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1.1

ARA 545, 168, 16-3-1575 van Alckemade contra sequestors

Huijch Huijgens van Alckemade cum suijs contra Jan Joriss ende Carel Gans
Opte differenten geresen voor den hove van Hollandt tusschen Huijch Huijgens van
Alckemade voor hem zelven, Jacob van der Meulen mede voor hem selven ende vervangende
zijne medeconsorten kinderen van Pieter van der Meulen zijn vaders erffgenamen van
smoeders zijde, Boudewijn Lambrechts, ? die weduwe ende erfgenaemen van Jan Lambrechts
ende Melchior Pieters als man ende voocht van Neeltgen Lambrechts zijne huijsvrouwe
tsamen erfgenamen van svaders zijde van wijlen joncheer Johan van Duvenvoorde in zijnen
leven bailliu ende rentmeester slants van Voorne impetrant van gijselinge ende gerequireerden
ter eenre, Jan Joriss ende Karel Gans als sequestors van de sterfhuijs van de voors. Johan van
Duvenvoorde geweest zijnde gegijselden ende requiranten ter andere zijde, tvoors hoff
gehoort trapport van de commissaris daervooren die voors. partijen gecompareert zijn geweest
gesien den inventaris bij den voors. requiranten van den sterfhuijse ende achtergelaten goeden
van den voors. Duvenvoorde (MPS: afgekort) gemaeckt ende die reeckeninge van haerluijden
administratie ende voorts debath? van de gerequireerden ende t contra debath? van de
requiranten ende andere stucken ende munimenten in desen over geleijt, ordonneert dat die
voors. partijen van maendach toecomende in 8 dagen weder compareren sullen voorde voors.
commissaris die hen nopende heur differenten soe nopende? de voors. Inventaris als
beroerende die voors. reeckeninge hooren ende verenigen zal. Ist doenlijck, indijen nijet
procederen tot liquidatie van de reeckeninge voors. ende soe verre die voors. commissaris
eenige zwarichheden bevindt sal die selve stellen bij geschrift mitsgaders tgundt partijen
dienhalve sullen willen alligeren omme tselve gesien mitsgaders tgundt partijen in desen
sullen willen overleggen ende voorts gehoort trapport van den voors. commissaris, alsdan
eijntelijck gedisponeert te worden naer behooren ende reserveert die costen ten vuijteijnde
van de saecke. Gedaen ter Delft ende gepronunchieert den 16-3-1575 stilo curie hollandiae
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1.2

ARA 545, 177, 27-3-1575, Sequestors contra Boudewijn
Lambrechts

Jan Joriss ende Karel Gans contra Boudewijn Lambrechts ende Jacob van der Meulen cum
suijs
Opte differenten geresen voor den hove van Hollant tusschen Jan Joriss ende Karel Gans als
geweest zijnde sequestors van de naergelaten boel van wijlen jonckheer Johan van
Duvenvoorde gegijselden ende requiranten ter eenre, ende Boudewijn Lambrechts ende
Jacques van der Meulen elck voor henzelven vervangende ende hen sterck maeckende voor
heure medeconsorten erfgenaemen van wijlen den voors. van Duvenvoorde impetranten van
gijselinge ende gerequireerden ter andere zijde, tvoors hoff gehoort trapport van de
commissaris ende gesien zijn procesverbael, ordonneert die voors. requiranten van maendach
toecomende in 8 dagen als noch te leveren behoorlijcke inventaris volgende zeeckere accoordt
voor den raedtsheer van der Meijburch tusschen de voors. partijen den 15-3-1574 stilo huius
curie gemaect ende daernae opten 16-4 lestleden bij den voors. partijen geconfirmeert sulcks
die voors. requiranten daermede menen te volstaen ende tvoors accoordt voldaen te hebben
omme alsdan voorts voorden zelfden commissaris ter liquidatie van de reeckeninghe in
questie geprocedeert te werden volgende voorgaende sententie interlocutoire van de voors.
hove van date 16-3-1575 stilo curie ende reserveert die costen ten vuijteijnde van de saecke.
Gedaen ende gepronunchieert ut supra (MPS: 27-3-1575)

