alleene hebben zonder corten van
zijnen pacht den jaerlijcxen dobbelen hondertse penninck zoo vele daer nu jaerlicx
opgeschoten werdt maer indien daer meer opgeschoten werdt, soo sal den eijgenaer
het surplus alleene tot zijnen laste hebben
item indien het quaeme dat bijden eijgenaer ofte bij vercoopinge in heele ofte ten
deele vande zelve gorssinge, de voors. gorssinge quaeme bedijckt te worden, soo sal
den huerder indien gevalle ontslegen zijn van de pactinge zonder eeniche actie te
moegen ofte doen pretenderen aenden eijgenaer oft zijnen rentmeester midts dat den
pachter oock alsdan nijet meer betaelen en zal dan naer rate des tijts van het jaer daer
hij inne getreden zal zijn
item den huerder zal gehouden zijn borge te stellen naer de verhuijringe voor
schepenen deser prochie daer den rentmeester mede tevreden sal zijn, te weten als
principaele ende eijgen schult
den huerder zal gehouden wesen te betaelen twee schepenen deser prochie sittende ter
auditie van dese verhuijringe ellecx 12s gr vls ende den secretaris daerselver prochie
voor tregistreren deser verhuijringe midtgaders de borchtochte 4s gr vls alles sonder
corten van sijnen pacht midts dat den secretaris daervooren sal gehouden wesen ten
vermaene van eijgenaer ofte zijnen rentmeester hem te leveren copie autentijcke van
de voors. verhueringe ende borchtochte zonder daervooren iet meer te prouffiteren
vanden verhuerder
item den huerder zal gehouden zijn te betaelen voorden aermen deser prochie 5s vls
ende den rouper eenen schellinck 8 gr alles zonder corten als vooren
item den huerder sal gehouden wesen gereet te betaelen sonder corten aen zijn pacht
voorden natten lijfcoop 7 guldens ende ten droogen lijfcoop gelijcke zeven gulden,
ende alle jaeren vridaecgs voorde Goesche Mart in augusto voorden rentemeester te
leveren eenen vetten weer (MPS: ram?), daer den huerder eene aff hebben wil alles
sonder corten van zijn pacht
item den huerder en sal niet vermoegende zelve gorsinge aen nijemandt over te laeten
dan bij consentie vanden eijgenaer ofte zijne rentmeester op pene van dobbelen
lijfcoope etc.

-

-

-

-

-

Item den huerder sal gehouden zijn tot sijnen coste te maecken ende zoo wel het leste
jaer als deerste jaer jaerlijcx te onderhouden de dammen op datter geen schuijringe
ende valle tuschen die ackers van de gorsinge alles sonder corten aen zijne pacht
item als bespreck ende conditien dat indien daer eenich gebreck oft delaij geviele inde
betalinge van den voors. pacht ende recht, soo sal den eijgenaer oft zijne rentmeester
moegen gebruijcken het vuijtdijcxe recht ende cuer hebben oft zij haer betalinge recht
ende achterstel willen soucken aende schapen peerden hooren beesten die zij daerop
oft alwaer zij dezelve vinden oft achterhaelen sullen oft aenden persoon end egoeden
vande pachter ofte gebruijcker vande voors. gorsinge oft aende borchen ende iegelijk
van hen allen met alsulcken rechten ende tot sulcken vierscharen als den eijgenaer oft
zijnen rentmeesetr believen sal daer den pachter ende zijne belooft hebben te rechte te
staene, oversulcks renunchierende alle exceptien florij? ende declinatoir
item indien hier ontrent eeniche dijckagie op quaeme oft den Oostdijck versterckt
werde ende dese gorsinge bij consente van hove ofte eeniche andere overheden ende
dijckgrave bedwongen worden daer te laeten rooven ende zooden haelen, soo sal den
pachter cuere hebben ende binnen 14 dagen naer tbeginsel van de Roovinge gehouden
zijn aenden eijgenaer oft zijnen rentmeester zijnen sin ende wille te seggen, oft bij den
pacht van de vboors. gorsinge wil houden betalende jaerlijcx den voors. loopende
pacht ende recht midts ghenietende de helleft van de prouffiten van de roovinge, soo
daer eeniche prouffiten af coemen ende naerde voors. 14 dagen ende sal den pachter
eggeen optie van verclaringe meer hebben, maer sal naer date vandien gehouden zijn
de pachtinge in zijn volle effect te houden staende ende voorts naer ouwe costuijmen
ende conditien van vuijter gorsen
ende voor de voors. pachtinge es borge gebleven Pieter Willems (MPS: Pieter Willems
Oostdijck?) tot Goes als principael daer aff den naerbeschreven pachter gelooft zijne
voors. borge bij desen vrij costeloos ende schadeloos te indempniseren opt verbant van
zijnen persoon ende generaliter zijne goederen ende is huerder oft pachter der zelver
gorsinge als meest ende lest daervooren verhoogende Gillis Jans poorter binnen der
stadt Goes voor de somme van 28p gr vls
Aldus gedaen int openbaerlijke ten vuijtroupe verpacht ter presentie van Pieter
Adriaens ende Jacob Jacobs Stoffels schepenen deser prochie van Weerde op 29-91589 ende mij oick present als secretaris Tartron

2W57, 125, 27-10-1589
- Anthonij Tartron vuijt crachte van verbodt contra Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns)
actor persisteert
schepenen houden dese zaecke in surseance tot meerder behulp van schepenen
- Appollonis Stoffels (MPS: Lonis Stoffels) oft Jan Saeijs als procureur derselver contra
Adriaen Corneliss Boonput (actor non comparuit)
- Anthonij Tartron contra Jan den Wagemaecker
ad primam
- Anthonij Tartron contra Nicolaes Danckaerts
ad primam
- Anthonij Tartron contra Adriaen Jans Meeuss
ad primam

2W58, 125v, 27-10-1589
- Pieter Cornelis van Schuijle contra Jacob Jacobs Stoffels
eijst van goede affgerekende schult op 5-1-1589 metten zelven finalijck gerekent ende
concludeert de zelven aenlegger tot leveringe van 14 viertelen schoon saeijgoet terwe,
die den verweerder aenden voors. heescher schuldich is
de verweerder segt voor antwoorde te ontkennen metten aenlegger gerekent te hebben,
alligerende daerbij te bethoonen mette hulp? van den aenlegger
schepenen wijsen voor recht dat verweerder sal gaen ter woonplaetse bij de persoon
des heijschers zijn huijs
Dach van rechte 4-11-1589
- Jan Saeijs nomine Appollonis Stoffels contra Adriaen Corneliss Boonput (actor heijscht als
beschadigde borge voor de voorn. verweerder van acte hier bij gesien van 9-1-1589)
- Jan Saeijs nomine Jan Storm contra Adriaen Govaerts
vercontinueert
- Anthonij Tartron contra Nicolaes Danckaerts
vercontinueert
2W59, 126, 4-11-1589
- Anthonij Tartron contra Nicolaes Corneliss Bonsinck contra Jacob Jans Pieters Lemps
actor heijscht voldoening van zeker vonnisse voor rechte totten verweerders laste
gewesen 19-5-1589
schepenen wijsen de heescher tzijnen bewijs, doet zijn bewijs aen de verweerders
beste ende gereetste
Solvit 25-11 tot voldoeninge van desen 10s 2 gr vls, borge voor dese penningen
Marinus Marinuss Schipper
- Mattheus Loen nomine Pauwels Wachtmans cum suis contra Jacob Lodewijcks
actor heijst pacht
den verweerder secht voor defentie dat den heescher gehouden sal sijn bij te leggen
duechdelijk pachtcedule waerbij dat blijckt dat Laureijs Domiss soude alsulcken lant
gepacht hebben
wordt aengehouden
- mr Servaes contra Jan de Wagemaecker (MPS: Hans de Wagemaecker) (verteerde costen)
2W60, 126v, 4-11-1589
- Anthonij Tartron vuijt cracht van verbot contra Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns)
actor persisteert
Jan Saeijs inventarierende voor den verweerder soo voor hem selven als oock voor
Pieter ende Adriaen Saeijs, sustineert op den heesch des aenleggers nijet gehouden te
zijne om redenen dat hij secht hier voor dese vierschare niet schuldich es te rechte te

-

staen maer dat men hun wel behoorde te rechte aen te spreecken voor zijne juge
competente rechten ter plaetse van zijne residentie
den aenlegger sustineert ter contrarie overmits de goederen have ende erfven hier in
loco hun aengestorven zijn te rechte te staene, persisterend daermede
schepenen overmidts de cleijne behulp van schepenen houden de saecke aen ad
primam op de volle bancke

Dach van rechte 18-11-1589
- Mattheus Loen nomine heredes Wachtmans contra Jacob Lodewijcks
actor persisteert
reus persisteert
schepenen wijsen dat den zelven heijscher ten rechte genoucg zal thoonen metten
persoone van Adriaen Jaspers woenende tot Cruijningen dat Laureijs Domiss saliger
alsulcken lant soude gepacht hebben als den voors. heesch vooren totten verweerders
laste gedaen is
2W61, 127, 18-11-1589
- Jan Saeijs nomine Jan Storm contra Adriaen Govaerts (actor heijscht per acte van
beschadichheijt)
- Jan Saeijs nomine Appollonis contra Adriaen Corneliss Boonput
actor persisteert
reus bekendt wel de schult maer zegt de middelen niet te hebben om den heescher te
voldoen, versouckt dach van betalinge
schepenen hebben verweerder gecondempneert in heijsch, wijsende voorts actor tot
zijnen bewijs, doende zijn bewijs aen den verweerders beste gereetste etc.
- mr Servaes contra Jan de Wagemaecker (MPS: Hans de Wagemaecker)
actor heijst als vooren
aengehouden ad primam midts dat partijen tsamen zullen rekenen
2W62, 127v, 18-11-1589
- Anthonij Tartron contra Jan Saeijss (schepenen wijsen dat den heijscher sal zijne heijsch
intenteren ende zoucken voorde gerechte daer de erffgenaemen te rechte zijn staende)
- Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns) contra Jan Joriss (MPS: Jooss?, is hij Jan Joriss
Storms) (voldoeninge van zeker aengenomen delfinge)
- Pieter Corneliss Schuijle (MPS: Pieter Schuijlhouck) contra Jacob Jacobs Stoffels
actor persisteert
reus hem met een loose replicke hem willende defentie overmidts hij niet en heeft
voldaen de sententie die schepenen op 4-11 lestleden tzijnen laste hebben gewesen,
segt ende sustineert voor recht dat den secretaris alhier hem representerend inde
woorden van heescher hem eggenszins en behoort in rechten te moegen oft voor
ijemande in pleijding te antwoorden dan alleenlijk zijn register ex officio te houden
de voorn. Tartron sustineert ter contrarien oft tenzij den verweerder bij legt eeniche
beschreven rechte oft concordaten sulcks niet vermoegen te doene

-

-

schepenen wijsen voor recht dat den voors. secretaris in dese niet voorder en sal
procederen omde redenen inde replicke des verweerders vermelt, hebben schepenen
dienvolgende den heesch in surseance gehouden totten compste van Sr Pieter van
Schuijle
salvo partije wete