1.3

ARA 546, 169, 30-3-1576 Jan Adriaens contra erfgenamen
Duvenvoorde

Jan Adriaens Deurwaerder contra die gemeen erfgenamen van wijlen jonckheer Johan van
Duvenvoorde
Opte differenten geresen voor den hove van Hollant tusschen Jan Adriaens Deurwaerder van
den zelven hove impetrant in cas van sallaris ter eenre, ende die gemeen erfgenamen van
wijlen jonckheer Johan van Duvenvoorde in zijn leven bailliu ende rentmeester slants van
Voorne gedaecgden ter andere zijde, tvoorschreven hoff gesien die declaratie van sallaris van
de voors. impetrant metten acten van dingtalen ende andere stucken ende munimenten daerbij
gevoucgt, ende gehoort trapport van den commissaris onder den wercken de zelve gelevert
zijn geweest, ontseijt den voors. impetrant zijnen eijsch ende conclusie opten gedaecgden
gedaen ende genomen, ende condemneert den zelven impetrant inde costen van desen ter
taxatie ende moderatie van den voors. hove. Actum tot Delft ende gepronunchieert 30-3-1576
stilo curie

1.4

ARA 548, 102, 4-2-1577 N. van der Laen contra van Alckemade

Nicolaes van der Laen soe hij procedeert impetrant contra Huijch Huijgens van Alckemade
cum suijs soe zij procederen gedaecgden
blad 1: In den zaecke hangende voorden hove van Hollandt tusschen Nicolaes van der Laen
als momber ende voocht van Dirck van der Laen Pauwels impetrant van mainctenue ende
raeu actie ter eenre, ende Huijch Huijgens van Alckemade voor hem selven ende Jacob van
der Meulen voor hem selven ende vervangende zijn medeconsorten ende andere kinderen van
Pieter van der Meulen erfgenamen van smoederszijde, Jan Lambrechts voor hem selven ende
vervangende Boudewijn Lambrechts zijne broeder gedaecgden ter andere zijde, allegerende
dvoors. impetrant dat Jan van Duvenvoorde in zijn leven getrout hadde gehadt Johanna van
Kerckwerve, dochter van wijlen Jan Corneliss van Kerckwerve, in zijn leven bailliu ende
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rentmeester van den Briele ende landen van Voorne, dat de selve Johanna van Kerckwerve in
den jaere 1569 deser werelt overleden was zonder
blad 2: eenige geboorte achter te laeten, sonder dat oick die voorn. Duvenvoorde herhijlicht
ofte eenige wettige kinderen voor ofte nae geprocreert hadde dan alleen hadde de voorn.
Dirck van der Laen (wesende een zoon van Pauwels van der Laen ende Cornelia van
Kerckwerve die een suster was van de voorn. Johanna van Kerckwerve) bij hem genomen
opvoedende denzelven zoe wel binnen zijn huijs als daerbuijten, ter schoole houdende in aller
manieren oft zijn eijgen geboren zoon waere geweest ende omme zulcks hadde mede den
zelven Dirck van der Laen eerst inden jaere 1569 ende daernae in den jaere 1571 iterative
voor schepenen van Brussel geadopteert ende tot zijn zoon vercooren makende hem ende
gevende alle zijn goeden, leenen ende allodiael geen vuijtgesondert dan alleen zeeckere
legaten breeder blijckende twee solemnele testamenten wesende het een geheel ende al
conform het andere
blad 3: voor zoveel die voors. institutie ofte makinge aengaet voor schepenen van Brussel
gepasseert opte 17-5-1569 ende opten 3-8-1571 respective waernae die voorn. testateur
ontrent in augusto lestleeden vanden viant binnen Haerlem (godt betert) omme gebrocht was
alle twelck gecomen zijnde tot kennisse van den impetrant (die soe wel van zijn zelfs zijde als
van zijn huijsvrouwen wege die naeste was vanden bloede van voorn. Dirck van der Laen
noch onmondich wesende) hadde hij hij impetrant den voorn. Huijch van Alckemade
pretenderende erfgenaem te zijn ab intestato van voorn. Duvenvoorde die vuijterste wille ende
testamentaire dispositie van dezelven Duvenvoorde voorgehouden omme te moegen weten
waernae hij hem te reguleren soude hebben, hadde nochtans impetrant wettelijcken possessie
doen benemen (ten behouve ende vuijten name als vooren) van alle die goeden zoe wel
roerende als onroerende
blad 4: goederen patrimoniael ende andere bijden voorn. testateur in zijn leven gepossideert
ende metter doot achtergelaeten funderende alle tzelfde dat de voorn. Dirck van der Laen zoe
wel nae dispositie van beschreven rechten al conform ende na vermeugen? zeeckere