2W63, 128, 2-12-1589
Dach van rechte 2-12-1589
- Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Schipper) contra Adriaen Jans Opstee
(leveringe 100 viertelen terwe)
- Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss Schipper) contra Willem Gheleijns Olleman
(actor heijscht zijne remisse op seker interrogatoire hier in rechte overgedient, om
redenen dat den gedaecgde tot Cruijningen is woenende)
- Cornelis Willems contra Anthonij Tartron
eijst over reste vanden coopdach van Geertruijt Michiels aencomende bij coope van de
erffgenamen Saeije Jans
reus segt wel zoo veel den heesch aengaet wel schuldich te wesen maer overmidts de
erfgenaemen der voors. Saeij Jans hem verweerder daer tegens ten achteren zijn ende
oock van eeniche der voorn erfgenaemen den voors. heescher nochtertijt eegeen
wettelijk opdracht en is hebbende van hunder actie, sustineert tot ontslaginge
aengehouden
2W64, 128v, 2-12-1589
- Comp. Adriaen Jaspers woonende tot Cruijningen om te voldoene appoinctement bij
schepenen op 18-11 lestleden gewesen tusschen Mattheus Loen nomine heredes
Wachtmans als heescher tegens Jacob Lodewijcks verweerder, heeft dienvolgende den
voorn. comparant rechtelijk geaffirmeert, gedeposeert ende verclaert op zijnen
behoorlijken eedt in handen van den schouteth gedaen waerachtich te zijne van zijner
geboorte ouwt te wesen ontrent 68 jaeren ende voirts dat hij deponent geweest is tot
breeder ten huijse van Cornelis Wachtmans metten persoon van Christiaen Leenaerts
welcke voors. Leenaert te dier tijt huijrde van voors. Wachtmans het cleijn houfken
gelegen in Valckenisse ende int accorderen van de voors. pachtinge verclaerde hij
deponent dat den voorn. Wachtmans expresselijk ondersprack ende zeijde voor zoo
vele als aengaet de thien gemeten ende roeden: dien en wil ick egeenszins metter
houffe laeten volgende, overmits ick gisteren van de selver 10 gemeten lants pachts
geslagen hebbe tegens Laureijs Domiss, verclaerende hij affirmant sulcx vuijten mont
van den voors. Wachtmans gehoort te hebben maer niet present geweest te zijne,
hiermede sluijtende zijne depositie
depost heeft Mattheus Loen nomine als vooren wettelijk versocht oft hij volcomen is
int appoinctement bij schepenen hem gegeven
schepenen gemaent zijnde ende overmits sekere verbale defentien bij Jacob
Lodewijcks daerop in rechte alligerende, hebben schepenen de saecke in state
gehouden ad tweeden des dat partijen gehouden sullen wesen bij den anderen te gaen,
bij hun nemende Jan Domiss overmits hem de saecke tmeest aengaet, om te zijne
(MPS: te zien?) oft ze costen accorderen ende dat op sondach wesende den 10-12

eerstcomende ende soo wie in faulte valt zal verbueren 5s voorden Armen deser
prochie
- Marinus Marinus schipper constitueert Jan Saeijs
- Adriaen Jan Anthonies constitueert Mattheus Loen
2W65 129, 9-12-1589
- Pieter van Schuijle (MPS: Pieter Corneliss van Schuijle) contra Jacob Jacobs Stoffels
actor persisteert
verweerder voor replicque segt inde geheeschte afrekeninge expresselijk vuijt
gesteken te hebben seeker 6p gr vls van Pieter Remigi ende voor soo veel aengaet de
14 viertelen terwe 21s voor de viertele
- Marinus Marinuss schipper contra Adriaen Jans
actor persisteert
Mattheus Loen nomine den verweerder versouckt copie
- Adriaen Gilliss contra Jacob Adriaens Loijs (MPS : Jacob Loijs) (pacht land)
2W66 129v, 9-12-1589
- Heijndrick Adriaens contra Jan Domiss (actor heijst als pachter van de prochie accijns van
opgeslagen bijeren totten verweerders huijse gebruijckt ende gedroncken ten tijde als
de zelve openbaerlijk bruijloft van zijne dochter gehouden heeft 4s op de tonner
volgende de verpachtinge ende voorwaerde bij den heescher hier in rechte overgedient
ende dat uijt crachte van octroij bijde Hoge overichheijt op 14-4-1589 geconsenteert
ende geoctroijeert
schepenen overmits de non-comparitie van de verweerder, houden de saecke aen ad
primam
Dach van rechte 16-12-1589
- Mattheus Loen nomine heredes Cornelis Wachtmans contra Jacob Lodewijcks
- actor persisteert, overmits bij schepenen sententie sentierlijk gewesen is, den heijscher
volcomen te zijne inden thoonen daer den zelven op de 18-11 to gewesen is
schepenen gemaent van de schoutet, hebben de verweerder gecondemneert inden
voors. heijsch, zijn actie ende garandt gereserveert daer den gecondemneerde sal
weten te bevindende, wijsen voorts de aenlegger tot zijnen bewijs, doende zijn bewijs
aen zijn vrij onbelast goet seecker vroene genaempt de Dooldijck tot zijnen gebreecke

2W67, 130, 16-12-1589
- Marinus Marinuss Schipper contra Adriaen Jans
actor persisteert
reus segt te ontkennen eeniche coope mette heescher gedaen te hebben
actor vermet hem volcoemelijk te rechte genoucg wesende de coope in effect sulcks
geschiet te wesen, etc

-

schepenen houden dese zaecke aen

- Heijndrick Adriaens contra Jan Domiss
actor persisteert
schepenen gemaent zijnde, hebben verweerder vonnisselijk gecondempneert ende
actor gewesen tot zijne bewijs, heeft dienvolgende zijn bewijs gedaen aen de twee
beste coeijen, etc.
- Ten versoucke van Bricx Hubrechts ende Engel zijn broeder, soo is rechtelijk gearresteert
een schuijte genaempt een damloper aencomende Jan Pol (MPS: Jan Polvliet?) ende
Laureijs Adriaens om daeraen te verhaelen 10p gr vls over een verschenen paije ende
is dienvolgens bijden secretaris de insinuatie gedaen aende voors. Jan ende Laureijs
ende dach van rechte beteeckent ten derden dache
2W68, 130v, 20-1-1590
- Cornelis Marinuss Gort contra Willem Maertens backer (MPS:niet verder uitgewerkt)
- Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps ?) contra Anthonij Tartron
- Anthonij Tartron contra Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps ?)
actor versouckt hantvollinge ende betaelinge over seker appoinctement ende
vuijtspraecke bij goede mannen hem heijscher toegeleijt, volgende overgeteekende
vuijtspraecke hier in rechte overgedient ter somme van 1p 17s 8gr vls
schepenen wijsen partijen bij de anderen
- Anthonij Tartron contra Claes Hubrechts
vercontinueert ad primam
- Anthonij Tartron contra Jacob de Lappere
te mede gegeven
2W69, 131, 20-1-1590
- Anthonij Tartron contra Jan Corneliss Vos
(MPS: niets ingevuld)
- Comp. Jan? Storm (MPS: Johannis Storms?) dewelcke rechtelijk presenteerde zijne
volcoemen leveringe van 100 viertelen gerste in promptis te vol leveren aen Adriaen
Govaerts, in sulcken coope ende conditie als den zelven Adriaen Govaerts van hem
comparant gecocht heeft op seker reijse van roomen (MPS: Rome? of is het vanwege
roomsche bedoelingen?), ende overmits de voorn. Adriaen Govaerts in weijgeringe is
de voors. 100 viertelen gerste te ontfangen heeft daeromme den voorn. comparant
tegens den zelven Adriaen Govaerts geprotesteert van alle costen schaden ende
intresten om tzelve tegens den zelven te verhaelen ende voorts versouckt den voors.
Adriaen Govaerts oock in promptis aen hem een wettelijk verlijdt sal doen tot
assourantie van de betalinge tot 4p gr vls de viertele wanneer hij protestant de
aengenomen reijse sal hebben gedaen, etc.
Dach van rechte 21-2-1590

- Anthonij Tartron contra Jacob Jans Pieters Lemps nomine Cornelis Matthijss coopdach
ad primam met toespreecken van schepenen
- Anthonij Tartron contra Jacob de Lappere (rest ingecochte goederen coopdach Tanneken
Dignuss Sloot)
Op het er overheen geplakte vel staat het volgende:
- 3-10-1590: Cornelis Corneliss constitueert Jacob Cornelis zijn broeder
- 13?-10-1590: Jacob Cornelis (MPS: zoon van Jacob Corneliss Boudewijns) vuijt zijn eijgen
naeme ende vuijt cracht van bovengenoemde procuratie van zijnen broeder,
constitueert Jan Saeijs
2W70, 131v, 20-1-1590
- schout ex offitio contra Willem Maertens backer (boete voor ongerinct lopend vercken)
- schout ex offitio contra Jan de Wagemaecker (MPS: Hans de Wagemaecker) (boete voor
ongerinct lopend vercken)
- schout ex offitio contra Dignus Wagemaecker (boete voor ongerinct lopend vercken)
- schout ex offitio contra Engel Roels smidt (boete voor ongerinct lopend vercken)
- schout ex offitio contra Heijndrick Karels (boete voor ongerinct lopend vercken)
2W71, 132, 20-1-1590
- Jacob Lodewijcks contra Adriaen Jans (actor heijst 6de gedeelte van seeker aengestorven
goederen van Beelboom, over seker beschadigheijt van achterstel van pachten
toecomende de kinderen van Wachtmans)
Dach van rechte 23-6-1590 (MPS: hier zit een groot gat tussen!)
- Pieter Adriaens nomine Sanctus Spiritus contra weduwe mr Servaes (obligatie als borge van
een steen vlas)
- Pieter Adriaens nomine Sanctus Spiritus contra Maerten Heijndricks (dijckgorsinge)
- Marinus Marinuss Schipper contra Jan de Wagemaecker (coop ende leveringe hont? (MPS:
of hout?))
- Anthonij Tartron contra Jacob de Lappere
?
2W72, 132v, 23-6-1590
- Heijndrick Adriaens contra weduwe mr Servaes (getapten bijeren van den prochie accijns)

Dach van rechte 15-9-1590
- schout ex offitio contra Laureijs Adriaens, Jacob Adriaens Loijs, Dierick Franss, Lucas de
Munck (MPS : Luijck de Munck), Anthonij Jooss (MPS: Thuene Joeijss) (boete als
overtreders van 14de articel van de voorgeboden behalve Jacob Loijss, daerenboven
van ongeringde verckens)
2W73, 133, 15-9-1590
- schout ex offitio contra Willem Maertens backer (2 jaer pacht )
- Jan Domiss contra Willem Maertens backer (rest pacht)
- Jan Domiss contra Adriaen Corneliss (2 jaeren pacht)
- Adriaen Claess nomine Siborg Diericks contra Anthonij Tartron (3 verschenen paijen)
2W74, 133v, 15-9-1590
- Marinus Marinuss schipper contra Jan de Wagemaecker
actor persisteert
Dach van rechte 26-9-1590
- Adriaen Priesterman cum suis contra Adriaen Gilliss (schade door verweerders vee gedaen)
- Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Opstee?) contra Willem Maertens backer (coop ende
leveringe derry)
- Adriaen Claess constitueert Jan Saeijss als ghemachtich van Siborg Diericks tegens Anthonij
Tartron
2W75, 134, 13-10-1590
Dach van rechte 13-10-1590
- Adriaen Jans contra Willem Maertens backer
verstelt
- Marinus Marinuss schipper contra Jan de Wagemaecker (MPS: Hans de Wagemaecker)
verstelt
- Pauwels Franss contra Maerten Heijndricks (?)
- Heijndrick Adriaens contra Jan de Wagemaecker (MPS: Hans de Wagemaecker) (prochie
accijns)
- schout contra Willem Maertens backer
actor persisteert 15-9 lestleden