constuijme tot Brussel (daer beijde die voors. testamenten gemaect ende verleden waeren)
geobserveert universeel erfgenaem was van den voorn. Duvenvoorde maer die al niet
tegenstaende hadden die gedaecgden alhier hen vervoordert nae dat de voors. possessie vuijte
naem als vooren wettelijck ende volcomelijck geaenvaert ende genomen was tvoors. sterfhuijs
te invaderen die slooten vande dueren te slaen, des impetrants gemachtigt daerbuijten te
sluijten ende voorts levende int zelfde sterfhuijs jegens wil en danck van den impetrant en zijn
gemachtigt naer heurluijder appetijte
blad 5: twelck zij oock mede gedaen hadden nae datter sequestors geordonneert waeren
geweest derhalve proces voor dese hove mede hangende ongedecideert zoedat impetrant
genootsaeckt was al tzelve den voors. hove te kennen te geven ende geobtineert mandament in
cas van maintenance vuijt crachte van welcke hij gestelt gemainteneert, gestijft ende gestarct
was inde voorschreven possessie ende daer nae die voorn. gedaecgdens gedagvaert waeren
voor den zelfden hove omme alle turbel, hinder ende schade int gebruijck van voors.
possessie d’impetrant zoe hij procedeert aengedaen costeloos ende schadeloos aff te doen met
interdictie van gelijcke meer te doen, concluderende daerom de voors. impetrant bij de voors.
ende meer andere middelen dat de voorn. Dirck van der Laen verclaert soude worden eenige
ende universele erfgenaem bij testamente wijlen Johan van Duvenvoorde
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blad 6: saliger in zijn leven bailliu ende rentmeester van den Briele ende Landen van Voorne,
ende oversulcks dat d’impetrant zoe hij procedeert bij den hove (voor zoe veel het noot es
gestelt) gemaincteneert gestijft ende gestarct zoude worden inde possessie velquasi? van alle
die goeden zoe wel patrimoniael ende leenen volgende die brieven van octroij inden voorn
testament geroert) als anders bijden voorn. Duvenvoorde in zijn leven gepossideert ende
metter doot geruijmpt ende achtergelaeten ende dat die gedaecgdens ende een ijgelijck van
henluijden gecondemneert zoude worden d’impetrant in den voors. qualiteijt mette voors.
goeden possessie ende gebruijck van de zelve te laeten bewaerden? ende alle turbel hinder
ende empessement ter contrairie gedaen ofte noch te doen costeloos ende schadeloos aff te
doen met interdictie van gelijcke ???? te doen (MPS: er staat wat boven geschreven) ofte
blad 7: zoe verre d’impetrant die voors. conclusie niet en mochte volgen des hij verhoopt ja
dat hij ten minste ende bij provisie hij impetrant in de voors. qualiteijt vuijt crachte van
testamente ende octroij hiervoren geroert gestelt gemaincteneert gestijft ende gestarct zoude
werden in reeele ende actuele possessie van voors. goeden makende eijsch van costen schaden
ende interesten ofte uijt andere alzulcken fijne ende conclusien als tvoors hoff bevinden soude
den voorn. impetrant oorbaerlijckx te wesen.
Waer jegens de gedaecgdens voor antwoorde gealligeert was dat eertijts in levenden lijve
geweest was jonckheer Johan van Duvenvoorde in zijn leven bailliu ende rentmeester slants
van Voorne de welcke hem binnen de stadt van Haerlem begeven hadde ende nae het
overgaen derzelver aldaer gevangen ende bij de vianden geexecuteert was geweest, twelck
blad 8: dees gedaecgdens ende eijschers wesende des voors. jonckheer Johan van
Duvenvoordens naeste erfgenamen verhoort hebbende, alsoe hij geen kinderen achter liet,
waeren zij in den Briele gecomen, stellende hen in de possessie van des voors.
Duvenvoordens achtergelaeten goederen ende boel alwaer mede gecomen was Karel Gans
vuijten naem ende vanwegen Nicolaes van der Laen, mr Pieter Hanneman ende jouffvrou
Marie van Kerckwerven hen seggende erfgenamen van jouffrouwe Johanna van Kerckwerve
waeren, die des voors. jonckheer Johan van Duvenvoordens huijsvrouwe was ende overmits
die gedaecgdens niet en wisten van de testament bij de voors. jonckvrouwe Johanna van
Kerckwerve huijsvrouwe van den voors. Johan van Duvenvoorde gemaect nochte van de
sententie van dese hove tusschen den zelven van Duvenvoorde ende zijn overleden
huijsvrouwe vrienden geweest, zoe en wisten die gedaecgden ende eijschers anders