-

reus gelooft te betaelen binnen 14 dagen op volstaende panden

2W76, 134v, 13-10-1590
- Adriaen Claess nomine Siborg Diericks contra Anthonij Tartron
actor persisteert
verweerder om hem te fonderen tot zijne defentie op de voors. aenspraecke die de
aenlegger tzijnen laste hier vooren moveert te doene, segt ende sustineert daerop voor
recht tot voldoeninge vandt 37ste article van deerste capittel van de cuer van Zeelandt
als oock de sententie voor wethouders van Cruijningen totten heeschers laste gewesen
op 5-12-1586 per actis hier overgedient, dat den voorn. heescher hier in rechte
gehouden sal zijn te exiberen wettelijke schultbrieven oft obligatien die tot zijne
verweerders laste zijn luijdende, oft ingevalle sullicx niet doende, sustineert de
verweerder tot ontslaginge van heesch deser vierschare ende protesteert van costen
Jan Saeijss als procureur van actor repliceert ende segt dat hij hem rechtelijk vermet
ten rechten genoucg te doen blijcken ende thoonen dat de voors. Anthonij Tartron de
voors. schult rechtelijk bij wettelijke mannen gelooft heeft te betaelen, welck vermet
hem bij schpenen werdt toegelaten, etc. tot de derde dach van recht die men in
Cruijningen sal houden
- Jacob Lodewijks contra Willem Corijns (MPS: Willem Quirijns) (rest coop ende leveringe
rontcoolsaet)
- Jacob Corneliss constituit Jan Saeijs ende versocht segeltochte
2W77, 135, 19-10-1590
Dach van rechte 19-10-1590
- Jacob Jacobs Stoffels contra Laureijs Adriaens (indempniteijt van alsulcken bestede quetsure
als hij aenlegger ten versoucke ende begeerte vanden verweerder besteet heeft aen
meester Frederick tot cureringe van de smarte bij den verweerder aen den persoon van
Jan Geense)
- Heijndrick Adriaens contra Adriaen Corneliss Boonput (coop ende leveringe boonen)
- Pauwels Franss contra Heijndrick Adriaens (MPS: doorgestreept)
- Heijndrick Adriaens contra Anthonij Jooss (MPS: Anthonij Joeijss) (MPS: doorgestreept)
2W78, 135v, 27-10-1590
Dach van rechte 27-10-1590
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) contra Jan de Wagemaecker (MPS : Hans de
Wagemaecker) (t’schotten verweerders beesten)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Lonis Voornaert (MPS : Appolonis
Voornaert) contra Lucas de Munck (MPS : Luijcx de Munck) (duer non-comparitie
van aenlegger vervallen)

- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Lonis Voornaert (MPS : Appolonis
Voornaert) contra Jan Geense (duer non-comparitie van aenlegger vervallen)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Lonis Voornaert (MPS : Appolonis
Voornaert) contra Maerten Heijndricks (duer non-comparitie van aenlegger vervallen)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Lonis Voornaert (MPS : Appolonis
Voornaert) contra Adriaen Corneliss Boonput (duer non-comparitie van aenlegger
vervallen)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Lonis Voornaert (MPS : Appolonis
Voornaert) contra Laureijs Adriaens (duer non-comparitie van aenlegger vervallen)
- Heijndrick Adriaens contra Adriaen Corneliss Boonput
actor persisteert
verstelt
2W79, 136, 27-10-1590
- Pieter Adriaens als armmeester contra Willem Gheleijns Olleman
actor persisteert 23-6 lestleden over zeker borchtochte
- Jacob Jacobs Stoffels contra Laureijs Adriaens
actor persisteert
schepenen houden saecke aen
Dach van rechte 3-11-1590
- Marinus Marinuss Schipper contra Jan de Wagemaecker (MPS : Hans de Wagemaecker)
(afgerekende schult)
- Pieter Adriaens als armmeester contra Willem Gheleijns Olleman
actor persisteert
schepenen condempneren inde voors. heesch, ende voorts wijsen actor tot zijn bewijs,
de aenlegger doet zijn bewijs aendt clincksnoer vande duere van de huijse
- Heijndrick Adriaens contra Adriaen Corneliss Boonput
ad primam
2W80, 136v, 3-11-1590
- Jacob Jacobs Stoffels contra Laureijs Adriaens
actor persisteert tot indempniteijt
verweerder versouckt terminatie van een maendt overmits hij segt de smarte niet
gedaen te hebben om tusschen den tijt te ondersoucken wie inde zelver smarte
gehouden zal zijn
opt versouck van de verweerder geeft den aenlegger hem te mede den tijt van een
maendt, onvermindert zijn voorgaend recht

- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) contra Jan de Wagemaecker (MPS : Hans de
Wagemaecker)
actor persisteert
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Lonis Voornaert (MPS : Appolonis
Voornaert) contra Lucas de Munck (MPS : Luijcx de Munck) (coop ende leveringe
platsaet)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Lonis Voornaert (MPS : Appolonis
Voornaert) contra Jan Geense (coop ende leveringe platsaet)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Lonis Voornaert (MPS: Appolonis
Voornaert) contra Maerten Heijndricks (coop ende leveringe platsaet)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Lonis Voornaert (MPS : Appolonis
Voornaert) contra Adriaen Corneliss Boonput (coop ende leveringe platsaet ende
cleijne bijeren)
2W81, 137, 3-11-1590
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Lonis Voornaert (MPS : Appolonis
Voornaert) contra Laureijs Adriaens (impost bijeren)
- Dignus Gheleijns (MPS: Dignus Leijns) nomine Lonis Voornaert (MPS : Appolonis
Voornaert) contra Adriaen Corneliss (levering bijeren)
Dach van rechte 10-11-1590
- Engel Roels smidt contra Jacob Corneliss (actor eijscht over schade van zijn vercken dwelck
de aenlegger secht bij den verweerders hont dood gebeten te zijne)
- Heijndrick Adriaens contra Adriaen Cornelis Boonput
actor persisteert
schepenen houden saecke aen
2W82, 137v, 10-11-1590
- Jan Saeijss nomine Vlegel contra Frederick Christoffels (beloofde penningen, zeker schult
die Karel Jans tot laste van voorn. verweerder is hebbende over coop van groen vlas,
presenterende daeraen te corten zoo veel als Botserop? zoone tot den aenlegger soude
mogen verdient hebben)
- Willem Gheleijns Olleman contra Jan Geense (verteerde gelagen)
- Willem Gheleijns Olleman contra Pieter van Balle (verteerde gelagen)
- Willem Gheleijns Olleman contra Willem Maertens backer (verteerde gelagen)
- Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Opstee?) constituit Jan Saeijss
2W83, 138, 10-11-1590

- Jan Saeijss nomine Heijndrick Remets contra Adriaen Corneliss Boonput (obligatie)
Dach van rechte 17-11-1590
- Engel Roels smidt contra Jacob Corneliss (MPS: verder niet uitgewerkt)
- Comp. Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Opstee) dewelcke protesteert tegens de schout van
alle costen schade ende verleth, overmits de zelven schout niet en is houdende zijne
gesette vierschare als de zelve is geordonneert geweest op den middach ten gerieve
van partie was gestelt ende schepenen te dien effecte zijn bereet geweest (als hij
protestant zeijde)
- Willem Gheleijns Olleman contra Jan Geense
ad primam
- Willem Gheleijns Olleman contra Pieter van Balle
ad primam
- Willem Gheleijns Olleman contra Willem Maertens backer
ad primam
2W84, 138v, 24-11-1590
Dach van rechte 24-11-1590
- Jan Saeijss nomine Vlegel contra mr Frederick Christoffel
actor persisteert
verweerder versouckt liquidatie ende met de aenlegger te rekenen
schepenen wijsen partijen bijden anderen te gaen
- Jan Saeijss nomine Heijndrick Cremer contra Adriaen Corneliss Boonput
reus geloeft te betaelen binnen 14 dagen op volstaende panden
- Jan Saeijs nomine Adriaen Jans Ouweman contra Andries Engels (actor eijscht leveringe
van 100 viertelen somer gerst goet leverbaer goet daer den eenen coopman den
anderen vromelijk can voldoen, etc.)
- Engel Roels Smit contra Jacob Corneliss
actor persisteert
te mede gegeven ad primam vuijt crachte van derden dage
depost gewesen partien bijden anderen ellecx met goet man
- Jacob Oliviers contra Cornelis Wispelaer (MPS: niet uitgewerkt)
2W85, 139, 24-11-1590
- Pauwels Franss contra Heijndrick Adriaens (MPS: niet uitgewerkt)

- Laureijs Adriaens contra Foordeken Marinuss (MPS: Forra Marinusdr) (dat sij sal verclaeren
haer kennelijken op de interrogatoire)
- Laureijs Adriaens contra Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Opstee) (dat hij sal verclaeren
zijn kennelijken op de interrogatoire)
- Laureijs Adriaens contra Jan Marinuss Gort (dat hij sal verclaeren zijn kennelijken op de
interrogatoire)
- Laureijs Adriaens contra Jan Hugos (MPS: Jan Huijge) (dat hij sal verclaeren zijn
kennelijken op de interrogatoire)
- Laureijs Adriaens contra Jan int ouwt dorp (dat hij sal verclaeren zijn kennelijken op de
interrogatoire)
- Cornelis Marinuss Gort contra Adriaen Jans Loijs (levering van lande)
- Comp. Jacob Willems als wettelijk voocht ende momboir van Adriaena Engels (MPS:
Adriaenken Ingels) dewelcke naer drije sondagsche geboden rechtelijk vermet gedaen
heeft ten behoufve ende proffijte vande zelven Adriaenken int recht vierde part van de
achtergelaten goederen van Margarita (MPS: Margaretha NN), huijsvrouwe van
Adriaen Priesterman zaliger om inde zelver goederen tot scheijdinge partage te
moegen coemen.
2W86, 139v, 24-11-1590
- Jacob Corneliss contra Jacob Jans Pieters Lemps (als borg voor Jan Engels over coop van
een peert)
- Jacob Corneliss contra Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Opstee) (als borg voor eenen Gillis
Jans )
- Jacob Corneliss contra Corijn Corneliss (MPS: Quirijn Corneliss) (van coopdach van zijnen
vader)
- 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
achtergelaten heeft Cornelis Jacobs Boudewijns, midtgaders de achterste ende
verloopen vandien tsiaers tot sulcken somme als dezelve nu heeft gehouden int
verhuijren vandien
- Andries Engels constitueert Mattheus Loen
- Comp. Anthonij Tartron dewelcke rechtelijk aen den schout ende schepenen versocht oft
zijne comparants wederpartije, procureur nomine Siborg Diericks rechtelijk volbracht
heeft den wettelijken thoonen ende getuijgenisse die den voors. procureur op den 1310 lesetleden hier in rechte tot zijnen comparants laste aengenoomen hadde te thoonen
voor? den derde dage van rechte die men tot Cruijningen soude hebben ? exiberende
bij comparant te dien effecte per actis van de gerechte van Cruijningen alsdaer

-

gehouden te zijne vijff dagen van rechte?, sustineert ende versouckt daerom ingevalle
den voors. procureur nijet is? volcoemen dat hij comparant vonnisselijk van den
voorn. heijsch ende van dese vierschare vrij ende vranck ontslegen ende ontlast
gewesen te werden .
schepenen ontlasten Anthonij Tartron