blad 9: niet dan dat die goeden bij jonckheer van Duvenvoorde achtergelaten als beseten
hebbende zijner overleden huijsvrouwe goeden in lijfftochte tusschen de erffgenamen van
denzelven van Duvenvoorde ende zijnder huijsvrouwen vrienden halff ende halff behooren
gedeelt te werden waer deur geschiet was dat die gedaecgden ende eijschers die vrienden van
des voors. jonckheer Johan van Duvenvoordens huijsvrouwe als die van Kerckwerve ende die
geene die daeraen geallieert waeren int voors. huijs ende boel mede hadden laeten coemen
ende oversulcks hadden die gedaecgden ende eijschers als erffgenamen van den voors. van
Duvenvoorde met Karel Gans vuijten name van de voors. Nicolaes van der Laen, mr Pieter
Hanneman en Maria van Kerckwerve als erffgenamen van de voors. jonckvrouwe Johanna
van Kerckwerve die huijsvrouwe was van voors. jonckheer
blad 10: Johan van Duvenvoorde opten 2-9 lestleden bij schepenen van de Briele inventaris
doen maken van de goeden bij de voors. Johan van Duvenvoorde achtergelaeten maer die
gedaecgden ende eijschers naderhandt vernomen hebbende van den testamente tusschen
jonckheer Johan van Duvenvoorde ende jouffvrou Johanna van Kerckwerve gemaect daerbij
jouffvrou Johanna van Kerckwerve den zelven van Duvenvoorde eenich erffgenamen van alle
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haere goeden geinstitueert hadde mitsgaders van de sententie van dees hove daerop gevolcht
tot confirmatie van tzelven testament ende hadden zij de vrienden van de voors. jouffrou
Johanna van Kerckwerve inde achtergelaeten goeden van jonckheer Johan van Duvenvoorde
niet willen bekennen gerechtigd te zijn, twelck Nicolaes van der Laen
blad 11: impetrant alhier bemerckende? ende ziende dat hij vuijten name van zijn
huijsvrouwe wesende een suster van jonckvrouwe Johanna van Kerckwerve in de
achtergelaten boel van jonckheer Johan van Duvenvoorde niet en mochte coemen overmits
hem tvoors testament ende die voors sententie van dees hove obsteerden (MPS: in de weg
staan), zoe hadde hij een ander register getrocken ende hadde te voorschijn gebracht zeeckere
pretense makinge ofte codicillen voor schepenen der stede van Bruijssel, zoe hij schijnt bij
den voors. van Duvenvoorde gemaect daerbij hij zeeckere legaten gemaect hadde vermelden
de zelve pretense maeckinge na eenige particuliere legaten dat den voors. van Duvenvoorde
den helft van heerlijckheijt van Nataers ende voorts de goederen ende voorts van goeden die
noch niet bevonden souden worden int sterfhuijs na den overlijden van den
blad 12: voors. van Duvenvoorde als lenen, landen, renten, huijsen ende linnen huijsraet,
silverwerck, clederen ende juwelen, zoe die zelve genoempt mogen weesen, ofte waer hij de
zelve hadde leggende in Hollandt Zeelandt totte Vrieslandt ofte heerlijckheijden maecte ende
gaff die zelve omme zonderlinge zaecke hem daertoe porrende Dirck van der Laen Pauwels
vuijt crachte van welcke pretense makinge d’impetrant recilierende? van tgundt hij te vooren
openlick verclaert hadde int maken van den inventaris als te weeten dat hij vuijten name van
zijn huijsvrouwe als mede erfgenaem van jonckvrouwe Johanna van Kerckwerve possessie
van de goederen bij de zelve jouffrouwe Johanna van Kerckwerve achtergelaten, genomen
hadde ende poogende te immuteren causam possessionis ende zulcks pretenderende
blad 13: te zijn die naeste ende oudste van de bloeden van den voors. Dirck van de Laen
Pauwels die ten tijde van overlijden van jonckheer Johan van Duvenvoorde binnen Haerlem
onder de vianden was als hij oick jegenwoordich es die poss(ess)ie van de goeden bij de
voors. jonckheer Johan van Duvenvoorde achtergelaeten gepoocht hadde vuijten name vanden
voors. Dirck Pouwels van de Laen te aenvaerden ende hadde over sulcs d’Impetrant 16
september laetstleden aen Huijch Huijgens van Alckemade, een van de gedaecgden ende
eijschers die zoe voor hem selven als vuijten name van zijn mede consorten tot conservatie
van heurluijden voorgaende possessie inde huijse ende boel van voors. jonckheer Johan van
Duvenvoorde gebleven was, versocht als dat hij hem vuijten boelhuijs van voorn. van