2W87, 140, 29-11-1590
Dach van recht 29-11-1590
- Mattheus Loen nomine Marinus Stevens contra sterfhuijs Cornelis Jacobs Boudewijns
actor persisteert
schepenen houden saecke aen overmits de cleijne behulp van schepenen
jegenwoordelijk vergadert zijnde
- Jan Saeijss nomine Vlegels contra mr Frederick Christoffels
actor persisteert
schepenen hebben de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch ende voorts
gewesen d’aenlegger tzijnen bewijse, doende dienvolgend zijn bewijs aen alle
gereetste beste goederen etc.
- Jan Saeijss nomine Adriaen Jans Ouweman contra Andries Engels
actor persisteert
verweerder versouckt lecture oft copie van de heijsch
schepenen ordonneren copie
- Cornelis Marinuss Gort contra Adriaen Jans Loijs
actor persisteert
verweerder es wel bereet te betaelen met alsulcken gelde als vuijt aenleggers borse
gecoemen es
actor segt geen wetenschap te hebben van den verweerders alligatie
schepenen houden dese zaecke aen ad primam op de volle bancke midts oock dat
partijen daer en tusschen gehouden sullen zijn bij malcander te gaen om te ziene ofte
zoude comen accorderen
2W88, 140v, 3-12-1590
3-12-1590: Comp. Jan Saeijss als procureur vanwege Siborg Diericks dewelcke heeft
geappelleert van de sententie die hij segt tot achterdeele van de voorn. Siborg Diericks
bij vonnisse van schepenen gewesen te zijne op 24-11 lestleden. Aldus gedaen bij
schepenen Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens binnen de prochie van Weerde
Dach van rechte 5-12-1590
- Jan Saeijs nomine Adriaen Jans Ouweman contra Andries Engels
actor persisteert
verweerder segt actor ongefondeeert te zijn in zijnen heijsch alsoo hij heijscher nijet
en heeft volbracht ende voldaen de conditie int vercoopen van de geheeschte leveringe
geconditioneert?, overmits sulcx niet geschiet en houdt de verweerder den voors.
coope van nulliteijt ende van geender weerde

-

schepenen houden saecke in surseance, salvo dat partien elcx met twee goede mannen
bij den anderen sullen coemen

- Dignus Leijns (MPS: Dignus Gheleijns) nomine Lonis Voornaert (MPS : Appolonis
Voornaert) contra Willem Gheleijns Olleman (rest leveringe bijeren)
2W89, 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
- Mattheus Loen contra Cornelis Jacobs Boudewijns (verteerde costen)
- Willem Gheleijns Olleman contra mr Frederick Christoffels (MPS: niet uitgewerkt)
- Willem Gheleijns Olleman contra Jan de Wagemaecker (eischt 9 gulden 5 stuijver en een
ort? van verteerde costen)
Dach van rechte 15-12-1590
- Anthonij Tartron contra Jacob de Lappere 21-2 lestleden
schepenen hebben de verweerder gecondempneert, aenlegger doet zijn bewijs aen reus
beste gereetste, etc.
2W90, 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 rechte te staene declinerende te dien effecte
van deser voors. vierschare ende vercleert hem in dese saecke ter subjecte te staene
voor de geestelijke rechte Oudtmunster tot Vuijtrecht daermen sulcken gelijcke
zaecken behoort ende schuldich es te intenteren
actor repliceert ter contrarien overmits den verweerder ter eerste instantie op de 24-11
lestleden voor voors. gemeen sterfhuijs hier in rechte verantwoort heeft, segt dat de
verweerder dievolgende gehouden zal zijn in promptis te antwoorden ten principale
schepenen houden dese zaecke aen
- Willem Gheleijns Olleman contra mr Frederick Christoffels (verteerde costen)
- Willem Gheleijns Olleman contra Jan de Wagemaecker (verteerde costen)
- Mattheus Loen nomine Matthijs Diericks Naeijer contra mr Frederick Christoffels (coop
mantel)
- Adriaen Corneliss Boonput contra mr Frederick Christoffels (vlas thienden)
- Dignus Gheleijns nomine Voornaert contra Willem Gheleijns Olleman

-

geeft te mede

2W91, 142, 15-12-1590
- Hubrecht Marinuss Gort contra Cornelis Wispelaer (weijhuijre)
19-12-1590: ten versoucke van Laureijs Adriaens is bij vonnisse van schepenen gearresteert
de schuijte van Marinus Adriaens
depost: Comp. Marinus Adriaens constitueert Jacob Jans Pieters Lemps en Jacob Jans
stelt tot borg van Marinus Adriaens
Comp. Laureijs Adriaens heijscht tot laste van Marinus Adriaens tot betalinge van 9
gulden oft dat hij zal gehouden zijn te repareren zoo vroom, sterck ende goet met een
geheel nieuwe boeijsel te doen maecken als de voors. gearresteerde met zijn schuijte
aen den heijschers schuijte gedaen ende gebroken heeft, protesterende voorts van
costen schade ende verlet alsoo hij zecht naer Hollant bereet wesende te varen ende nu
niet can volcomen voor tzelve boeijsel weder gemaeckt es
item Jacob Jans nomine de gearresteerde segt op den voors. heesch dat hij begeert
ende hem met rechte toegelaten sal werden de geheijste schade weder te doen
repareren zulcx als schippers (des verstande) sullen prijsen, concluderende daermede
tot sententie
schepenen gemaent zijnde wijsen partijen te gaen bijde anderennede nemen elcx twee
goede mannen oft schippers (in soo verre die crijgbaer zijne) om te zien oft se costen
accorderen
depost: Comp. Jacob Jans nomine als voorg. verclaert geweest te hebben met twee
schippers zijne gecoren arbiters bij zijn wederpartije die hij segt gepresenteert te
hebben te betalen half schade, naer over ende recht van schippers daermede den
arrestant hem geenzins en wilde toe verstaen heeft dienvolgende de voors. comparant
wettelijk geprotesteert tegen den voors. arrestant van alle costen schaden ende
interesten
2W92, 142v, 22-12-1590
- Adriaen Corneliss Boonput contra mr Frederick Christoffels
actor persisteert
verweerder segt alsoe d’aenlegger niet en voldoet zoo veel gemeten als hij hem
verweerder toegeseijt is, sustineert tot ontslaginge
schepenen houden saecke aen
- Dignus Gheleijns nomine Voornaert contra Willem Gheleijns Olleman
verweerder segt op den voors. heijsch betaelt te hebben 3p gr vls ten tijde als Louis
Voornaert lest hier tot Weerde was
schepenen wijsen dat partijen bij de anderen gaen
- Willem Gheleijns Olleman contra mr Frederick Christoffels
verweerder belooft met den aenlegger te comen rekenen
- Mattheus Loen nomine Marinus Stevens contra tgemeen sterfhuijs van Cornelis Jacobs
Boudewijns
verstelt

- Matthijs Diericks contra mr Frederick Christoffels
ad primam
- Comp. Jacob Corneliss (MPS: Jacques Corneliss dijckgraeff) constitueert Mattheus Loen tot
den ontfanck ende inwinninge van den inventaris van allen de vercochte goederen ten
sterfhuijse zijne vader zaliger
- Willem Gheleijns Olleman nomine Laureijs Adriaens arrestant contra Marinus Adriaens
geeft te mede tot naer de compst van voors. arrestant
2W93, 143, 26-1-1591
Dach van rechte 26-1-1591
- Adriaen Corneliss Boonput contra Mr Frederick Christoffels
verweerder belooft te betaelen binnen 14 dagen ende op volstaende panden ende reele
executie
- Willem Gheleijns Olleman contra Willem Maertens backer (waarschijnlijk verteerde costen)
- Heijndrick Adriaens contra Jacob Corneliss (MPS: Jacques Corneliss) nomine sterfhuijs
Cornelis Jacobs Boudewijns (accijns)
Dach van rechte 1-2-1591
- Heijndrick Adriaens contra Jacob Corneliss (MPS: Jacques Corneliss) nomine tgemeen
tsterfhuijs wijlen zijnen vader zaliger
actor persisteert
schepenen condempneren verweerder in de voors. heijsch, doende zijn bewijs aen de
penningen die hij schuldich is inden vercoopbouck ende inventaris van Cornelis
Jacobs Boudewijns
2W94, 143v, 1-2-1591
- Mattheus Loen nomine sterfhuijs Cornelis Jacobs Boudewijns contra Willem Maertens als
borge Jan Grootemaet (vercken, vacatien volgende zijn besteck ende voorwaerde)
- Mattheus Loen nomine sterfhuijs Cornelis Jacobs Boudewijns contra Adriaen Cornelis
Boonput (vercken, vacatien, mitsgaders 12s 3gr vls 3 mijten als mededeelder van coop
bonen tegen Pauwels Franss)
- Mattheus Loen nomine sterfhuijs Cornelis Jacobs Boudewijns contra Jan de Wagemaecker
(coop beesten, vacatien)
- Mattheus Loen nomine sterfhuijs Cornelis Jacobs Boudewijns contra Maerten Heijndricks
(coop beesten, vacatien)
- Marinus Schipper (MPS: Marinus Marinuss schipper) contra Jan de Wagemaecker (coop
hout)

- Laureijs Adriaens contra Jacob Jans als borg Marinus Adriaens
actor persisteert
schepenen houden dese zaecke in surseance, des sal den verweerder gehouden wesen
bij te leggen behoorlijke acte van rechten van schippers want dezelve naerde consentie
ende recht in sulcken saecke es toebehoorende
- Olleman contra mr Frederick Christiaens
actor persisteert
schepenen hebben verweerder gecondempneert inden voors. heijsch ende voorts
gewesen d’aenlegger tzijnen bewijse, doende zijn bewijs aen alsulcken penningen als
den gecondempneerde zijn competerende van Stoffel Marinuss, over het cureren van
de smarte van de huijsvrouw van Dignus Jacobs ende voorts bij protestatie aen alle de
verweerders beste ende gereetste
2W95, 144, 1-2-1590
- Adriaen Jacobs Loijs heescht Michiel ? (MPS: verder niet uitgewerkt)
- Cornelis Marinuss Gort contra Heijndrick Jacobs als borge voor Adriaen Jacobs Meulenaere
(geleende gelden blijckend bij obligatie 3-9-1589)
schepenen hebben verweerder gecondempneert, actor doet zijn bewijs aen peerden
ende coeijen van gecondempneerde
Dach van rechte 9-2-1591
- Marinus Marinuss Schipper contra Jan de Wagemaecker
actor persisteert
schepenen ter manisse van schoutet hebben de verweerder gecondempneert, actor doet
zijn bewijs aen aen de groote coeije metten witten hoofde
2W96, 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
- Mattheus Loen nomine tgemeen sterfhuijs van Cornelis Jacobs Boudewijns contra Adriaen
Corneliss Boonput
actor persisteert
verweerder gecondempneert in voorg heijsch, actor doet zijn bewijs aen beste ende
gereetste goederen
- Mattheus Loen nomine tgemeen sterfhuijs van Cornelis Jacobs Boudewijns contra Willem
Maertens backer
verstelt