Duvenvoorde wilde versien omme bij hem impetrant vuijten name ende inde qualite soe hij
hem baptiseerde
blad 14: te procederen int voors. boelhuijs possessie te nemen mitsgaders van alle die andere
goeden waerop die voors. Huijch Huijgens van Alckemade voor hem selven ende vuijten
name van d’andere erffgenamen zijn mede consorten voor antwoorde gaff dat hij naeste
vanden bloede vanden voors. jonckheer Johan van Duvenvoorde was ende niemant anders
naerder de erffgenaemen kenden dat hij niet en begeerde duer de middelen bij de impetrant
geproponeert vuijt voors. boelhuijs te gaen maer continueren de possessie inden zelfden huijse
ende boel, was die voorn. Huijch Huijgens van Alckemade met zijn consorten ofte eenige van
hen vuijten name van alle de andere staich? daer inne gebleven dragende als erffgenamen van
voors. jonkheer Johan van Duvenvoorde ende overmits de gedaecgden ende eijschers vuijte
voors. pretense maeckinge van jonckheer Johan van Duvenvoorde verstaen hadde
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blad 15: dat Nicolaes van der Laen impetrant alhier ende mr Pieter Hanneman ontfanger van
NoortHollant vuijte name van haere huijsvrouw, wesende de vrienden van des voors. van der
Laen’s huijsvrouwe, bij deselve pretense codicillen ofte makinge met zeeckere legaten
gehonoreert te worden. Soe hadde de voors. Huijch Huijgens van Alckemade inde qualite
ende vuijten name als vooren van meninge zijnde voor den inventaris van des voorn. van
Duvenvoordens achtergelaten goeden ende boel te maken conformelijck die dispositie van
beschreven rechten, de voorn. van der Laen ende mr Pieter Hanneman als legatarissen bij
notaris ende getuijgen doen insinueren ende adverteren dat zij tot zeeckeren prefixen daege
hen bij tmaken vanden voors. inventaris wilden vinden, indient hij goet dochte ten welcken
geprefigeerde (MPS: voorbestemde) daege die gedaecgden ende eijschers alhier als
erfgenaemen van de voors. jonckheer Johan van Duvenvoorde bij schepenen ende in presentie
van bailliu
blad 16: en de rentmeester slants van Voorne hadde doen openen ende inventoriseren die
comptoire van den selve van Duvenvoorde ende de papieren daerinne zijnde ende hoewel
vuijt het gundt vooren verhaelt es blijct dat de gedaecgden ende eijschers naeste erffgenamen
van de voors. Johan van Duvenvoorde hen inde possessie van sijn achtergelaten goeden huijs
ende boel gestelt hadde ende noch jegenwoordich daerinne zijn, Item dat d’impetrant over
sulcx opten 2de september lestleden metten voors. Huijch Huijgens van Alckemade een van de
gedaecgden tot confectie van inventaris van des voors. jonkheer Johan van Duvenvoorde
achtergelaeten goeden geprocedeert hadde gehadt ende dat impetrant bekennende den selven
Huijch Huijgens van Alckemade inde possessie van de voorn. goeden boel ende huijsinge te
zijn opten 16 september lestleden aen hem versocht hadde
blad 17: dat hij hem vuijt tvoors boel huijs soude willen versien ten eijnde hij impetrant die
possessie van dien soude mogen innemen, tschijnt noch tans dat d’impetrant op zijn te kennen
geven van dees hove vercregen hadde mandament? in cas van mainctenue bij alle welcke
voors. ende meer andere middelen, concludeerden de voors. gedaecgden dat bij sententie
diffinitive tmandament van den impetrant verclaert soude werden surreptijs (MPS:
ontfutseling) ende obreptijs (MPS: insluiping) ende soude hij voorts verclaert werden in
mainctenue ofte rau actie niet ontfanckelijck te zijn ende in cas van ontfanckelijckheijt desm?
begerende recht bij ordine zoude hem zijnen eijsch ende conclusie mitsgaders versochte
provisie ontseijt werden maer zouden tot contrarie die gedaecgden als te samen erffgenamen
ab intestato van de voors. jonkheer Johan van Duvenvoorde gemaincteneert, gestijft ende
gestarct worden inde possessie velquasi van
blad 18: alle die goederen bijden voors. Johan van Duvenvoorde mette doot geruijmpt ende
achtergelaeten ende zoude d’impetrant gecondemneert worden alle turbel crot hinder ende
empesschement den gedaecgden ende eijschers in heure possessie velquasi gedaen costeloos
ende schadeloos aff te doen met interdictie van gelijcke meer te doen ende zoude de