- Mattheus Loen nomine Thomas Gabriels contra Corijn Corneliss (MPS: Quirijn Corneliss)
(rest coop boonen)
- Mattheus Loen nomine Thomas Gabriels contra Adriaen Jans (MPS: Adriaen Jans Loijs?)
(ingecochte goederen coopdach sterfhuijs Rochus Adriaens)
2W97, 145, 23-3-1582 (NB. Begin van de leveringen van grond ed.)
- Comp. Adriaen Jans Loijss onse medeschepen levert aen Jacob Geluck in de Meese een erve
2 gemet 200 roeden achtervolgende den overloop (O. Heerenwech, S. Adriaen
Adriaens cooman, W. Pieter Adriaens, N. Jacob Jans Pieters Lemps) voor 20p gr vls
elck gemet. Present Jacob Oliviers, Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Jacobs
Stoffels.
inde kantlijn; dit is geliquideert op 27-5-1582
- Comp. Willem Maertens backer levert aen Marinus Marinuss Schipper stuck saeijlant inde
Westveerpolder 1 gemet oft daerontrent gelijckende tselve bijden lantmeter bevinden
sal gemeten te zijne (O. Cornelis Dignuss ende Jan Dignuss, S. heerenwech oft
seedijck, W. Adriaen Adriaens cooman, N. Westveerdijck) voor 12p tgemet.
2W98, 145v, 27-3-1582
27-3-1582: (MPS: acte niet afgemaeckt en doorgestreept), Comp. Lazarus Kesselaer?
11-4-1582: (MPS: acte niet afgemaeckt en doorgestreept), Comp. Cathalijna Laureijsdr (MPS:
Lijntken Laureijss) weduwe Dignus Jans decker
6-4-1582: Comp. Gabriel Duppenghischer de welcke heeft geratificeert ende geapprobeert,
ratificeert ende approbeert mits desen alsulcken vercoop als Eeuwout Duppenghischer
ende Joris Damiens hebben gedaen van een huijs gestaen ende gelegen tot Antwerpen
inde Mannebroederstrate, geheten de Grauwen Struijs en den eersame Joris
Schantevel?, belovende den selven coop over zijn cortinge (alsoo het selve hem bij
d’afflijvichheijt van zijnen broeder Eeuwout Duyppenghischer achtergelaten ende
verstorven is) te houden in een vredelijck gebruijck te weten dat hij den coop ter zaken
van desen vercoop nijet en sal molesteren sub oblione se et sua presentia et futura.
Present schepenen Jacob Oliviers, Willem Quirijns ende Sebastiaens Pieters
2W99, 146, 12-4-1582
12-4-1582: Wij Jacob Oliviers, Willem Quirijns ende Sebastiaens Pieters schepenen der
prochie ende heerlijkheijt van Weerde kennen ende certificeren voor de gerechte
waerheijt hoe dat op heden datum van desen gecompareert is in zijnen propren
persoone den eersame mr Jan Vilaijn inden name ende als gemachtich van joncvrouwe
Elisabeth van Haesdonck weduwe wijlen Jan Michiels de Prado ridder ende secretaris
ende heeft wettelijck versocht ende verbuert mits desen onder schepenen verhoirt te
worden Lijntken Lauwereijs (MPS: Cathalijna Laureijsdr) weduwe wijlen Jan
Matthijss pachter eertijts geweest hebbend van jonckheer Jan van Haesdonck over
zekere hoeve metten landen gelegen onder de voirs. prochie ende heerlijkheijt van
Weerde, ten eijnde zij zou willen verclaeren ende haer bersten kenlijckheijt seggen

van de administratie ende ontfanck bijden voirs joncker Jan gehadt van de voirs houve
ende namentlijk van jare 1565, 1567, 1568, 1569 en 1570 totten 1-11 doen de voors.
prochie geheel inundeerde dewelcke zij gedaen heeft ende verclaert midts desen hoe
dat waerachtich is dat wijlen Jan Matthijss haren man als pachter heeft beseten int
gebruijck over diversche jaren de voors. hoeve metten lande tot der tijt de voors.
prochie heel geinundeert is geweest als vooren, iten verclaerde noch dat haer man noijt
binnen zijnen leven eeniche pachtinge van de voors. hoeve ende lande en heeft
aengegaen noch gedaen metten voirs. Jan Michiels de Prado oft met zijnder
huijsvrouwe maer wel metten voirs joncker Jan van Haesdonck en den selven altoos
gehouden voor haren heer ende mr van voirs houve de voirs gecomen zijnde tot haeren
huijse daer etende ende slapende woude van heuren man rekeninge ende goet hebben
zeggende dat hij oic zijn mr. was ende haer man hem excuserende zeijde geen goet te
hebben om hem terstont te zenden maer dat hij hem seer corts gelt seijnden soude ende
is bij tusschenspreecken van goede lieden als van daer gescheijden ende vertrocken
gevende haer eenen daelder voor drinckgelt, verclaerde voirts dat zij noch haer man
den voors. Prado naer zijn vertreck oijt enich gelt gedragen oft gesonden en hebben
maer seijt ende verclaert dat wijlen haer man en oijck zij hebben gegeven tot diversche
reijsen in affcortinge van haere tachterheijt van voors. vier jaeren aenden voirs
Haesdonck haeren meester alle jare zoo in gelde, vlas, leveringe van boter ende
eijerern als andersints maer en wiste nijet te seggen midts de loope vanden tijden hoe
vele die soude mogen vuijtbringen vuijt dien alle haers mans reeckeningen, quitantien
ende andere bescheeden daeraff sijnde en bij haer naer zijn afflijcigheijt (onder den
schout Boudewijn Lambrechts (MPS: Bouwen Lambrechts) ende schepenen alhier
gestelt) zijn helemael? verstroijt ende verclaerende duer de troublen ende andere
inconvenienten van desen jegenwoordiche tijt ende alsoo het redelijck is ende godlijck
der waerheijt getuijgenisse te geven bezundert? als men daertoe versocht wort soo
hebben wijs schepenen voirs dit met onsen geheelen gesegelt anno 12-4-1582
2W100, 146v, 12-4-1582
- Ten maende dache ende jare voors, soo is voor ons schepenen voirs gecompareert in zijnen
propre persoon den eersamen Jacob Jans Pieters Lemps de welcke versocht zijnde van
mr Jan Vilaijn gemachticht inde qualiteijt voirs om te hebben de rechte kennisse
wettelijk soo hier onderschreven staet te weten oft hem nijet kenlijck en is dat hij inde
jare 1570 als de prochie van Weerde geinundeert was dat hij Jan Matthijss pachter van
de hoeve van joncker Jan van Haesdonck heeft mondelinch hoiren seggen dat hij zijn
twee boupeerden heeft gegeven ende laten volchen den voors joncker Jan van
Haesdonck zijn mr in betalinge van zijne tachterheijt ende oft hij zijn pachter
daermede quijt schonde? (MPS: schold?) alsoo men van alle zaken behoort de rechte
kennisse der waerheijt te geven zonderlinge daertoe versocht zijnde soo ist dat Jacob
Jans Pieter Lemps verclaert dat hij Jan Matthijss pachter van de hoeve ende landen
daertoe behoirende van joncker Jan van Haesdonck gelegen in Zuijtbevelant inde
prochie van Weerde heeft horen seggen dat joncker Jan van Haesdonck hem Jan
Matthijss quijt geschouden hadde midts hem overleverende zijn twee boupeerden ende
dat dit geschiet soude wesen inde vloet als de prochie geinundeert was
2W101, 147, 5-5-1582
- Comp. Cathalijna Laureijsdr (MPS: Lijntken Laureijss) weduwe wijlen Dignus Jans decker
met haeren voecgt Willem Quirijns ende hebben met alle solempniteijten van rechten

die eender levering toebehoirt ende met drije sondachsche geboden den een aen den
anderen onvervallen een huijs met zijn gevolch eertvast nagelvast gestaen ende
gelegen op ’t ambachtsheeren vroone (O. Jacob Sijnskercke (MPS: Jacob
Sinoutskercke), S. Jacob Jacobs Stoffels met zijn erfgenamen, W. Cathalijna
Laureijsdr met zijn erfgenamen, N. Heerenstraete) ende dit voors. huijs is gegeven 42p
10s te betalen bij paijementen. Present Jacob Oliviers, Jacob Jacobs Stoffels ende
Sebastiaens Pieters schepenen ende hieraff is cooper Marinus Marinuss Gort schout
(MPS: waarschijnlijk fout, moet zijn Marinus Cornelis Gort schout).
2W102, 147v, 5-5-1582
- Comp. Pieter Pieters Leeuwe nomine Dignus Criens (MPS: Dignus Quirijns) levert 2
stucken saeijlant aen Nicolaes Corneliss int geheel 2 gemet min 47 roe ende is gelegen
inde Grootenpolder (O. Pieter Jans Rooshil, S. Dooldijck, W. ende N. Cornelis
Vermeijen erffgenamen) voor 24p gr vls de hoop
- 8-5-1582: Comp. Jan Quirijns (inde kantlijn : een brieff gemaeckt voor Wolfswinckel) levert
aen Gillis Wolfswinckel een stuck weijlant in Noortvere (O. Michiel de Molijn, N.
Gillis Wolfswinckel, S. Gillis Wolfswinckel, W. volck van der Goes) 2 gemet 38 roe
voor 7p 10s tgemet. Present schepenen Jacob Oliviers, Jacob Jacobs Stoffels, Jacob
Jans Pieters Lemps, Sebastiaens Pieters
2W103, 148, 12-5-1582
- Heeft Leenaert Kerstiaens gecomen ende gecompareert in zijnen propren ende heeft
gecedeert ende getransporteert cedeert ende transporteert midts desen aen Pieter
Boogaert coopman binnen de stede van der Goes 7p 10s die welcke Gabriel
Duppenghischer ontfangen moet vuijt zekeren coopdach bijden voors. Leenaert
gehouden al waeraff Gabriel Duppenghischer heeft belooft te betalen te Bamisse 1582
midts conditien dat de voors. Leenaert Gabriel voors. quijtschelt de voors 10p 10s
ende dat Gabriel die in zijnen vercoop hem brengen voit uijtgeeff, ter presentie van
Sebastiaens Pieters, ende Jacob Jans Pieters Lemps als schepenen
- 18-5-1582: Comp. Jan Domiss de welcke bekende schuldich te zijn aen een weeskindt
Janneken Jans woonachtich te Capelle 24p gr vls
2W104, 148v, 26-5-1582
- Comp. Cathalijna Laureijsdr weduwe wijlen Dignus Jans decker soo voor haer selven,
metten Willem Quirijns haeren gecoren toesiende voecgt, als recht voecgt van twee
onbejaerde weeskinderen van Dignus Jans, genaemt Cornelis Dignuss out wesende 6
jaren ende Jan Dignuss (MPS: Hansken Jans) out drij jaren, ende Danckaert Jans des
voors. Dignus Jans wijlen broeder als toesiende voecgt , welcke voors. weduwe met
haeren voocht voors. bekende inde qualiteijt voors. geaccordeert te hebben ter
presentie van schout Marinus Corneliss Gort ende de schepenen hieronder schreven
ende bij accoorde van voochden ende wedervoochden nopende thouden van de
weeskinderen, etc. Genoemd wordt ook het huijs dat Marinus Corneliss Gort van haar
gecocht heeft, zie 2W101.
2W105, 149, 6-6-1582

6-6-1582: Comp. Jacob Geluck als gemachtich van Frans van Hove blijckende bij eender
openbare procuratie in pampier geschreven gepasseert voor Jan Rogge openbaer
notaris postulerende den Raet van Brabant 17-5-1582 levert aen Macharis Willems
(MPS: Macharis Willems) 2 gemet 37 roe weijlants inden Zuijthoeck (O. kerckelant,
S. mijnheer de Molijn, W. Heerenwech, N. Pieter Jaspers erfgenamen) voor 17p 6s 8gr
vls tgemet. Ter presentie van Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Oliviers
ende Sebastiaens Pieters
23-6-1582: Comp. Heijndrick de Neve als macht autoriteijt ende special bevel hebbend van
mr Gillis van Borre gepasseert voor borgemeester schepenen ende raedt der stadt van
Haerlem op 16-6-1581 levert aen Jan Domiss een partij lant in diversche hoecken,
eerst een hoec in de Suijtpolder (O. erfgenamen Baltasar Vilaijn, S. Pletspolder metten
Santsche zeedijck, W. Cornelis Jacobs Boudewijns cum suis, N. den Plattendijck)
ontrent 17 gemet, noch een stuck inden zelven houck groot ontrent 8 gemet (O.
Cornelis Jacobs Boudewijns cum suis, S. den Santschen zeedijck, W. Pieter Cornelis
Schuijle, N. de Plattendijck), noch een stuck inden Splinter 500 roe (O. Jan Jooss, S.
Heerenwech, W. Macharis Willems, N. Jacob Jans), noch in de Riethouck 1 gemet (O.
ende S. Jacob Jans, W. ecclesia hic, N. Pieter Adriaens), noch inden Boterdijck 6
gemet (O. Jan de Jonge, S. heerenwech, W. ende N. Barthelmeeus Willouts), noch
inden zelven houck 1 gemet 26r (O. Willem Pauwels, S. ende W. Barthelmeeuss
Willouts, N. Willem Pauwels), wel te verstaen dat al dese percelen zullen gelevert
worden achtervolgens de overlooper oft alsoo men de selve bij een gesworen
lantmeter deselve min of meer bevinden sal ende dese voors. erve is gegeven voor 9p
gr vls tgemet. Jan Domiss stelt tot hypoteque hetselve landt
2W106, 149v, 2-7-1582
- Comp. Jacob Jacobs Stoffels is schuldich aen 2 weeskinderen achtergelaten bij Dignus Jans
decker 12p gr vls. Als hypotheek stelt Jacob de helft van 5 gemet inde Westveerpolder
2W107, 150, 11-7-1582
- Comp. Jan Domiss levert aen Adriaen Jans Loijss 7 gemet inden Boterdijck, eerst 6 gemet
(O. Jan de Jonge, S. Heerenwech, W. ende N. Barthelmeeus Willouts), noch 1 gemet
26 roe (O. Willem Pauwels, S. ende W. Barthelmeeus Willouts, N. Willem Pauwels)
voor 11p gr vls tgemet. Present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns ende Sebastiaens
Pieters
- 12-7-1528: Comp. Jan Domiss heeft ontfangen Jonas Jacobs poirter der stede Goes 100p gr
vls. Hypoteque een houc lants inde Zuijtpolder 8 gemet (O. Cornelis Jacobs
Boudewijns, S. den Sandschen Zeedijck, W. Pieter Cornelis Schuijle, N. Plattendijck)
2W108, 150v, 17-7-1582
- Comp. Adriaen Jans Loijs levert aan Marinus Corneliss Gort een stuck lants inden
Boterdijck (O. ende N. Willem Pauwels, S. ende W. Barthelemeeus Willouts) 1 gemet
26 roe voor 9p gr vls
2W109, 151, 17-7-1582

- Comp. Laureijs Domiss als macht procuratie ende speciael bevel hebbend van sir Lazarus
Keeselaers te leveren seker quantiteijt van lande aen den eersame Laureijs Rijckx 18
gemet 100 roe in diversche houcken, eerst inde Boterdijck 11 gemet 8 roe (O. mr
Pieter Diericks wesen, S. heerenwech, W. Willem Pauwels, N. heerenwech), noch 2
percelen inde Oostpolder 3 gemet ende ander 2 gemet (O. Noteman erfgenamen, S.
Willem Pauwels, W. Bartelmeeus Willouts, N. heerenwech), noch een perceel in
Kerckhouck 2 gemet 42 roe (O. Adriaen Jans Loijs cum suis, S. ende W. Pieter
Corneliss Schuijle, N. Heerenwech) voor 11p tgemet contant
- Comp. Laureijs Domiss inde qualiteijt voors. levert aen Marinus Corneliss Gort 8 gemet
lants, eerst 3 gemet 200 roe in Molenwater (O. S. ende W. Heerenwech, N. den Hil?),
noch inde selven houck 4 gemet 22 roe (O. heerenwech, S. Kesselaer, W. heerenwech,
N. Cornelis Jacobs Boudewijns)
2W110, 151v, 26-8-1582
- Comp. Heijndrick Jacobs Pardijs (MPS: Heijndrick Jacobs Paradijs) dewelcke bekent
ontfangen te hebben van Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil) ende Jacob Jans
Pieters Lemps als voochden ende momboirs over de kinderen achtergelaten bij wijlen
Cornelia Nicolaesdr Jansdr (MPS: Neelken Claess Jans) 7p gr vls toecomend een
weeskint genaemt Jan Nicolaess voor een jaar jegens de penninck twelve waervoren
Pieter Jacobs borge is gebleven als principael cum relatione. Ter presentie van
Marinus Corneliss Gort, Jacob Jans Pieters Lemps, Jacob Oliviers ende Willem
Quirijns
- op 8-12-1582 heeft Heijndrick Jacobs Paradijs deze lening afgedaen aen Jan Nicolaess
26-8-1582: Comp. Macharis Willems (MPS: Macharis Willems) bekent schuldich te zijn aen
de drije achtergelaten wesen van Cornelia Nicolaesdr Jansdr, genaempt Jan Nicolaess,
Hubrechtken Nicolaess (MPS: of Hubrecht Nicolaess?) ende Jacomijna Nicolaesdr
(MPS: Copmijnken Claess) 15p 10s gr vls (MPS: let op verlengingsclausule).
Speciaele hypoteque stuck saeijlant inde Meese 400 roe (O. heerenwech, S. den selven
Macharis Willems, W. den selven Macharis Willems, N. Adriaen Adriaens Cooman)
Onderaan: Duer toesprecken van voochden ende wethouders zal den voors. Macharis
Willems al vorens besitten vuijt crachte (MPS: verder slecht leesbaar)
2W111, 152, 26-8-1582
- Comp. Jacob Jans Pieters Lemps bekent midts desen ontfangen te hebben vuijt handen van
Willem Maertens backer tot profijt van selve wesen (MPS: de drije achtergelaten
wesen van Cornelia Nicolaesdr Jansdr, genaempt Jan Nicolaess, Hubrechtken
Nicolaess (MPS: of Hubrecht Nicolaess?) ende Jacomijna Nicolaesdr (MPS:
Copmijnken Claess)) 1p gr vls dwelck gecomen is bij verloopen van penningen bij de
voors. Willem Maertens een jaer gebruijckt welcke penningen de voors. Jacob weder
vuijtgegeven heeft aen clederen voor een meijsken genaemt Huijbetien (MPS:
Hubrechtken Nicolaesdr)
15-9-1582: Comp. jouffrouwe Margaretha Beckx (MPS : Margriete Becks) huijsvrouwe van
Jan Robijns (MPS: Janne Robijns) dewelcke ter kennisse van ons schepenen heeft

verthoont sekeren rentebrieff van 10 carolus erffelijk comende vuijt meerdere rente
van 40 guldens erffelijk sprekend opde hoeve eertijts toebehoort hebbende Gillis van
Borren ende nu Jan Domiss, welcke rentebrieff is gepasseert voor wethouders van
Antwerpen op 21-8-1576 ende alsoo de selven rentebrieff is sprekende ende
inhoudende eene procuratie om Jan Robijns des voors. jouffrouwe Bercks man daer
inne te eenen ende gedaen al blijckend bij den selven rentebrieff, ende alsoo tselve
goedenisse noch nijet en is gedaen, soo protesteert de selve jouffrouwe dat zij tot de
selve rente eijgendom is pretenderende ende vuijt crachte van selve rentebrieff
mitsgaders de rente daeraff tsedert tjaer 1576 ende oijc noch sekeren anderen achtersel
te voren, protesterende daeromme van haer diligentie ende daerom verbiedende Jan
Domiss ter kennisse van schepenen van geen penningen te scheeden voir ter tijt ende
wijlen dese saecke met haer ende haeren man geaccordeert is metter minnen oft
metten rechte, ter kennisse van Willem Quirijns ende Jacob Jans Pieters Lemps
schepenen
2W112, 152v, 13-10-1582
- Comp. Jan Jooss levert aen Pieter Remigi 2 gemet 130 roe in Cousemoercken (O.
erffgenamen Jan Vilaijn, S. Jan Meeuss, W. de heerenwech, N. Willem Pauwels) voor
11p gr vls tgemet Hollands gelt
- Comp. Jan Domiss levert aen Willem Quirijns 3 gemet 200 roe lant in de Zuijtpolder (O.
jonge Jacob Stoffels met zijn erfgenamen, S. Jan Domiss, W. de dijckgrave ende de
kinderen van Cornelia Nicolaesdr Jansdr, N. Plattendijck) voor ?
2W113, 153, 26-10-1582
- Comp Marinus Cornelis Gort als heer int sterfhuijs van Heijndrick ende Geertruijdt?
gelevert een huijs met sijn gevolch, (MPS: verder acte niet afgemaakt!)
17-11-1582: Comp. Poppe Jans levert aen Marinus Marinuss schipper 1 gemet voor 16p de
hoop in de Meese (O. Heerenwech, S. erfgenamen van Cornelis Wentels genaemt de
Soeten gront, W. Coppe Geluck (MPS: Jacob Jans Geluck), N. Cornelis Wentels
erven). Ter presentie van Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieters
Lemps, Sebastiaens Pieters)
2W114, 153v, 27-11-1582
- Heeft Heijndrick Adriaens getransporteert een paijmentbrieff luijdende op een huijs gestaen
op ambachtsheeren vroone (O. Kerckhof, S. het vroonken dat licht aen Pieter Adriaens
huijs, W. Heerenstraete, N. Jan Simons weesen), noch groot 11p gr vls verschijnende
bij 2p gr vls ten laste van eijgenaer waeraff cooper is coman Anthonij Hectors.
1-12-1582: Comp. Barthelmeeuss Willouts levert aen Adriaen Jans Loijs 55 gemet luttel min
of meer altijt tenden de roe tenden de gelde met huijsinge, hove, schuijren buren? ende
al dat daer aen cleeft, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Weerde, eerst de
partijen lants gelegen inde Oostpolder 53 gemet min 1 roe (O. Willem Pauwels, S.
heerenwech, W. heerenwech, N. heerenwech), noch in Kerckhouck 261 roe (O.
heerenwech, S. kerck van Weerde, W. Balthasar Vilaijns erfgenamen, N. heerenwech),
noch inden selven houck een stuck 1 gemet 3 roe (O. Balthasar Vilaijn erfgenamen, S.