gedaecgden ende eijschers bij provisie geadjudiceert (MPS: toegewezen) worden die
recreantie? ofte haer volgende alzulcke andere fijne ende conclusien als bij dees hove vuijter
deductie van deser zaecke bevonden souden worden hen oorbaerlijck te zijn ende best te
mogen volgen, condemnerende altijts den voors. impetrant in alle de costen van dese processe
ter taxatie ende moderatie van den voors. hove ende naerdat vanwegen d’impetrant
gesustineert was dat de gedaecgden heure versochte provisie ontseijt soude
blad 19: zijn, hadden die voors. partien naer voorgaende appointemente van selfden hove op
als geschreven bij memorien ende advertissementen van rechten ende daervan mette
verificatie daertoe dienende onder de voors. hove gedient ende recht versocht ende tvoors.
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proces daerop bij de voors. hove gesien zijnde, waeren de voors. partien ten principaele
geweest in feijten? contrarie ende nopende die versochte provisie was de voors. sequestratie
(MPS: bijlegging) bij de voors. hove voor zoe veel t’aengaet ende roert die goeden wijlen
jonckheer Johan van Duvenvoorde in zijn leven toebehoort hebbende ende metter doot
geruijmpt ende achtergelaeten affgedaen, ende dien volgende de gedaecgdens geadindiceert
(MPS: geadjidiceerd = toewerpen?) die recreantie van de zelve achtergelaeten goeden onder
cautie souffisante van de zelve goeden ende vruchten vandien te restitueren, indien namaels
bijder diffinitive bevonden
blad 20: werde zulcks te behooren blijvende tvorder van de voors. commissie van sequestratie
in zijn geheel tot ende ter tijt toe anders zoude weesen geordonneert waernae hadde de voors.
partien ten principale die voors, materie volschreven hinc in de gedaen ordinaris enqueste
geproduceert diversche munimenten gerenunchieert van meer te produceren hadden voorts
gereprocreert gesalveert ende in rechten geconcludeert ende recht versocht. T’voors hoff met
rijpe deliberatie van rade duer gesien ende overgewogen hebbende alle tgundt ter materie
dienende was dat men tproces termineren soude enqueste te doen? (MPS; zeer moeilijk te
lezen) en te doen rechte. In de name ende vanwegen des Conincx van Spaengien van beijde
Secilien ende als grave van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt verclaert de impetrant zoe hij
procedeert, voor zoe veel hij sustineert ende concludeert
blad 21: omme eenich ende universeel erffgenaem ex testamento van jonckheer Johan van
Duvenvoorde voorn. verclaert te worden tot zijnen eijsch ende conclusie in desen instantie als
noch niet ontfanckelijck, mainteneert den impetrant inde possessie van de huijsinge staende in
de Nobelstraete op den houck vant Welleslop aen de noortzijde mitsgaders van huijsinge
boomgaert ende landen staende ende gelegen tot Oostvoorne, van gelijcken inde possessie van
de landen gelegen in Heenvliet ende elders, zoe inden landen van Voorne als daerbuijten,
daervan bijden impetrant ofte bij zijne gemachtichde voor date van sequestratie possessie
genomen es geweest, maincteneert voorts de gedaecgden inde possessie ende quaso van huijse
ende erve staende in de Briele daer die voors. van Duvenvoorde inne te woonen plach
mitsgaders van
blad 22: allen den huijsraet ende meublen binnen den zelven huijse ofte elders ende
daerbuijten bevonden gelt goudt silver gemunt ende ongemunt, renten, actien ende crediten
zulcks die ten tijde van des voors. van Duvenvoordens overlijden geweest zijn ende hem
competerende waren, condemneert partien hinc inde alle turbel hinder ende empesschement
bij hen die in des anders voors. possessie gedaen costeloos ende schadeloos aff te doen ende
interdiceert hen van gelijcken meer te doen, ontseijt den voors. partien hinc in de heuren
vorderen eijsch ende conclusie op als anderen gedaen ende genoemen ende compenseert die
costen omme redenen de voors. hove daertoe porrende. Gedaen in den Hage bij mrs Houff,
Wijngaerden, Casembroot, Brederode, Brasser Loon, raetsluijden van Hollandt ende
gepronunchieert den
blad 23: 4-2-1577 stilo curie. Molenijser als procureur van gedaecgden appelleert voor zoe
veel tot zijne achterdeele

1.5

ARA 550, 141, 14-11-1578, Alckemade contra Hubrecht Cornelis
baljuw

Huijch Huijgens van Alckemade cum suis zoe hij procedeert impetrant ende Hubrecht
Corneliss bailliu van Melissant gedaecgde
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Gesijen bijden hove van Hollant t’intendit den zelven hove overgegeven vanwegen Huijch
Huijgens van Alckemade, Jacob van der Meulen voor hen zelven ende vervangende zijn mede
consorten erfgenaemen van smoeders zijde, Boudewijn Lambrechts soe voor hem zelven ende
als voocht van de kinderen van Jan Lambrechts zijn broeder ende Melchior Pieters als man
ende voocht van Neeltgen Lambrechts erfgenaemen van svaders zijde van wijlen jonckheer
Johan van Duvenvoorde in zijnen leven bailliu ende rentmeester slants van Voorne
impetranten in raeu actie, op ende jegens Hubrecht Corneliss bailliu van Melissant gedaecgde,
tvoors hoof bevindt die zaecke niet in staete omme eijntelijck te mogen termineren,
ordonneert mr Pelgrim van Loon raedtordinaris inden voors. hove binnen 14 dagen
eerstcomende te recoleren (MPS: overzien) attestatien dese overgeleijt zijne gebesongneerde
stellen bij geschrifte ende de hove van als t’rapport doen omme daer nae bij den zelven hove
gedisponeert te worden nae behooren. Gedaen inden Haege bij mrs Aernoult Nicolaij, Houff?,
Nieuburch, Brederode, Brasser, Loon, raetsluijden van Hollant ende gepronunchieert 14-111578