ecclesia hic, W. Barthelmeeus Willouts, N. heerenwech), dese erve is gegeven voor
16p gr vls tgemet, de huijsinge binnen de coop
2W115, 154, 1-12-1582
- Comp. Jacob Jacobs (MPS : Jacob Jacobs Stoffels ?) levert aen Adriaen Quirijns voor een
helft ende dat ten behoeve van Jan Quirijns weeskindt (MPS: Jan Criens) genaemt
Janneken Jans ende aen Jan Huijssen (MPS: Jan Husen) voor d’ander helft tot behoeff
van Cornelis Joos weesen, genaempt Jacob Corneliss, Joos Corneliss ende Digna
Cornelisdr, 2 gemet 148 roe in ? (O. heerenwech, S. Poppe Jans, W. Adriaen Jans
Loijs, N. Heerenwech) voor 16p 13s tgemet
- Comp. Adriaen Jans Loijs levert aen Jacob Jans Pieters Lemps 8 gemet in ? (O. mijn heer de
Jonge, S. ende W. heerenwech, N. Adriaen Jans Loijs) voor 19p tgemet
- Comp. Jacob Jans Pieters Lemps levert aen Pieter Pieters Leeuw 4 gemet voor 18p tgemet
(O. mijnheer de Molijn, S. heerenwech, W. Pieter Jaspers, N. Jan Willems hoffstede)
2W116, 154v, 1-12-1582
- Comp. Jacob Jacobs (MPS: Jacob Jacobs Stoffels? of Jacob Jacobs Geluck) levert aen
Adriaen Govaerts 2 gemet 126 roe inde Meese (O. Plattendijck, S. Willem Quirijns,
W. joncker Jan van Haesdonck, N. Jacob Jans Pieters Lemps) voor 16p tgemet. Ten
selven dage is tselve wederom overgetransporteert bij Adriaen Govaerts aen Adriaen
Jans Loijs.
- Comp. Jacques Reijngout (MPS: Jacob Reijngout) levert aen Marinus Corneliss Gort 28
gemet lant inden Monnickenpolder met de dijcken buijten ende binnen bermen (MPS:
barmen?), soo verre tvoors. lant streckende is dwelck nu in pachte is gebruijckende de
weduwe van Lodewijck Jacobs (O. Lieven Jacobs dwelck nu in pachte is gebruijckt
Laureijs Geense, S. Hinckelinge, W. Jacques Reijngout (MPS doorgestreept is hier
Marinus Corneliss Gort dwelck baent de weduwe van ?), N. het slijck van
Monnickepolder) voor 9p gr vls tgemet
2W117, 155, 12-1-1583
- Comp. ter presentie van Jacob Jacobs Stoffels ende Jacob Oliviers, Jan Ponce (MPS:
doorgestreept is Boudewijns) van Cloetinge ende Simon Corneliss, ende Simon
Corneliss heeft overgedraegen zijn actie ende aenpaert als hem is aencomende in seker
sterfhuijs achtergelaten ende verstorven bij Jan Corneliss Snap uijt Baerlandt te weten
van de inventaris in sterfhuijs vercocht ende dit al tot behoef van weesen van Pieter
Snap
- Comp. Jacob Jacobs Stoffels bekent schuldich te zijn Jacques Reijngout Heijndrickssone een
rente van 20p 15s 6gr vls ende 12 mijten losselijck de penninck 16 toecomende de
selve rente over de coop van twee partijen lant liggende benoorden de Hinckelinge
(O. den zeedijck, S. het lant van voors. Reijngout, W. tegen de Hinckelinge, N. het
lant van dijckgrave Johan Adriaens Blancx 1ste partij groot 17 gemet 40? roe, de 2de
partij 23 gemet 130 roe, comt bij 40 gemet 171 roe metten dijck ende onderlande
bestrecken langx de voirs 40 gemet 171 roe, soo verre die raken de voorn. Reijngout

ten advenant van 8 p gr vls elck tgmet tot 6 guldens brabants gerekent elck pont te
betalen de voirs rente van 20p 15s 12gr vls tsjaers, etc.
2W118, 155v, 12-1-1583
- Comp. Lieven Jacobs bekende schuldich te zijn aen Jacques Heijndricks Reijngout een rente
van 6p 10s tsiaers losselijk de penninck 16 toecomende de selve rente over den coop
van 11 gemet 11 roe lant liggende benoorden de Hinckelenpolder in Crabbendijck van
oosten inne (O. het slijc van Crabbendijck, S. Hinckelinge, W. Marinus Corneliss
Gort, N. slijc van Crabbendijck) met oijck de seedijck ende onderlanden soo verre
hem de 11 gemet 11 roe sijn bestreckende ende alsook tselve lant nu tegenwoordich
gebruijckt Laureijs Geense streckende westwaerts aen Scheetgracht liggende tusschen
de voirs Laureijs Geense ende de weduwe van Lodewijck Jacobs, etc.
2W119, 156, 12-1-1583
- Comp. Geertruid Michielsdr wettige huijsvrouwe van Willem Quirijns ende bekende midts
sekere redenen haer in haere conscientie porrende ende moverende mitsgaders oijck
pijn, arbeijt ende lieffelijke bijstant, soo sij verclaerde gehadt te hebben ende alsnoch
heeft van Cornelis Willems ende Elisabeth Willems (MPS: Betken Willems) der
voors. testatrice stiefkinderen mitsgaders oijc van Heijndrick Marinuss Gort gegeven
ende gemaeckt te hebben, gaff ende maeckte midts desen ende midts seker testament
gepasseert voor Jan de Muijsere openbaer notaris in des Conincklijcken majesteijts
grooten Raedt ende den getuigen Marinus Corneliss Gort ende Jacob Jans (MPS:
Jacob Jans Pieters Lemps) int selve testament gedeclareert in 24-3-1576 in recht
gestadiger giften diemen heet inden rechten gifte ter cause van doot de voors. Cornelis
Willems ende Elisabeth Willems te hebben ende t’aenveerden naer haer doot ende
afflijvichheijt van haer testatrice ende met de helft van alle alsulcke goederen als sij
testatrice achterlaten sal so wel hoeve als erve hoedanich die mogen sijn waer aff
Cornelis Willems ende Elisabeth Willems gehouden sullen sijn vuijt te rekenen ende
te betalen aen Heijndrick Marinuss Gort de som van 4p gr vls ende (MPS: volgend
blad 2W120) indien tselve goet soo verre nijet en streckt soo sullen sij tselve goet
gelijckelijk delen midts conditien dat Cornelis ende Elisabeth op haer vuijtvaert sullen
deijlen een viertel terwenbroot ende indien Cornelis ende Elisabeth voors. geraecken
te sterven onbedegen? ende sonder kinderen achter te laten soo sullen de goederen die
sij testatrice henlieden achterlaten sal hebben comende ende succederen opten
schamelen Armen van prochie van Weerde vuijt redenen sij testarice geen kinderen
levendich en heeft, noch oijc en weet noch en kent eeniche vrienden van haers
moederswege die inde successie soude mogen part ende deel gemeen al blijckend bij
tvoors instrument gepassert voor Jan de Muijsere ende den getuijgen waertoe sij
testarice haer bekende te refereren, verclaerend voirts meer dit tegenwoordich
instrument aldus gepasseert ende verleden te hebben tot meerder confirmatie ende
sterckinge van voirs testament gepassert voor Jan de Muijsere ende de getuijgen voren
verhaelt, woude ende begeerde vuijterlijk met herte de voors. testatrice dat de gifte
ende makinge daerinne verclaert ende alhier verhaelt altijt goet vast gestadich ende
van wille gehouden worde in alder beste forme vuege ende manieren dat eenige gifte
oft makinge inde geestelijke ende wereldlijk recht best staende doen mach en
gehouden worden sonder jegen seggen van ijemandt in eeniche manieren ende behout
theurwaert om dit testament te mogen wederroepen, vermeerderen oft verminderen
tallen tijde als haer believen sal.

2W120, 156v, 12-1-1583
- Heeft Willem Jans Langoor gelevert aen Willem Jans Naeijer een huijs met sijn gevolch
ertvast nagelvast gelegen binnen de prochie van Weerde (O. kerckhof, S. aen
vroonken dat neffens Pieter Adriaens licht, W. Heerenstraete, N. Jacob Simons) voor
20p gr vls
2W121, 157, 21-1-1583
- Comp. Anthonij Tartron in den namen van Sir Gregorio del Plano als zijn ghemachtich
zijnde ende versocht aen schout dat hij vuijt cracht van sijne offitio soude leveren mits
desen ende dit al met drij sondachsche geboden mitsgaders 2 geboden van gratien
ende met alle solempniteijten van recht (alsoo de selve affgegaen is met rechte volgens
seker acte van condemnatie gedaen den 30-7-1582 voor wethouders van die van
Cruijningen waeraff ons de acte genoecg is gebleken) aen den eersamen en
voorzienige Jan Adriaens Blancx Opperdijckgrave ende superintendent over d’eijlant
van Suijtbevelandt in ’t feijt van dijckagie de nombre ende quantiteijt van 4 gemet
174 roe gelegen binnen de prochie van Weerde inden Vrijenpolder (O. W. ende S. den
voors. Blancx, N. binnendijck tusschen Cruijningen ende Weerde) voor 9p 10s gr vls
tgemet contant gelt
Soo is noch bij den schout opgedragen vuijt crachte als boven aen Gregorio del Plano
800 roe weijlandts in Noortveere (O. heerenwech, S. weeskinderen van Jan Baltens
(MPS: Jan Balthasar), W. Geert Pieters lantmeter, N. Pieter Remigi) ende dit selve lant
den voors. Gregorio del Plano aengebleven als meest daervoor biedende voor 16p 13s
4gr vls elc gemet
Noch bij den schout opgedragen vuijt crachte als boven aen Pieter Pieters Leeuwe 2
gemet 146 roe weijlants in Noortveere (O. Pieter Remigi, S. ende W. Michiel de
Molijn, N. de vroone van selve Michiel de Molijn) voor 15p 3s gr vls tgemet. Anthonij
Tarton belooft Pieter Pieters te garanderen.
2W122, 157v, 22-1-1583
- Cornelis Marinuss Gort transporteert aen Pieter Jacobs 2 gemet 126 roe in de Meese (O.
Willem Quirijns, S. jonker Jan van Haesdonck, W. Jacob Jans Pieters Lemps, N. de
Havelose dijck) voor 18p gr vls tgemet. Present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers,
Jacob Jans Pieters Lemps ende Willem Quirijns)
- Comp. schoutet Marinus Corneliss Gort verlijdt mits desen eenen erffelijke doirrijdt ende
dreve omme Pieter Jacobs te laten doirdrijven zijne beesten doir de Marinus Cornelis
Gorts weijde welcke weijde van Pieter Jacobs is?gelegen in de Meese noort aen
Deckers hoff, oost aen Marinus Corneliss Gort, ende voirts de naercomelingen ende de
bedrijvers van selve weijde ende sullen de selve beesten nijet meer als elcke ettinge
daerin drijven ende alsoo aff etten sonder den grontheer van selve weijde meer cost te
doen ofte schade met drijven van beesten, ende Marinus Corneliss Gort oft de
grontheer van Matthues? Cornelis weije mogen hunne beesten evenwel drijven over
Deckers hoff
2W123, 158, 22-1-1583

- Comp. Jacob Oliviers levert aen Stoffel Jacobs 1½ gemet in Spaerte (O. Balthasar Vilaijn
(MPS: Balten Vilaijns) erfgenamen, S. Janneken Lodewijcks (MPS: Jaenken
Lodewijcks), W. Spiritus Sanctus hic, N. den saeijdijck oft capelrije toebehorend
David van Werve) voor 12p gr vls tgemet.
ten selven dage heeft Adriaen Adriaens Cooman gecalendiert ende vernadert alsulcken
lant als Jacob Oliviers sijn huijsvrouwe vader aen Stoffel Jacobs heeft gelevert
ende Stoffel Jacobs sustineerde dat Adriaen Adriaens Cooman soude besweren dat hij
dat selve lant voor hem selven bekalendiert ende dat hij daeraff recht begerende
alsoo schepenen opte sake gelet hebben, wijsen het aenboort voor goet ten ware dat
Stoffel Jacobs coste doen blijcken bij eenich geschreven recht dat de aenboorder sulcx
behoorde te doen
5-3-1583: Marinus Adriaens met zijn consoorten levert aen Quirijn Huijghe (MPS: Quirijn
Hugos) een stuck lant 1 gemet 295 roe inden Cleenenpolder (O. Jacob Jans (MPS:
Jacob Jans Pieters Lemps), S. den Soeckwech, W. Pieter Remigi, N. den polderdijck)
voor 9p 8s tgemet
5-3-1583: Marinus Adriaens levert aen Jacob Sinoutskercke (MPS : Jacob Sijnskercke) een
stuck noch onder selven hoeck beneffens Adriaen Loijs (O. Dierick Jans, S. de
Soeckwech, W. Quirijn Huijge (MPS: Quirijn Hugos), N. de Polderdijck) voor 9p
tgemet
2W124, 158v, 5-3-1583
- Marinus Adriaens levert aen Dierick Jans een stuck daerneffens ende inden selven polder
(O. Pieter Remigi, S. den Zoeckwech, W. Jacob Jans Pieters Lemps, N. Polderdijck)
voor 8p 18s tgemet
- Marinus Adriaens levert aen Dierick Jans een stuck saeijlants in Noortveere 1 gemet 141 roe
(O. heerenwech, S. Machiel de Molijn, W. Jan Willems, N. den zoeckweg) voor 14p
gr vls, genaempt den Gruijsaert, waerinne gelegen is ontrent 200 roeden vroone
- Comp. Jacob Simons draecgt over aen Willem Quirijns een huijs met sijn vervolch aertvast
ende nagelvast gestaen aent kerckhoff in het oude dorp (O. het heilich Geest huijs, S.
het kerckhoff int oudtdorp , W. Heerenwech, N. de vate) voor 24p. Vermeld wordt ook
nog een brieff rustende onder Martina Meeuss (MPS: Martijnken Barthelmeeuss).
Present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Jacob Jacobs Stoffels,
Jacob Jans Pieters Lemps ende Sebastiaens Pieters.
12-3-1583: Heeft Marinus Corneliss Gort als gemachtich zijnde van Adriaen Jans Loijs
gelevert aen Jan Domiss een stuck lant inden Boterdijck (O. Adriaen Jans Loijs, S.
ende W. Jacob Jans Pieters Lemps, N. Marinus Corneliss Gort) voor 26p gr vls
2W125, 159, 12-3-1583
- Pieter Remigi levert aen Cornelis Marinuss Gort een stuck lant in Noortvere (MPS: grootte
niet opgegeven) (O. Heerenwech, S. Gregorio del Plano, W. Geert Pieters (MPS:
Geert Pieters lantmeter), N. Michiel de Molijn) voor 16?p gr vls tgemet

- Pieter Remigi levert noch aen Cornelis Marinuss Gort een stuck lant in Cousemoercken (O.
erfgenamen Jan Baltens (MPS: Jan Balthasar), S. Jan Meeuss, W. heerenwech, N.
Willem Pauwels) voor 13p 10s gr vls ende is groot ......(MPS: niet ingevuld)
- Soo heeft gelevert Willem Quirijns ende Adriaen Jans Loijs als macht hebbend van heer Jan
Junius de Jonge ridder blijkende bij eender opene procuratie gepasseert voor
wethouders der stede van Antwerpen van datum 7-2-1583, aen joffrou Clara de Jonge
de weduwe van Jan de Renialme voor d’een helft, Jan ende Jasper Mannaert
Hieronimuss voir een derde deel, Hans Mannaert Jaspers voor het 2/5 derdendeel,
ende Daniel de Renialme voor het resterende derde derdendeel in d’ander helft, in
sekere percelen van lande groot 21 gemet 145 roe gelegen in diversche hoecken
binnen de prochie van Weerde, eerst inde Zuijtpolder een perceel groot 8 gemet 54 roe
(O. Barthelmeeus Willouts, S. weduwe van Quillaume Keur (MPS: Willem Keur), W.
Balthasar Vilaijns erffgenamen, N. Plattendijck), noch een perceel in Kerckhouck 2
gemet 8 roe (O. Plattendijck, S. Cornelis Gillis, W. Willem Pauwels, N. Pieter
Schuijle), noch inden selven hoeck 1 gemet 110 roe (O. Jacob Geluck, S. Pieter
Schuijle, W. Laureijs Rijckx, N. Adriaen Jans Loij), noch een perceel inden Dooldijck
146 roe (O. joncker Jan van Haesdonck, S. den dijckgrave, W. Pieter Jans Rooshil, N.
Marinus Corneliss Gort cum suis), noch een stuck inden selven hoeck 285 roe (O.
erfgenamen Lazarus Kesselaer, S. Cornelis Jacobs Boudewijns, W. joncker Jan van
Haesdonck, N. den Dooldijck), noch een perceel inden Boterdijck 3 gemet 146 roe (O.
Adriaen Jans Loijs, S. heerenwech, W. Jacob Jans Pieters Lemps, N. Adriaen Jans
Loijs), noch een perceel in Plets (MPS: in Pletspolder) genaempt de Liesput (O.
Cornelis Marinuss Gort, S. de binnendijck, W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N.
Marinus Marinuss Beelboom) met noch sekere vroonen ende chijsen die mijnheer Jan
Junius de Jonge souden mogen aencomen mitsgaders oijc dijcken ende renten gelegen
binnen dese prochie ende dese voors. partij lants ende met alle sijn huijsinge gestaen
ende gelegen inde prochie van Valckenisse gegoeijt ende gelevert aen voors. partijen
binnen de prochie aldaer op datum heden, ende dese partijen lants met de hoeve ende
huijsinge gelegen in Valckenisse sijn gegeven voor de som van 4000 guldens contant.
Ter presentie van Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Jacob Jacobs
Stoffels, Jacob Jans Pieters Lemps ende Sebastiaens Pieters
2W126, 159v, 12-3-1583
- Heeft Sebastiaens Pieters gelevert aen Gabriel Corneliss een stuck lants gelegen inde
Grootenpolder (O. weesen van Cornelis Vermeijen, S. erfgenamen van Pieter Jaspers,
W. weduwe van Cornelis Maecgt, N. Pieter Cornelis Schuijle) voor 13p den hoop
25-2-1583 (MPS: let op datum!): Heeft Maerten Heijndricks gelevert aen Kerstiaen Pieters
(MPS: of Sebastiaens Pieters) een huijs aen zeedijck (O. ende N. heerenwech, S. ende
W. Seedijck) voor 20p gr vls
2W127, 160, 12-3-1583
- Heeft Adriaen Jans Loijs gelevert aen Sebastiaens Pieters een stuck lant inden Boterdijck (O.
Willem Pauwels, S. Jasper Mannaerts met sijn consorten, W. Adriaen Jans Loijs, N.
Cornelis Marinuss Gort) voor 20?p tgemet

29-3-1583: Soo heeft Geert Nicolaess (MPS: Geert Nicolaess Smallegange?) gelevert aen
Poppe Jans 2 stucken lants inden Zuijtpolder 2 gemet 29 roe (O. Pieter Corneliss
Schuijle, S. zeedijck, W. Poppe Jans, N. Barthelmeeus Willouts) voor 28p gr vls den
hoop
29-3-1583: Heeft Pieter Corneliss Schuijle gelevert aen Geert Nicolaess het derde paert van 3
gemet saeijlant met Geert Nicolaess ende de weduwe van mr Jan Vilaijn gemeen
gelegen inden Westveerpolder (O. Cornelis Marinuss Pieters Lemps, S. Zeedijck, W.
ende N. heerenwech) voor 7p 13s 3gr vls.
2-4-1583: Cornelis Marinuss Gort levert aen Anthonij Laureijss 1 gemet 26 roe lants in den
Boterdijck (O. Willem Pauwels, S. Sebastiaens Pieters, W. Barthelmeeus Willouts, N.
Willem Pauwels) voor 16p tgemet oft alsoo het goede mannen scheeden die van
lijfcoop gedroncken hebben, te betalen in 3 paijementen etc.
2W128, 160v, 2-4-1583
- Soo heeft Marinus Corneliss Gort gelevert aen Anthonij Laureijss een vroone inden
Boterdijck 4? roe(O. ende N. heerenwech, S. waterganck, W. Jan de Jonge) voor 32p
gr vls den hoop
- Soo heeft Gabriel Duppenghischer ende vuijt ende inden name van Sr Gillis Wolfswinckel
als procuratie van hem hebbend, gepasseert voor Jacob Oliviers ende Sebastiaens
Pieters schepenen, gelevert aen mijnheer Michiel de Molijn 1 gemet 60 roe lants
gelegen in Noortvere (O. Heerenwech, S. W. ende N. mijnheer de Molijn) voor 10p gr
vls de hoop
2W129, 161, 29-3-1583
( MPS: zelfde acte als op pag 159v): Soo levert Geert Nicolaess aen Poppe Jans twee stucken
in Suijtpolder 2 gemet ? (O. Pieter Corneliss Schuijle, S. zeedijck, W. Poppe Jans, N.
Barthelmeeus Willouts) voor 8? p gr vls de hoop
( MPS: zelfde acte als op pag 159v): Levert Pieter Corneliss Schuijle overgedragen aen Geert
Nicolaess het derde paert in 3 gemet inde Westveerpolder (O. Cornelis Marinuss
Pieters Lemps?, S. zeedijck, W. ende N. heerenwech) voor 4p 3s 4gr vls
Dach van rechte 2-4-1583 present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns ende Sebastiaens
Pieters
( MPS: zelfde acte als op pag 159v) 2-4-1583: Cornelis Marinuss Gort levert aen ? 1 gemet 26
roe (O. Willem Pauwels , S. Sebastiaens Pieters, W. Barthelmeeus Willouts, N.
Willem Pauwels) voor 16p tgemet oft alsoo het de goede mannen scheeden die van
lijfcoop
2W130, 161v, 29-3-1583
(MPS: deze twee bladen zijn moeilijk te lezen om dat er met getallen er over- en doorheen
gekliedert met allerlei berekeningen!)

( MPS: zelfde acte als op pag 159v): Soo heeft Marinus Corneliss Gort gelevert aen Anthonij
Laureijss een vroone ontrent 300 roe gelegen inde Boterdijck (O. ende N. heerenwech,
S. waterganck, W.. Jan de Jonge, N. ?) voor 32p de hoop
( MPS: zelfde acte als op pag 159v) 29-3-1583: Soo heeft Gabriel Duppenghischer als
ghemachtich van mr Gillis Wolfswinckel 1 gemet 60? roe in Noortvere (O.
Heerenwech, S. W. ende N. mijnheer Michiel de Molijn) voor 10p
2W131, 162, 2-4-1583
Dach van rechte 2-4-1583, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieter
Lemps ende Sebastiaens Pieters (MPS: Zie 1W128, 15v, 19-3-1583, waar de zelfde
inhoud vermeld wordt)
2W132, 163
Register vant schependom vande prochije van Weerde van alle leveringhen ende transporten
over t’saijsoen ende jaer 1583
schouth: Marinus Cornelis Gort
schepenen: Pieter Jansen Rooshil, Jacob Oliviers, Willem Quirijns, Jacob Jans Pieters Lemps,
Adriaen Jans Loij (MPS: Adriaen Jans Looij), Laureijs Domiss, Andries Engels
schutter: Dignus Leijnsen (MPS: Dignus Gheleijns)

Waar zijn deze leveringen, in ieder geval niet in dit boek RAZE 3524 ?