1.6

ARA 551, 172, 13-12-1578, Alckemade cs contra Hubrecht
Cornelis bailliu

Huijch Huijgens van Alckemade, Jacob van der Meulen cum suis contra Hubrecht Corneliss
bailliu
Gesien bij den hove van Hollandt t’intendit den zelve hove overgegeven van wegen Huijch
Huijgens van Alckemade, Jacob van der Meulen voor hemselven ende vervangende zijne
mede consorten erffgenaemen van smoeders zijde, Boudewijn Lambrechts voor hem zelven
ende als voocht van kinderen van Jan Lambrechts zijn broeder ende Melchior Pieters als man
ende voocht van Neeltgen Lambrechts erfgenaemen van vaders zijde van wijlen jonckheer
Johan van Duvenvoorde in zijnen leven bailliu ende rentmeester slants van Voorne
impetranten in raeu actie op ende jegens Hubrecht Corneliss bailliu van Melissant gedaecgde
ende deffaljant? (MPS: in gebreke gebleven) allegerende de voors. impetranten dat onder de
generale bailliuschappe van landen van Voorne van oudts sprekende waeren alle
bailliuschappen, schoutambachten ende secretarisschappen van den ommeleggende vlecken
ende dorpen in den lande van Voorne gelegen als bailliuschappen van Goedereede, Dircxlant,
Melissant, die schoutambachten van Brielle, (MPS: in de kantlijn), Oostvoorne, Vierpolders, ?
Nieuwenhoorn?, Swartewael Rockange, Rugge ende van anderen dorpen mette
secretarisschappen van dijen, dewelcke bailliuschappen schoutambachten ende
secretarisschappen respective van oudts altijt gestaen hadden tot verpachtinge ofte
verhuijringe vanden bailliu ende rentmeester van Voorne die vanderzelve verhuijringe ofte
verpachtinge nijet gewoen en was pacht ofte huijrcedulle te laeten verlijden maer alleen in
zeeckere quijoir? (MPS: cohier) opte teeckenen, daervuijt hij jaerlicx die pachten van dijn was
eijssende ende maenende nae oude gebruijck
blad 3: dienvolgende was gebeurt dat jonckheer Jan van Duvenvoorde als rentmeester ende
bailliu generael van den landen van Voorne onder anderen verhuijrt ofte in pachte uitgegeven
hadde den gedaecgde ende deffailjant alhier tbailliuschap van Melissant voor die somme van
15 gulden tsiaers ende hadde tzelve oversulcks int zeeckere zijne cohier daervan gemaeckt
onder d’anderen verpachte officien van bailliuschappen, schoutambachten ende
secretarisschappen partien selve? geannoteert ende geteijckent wesende alle te samen bij zijn
eijgen hant geschreven ende zulcks in zijn sterfhuijs bevonden als d’impetranten bijeen
waeren bij eede te verclaeren ende hoewel die voors. gedaecgde ende deffailjant tvoors.
officie zeeckere jaeren bedient hebbende schuldich was jaerlijcx naer behooren die pachten
van dien betaelt te hebben, was nochtans van drie jaeren gevallen anno 1571, 1572 en 1573
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gebleven onwillich ende in gebreecke, in vouge dat de impetranten genootsaeckt waeren vuijt
ze? van zijne onwillichheijt ende wanbetalinge hem te doen roupen ten zeeckeren dage
voorden voors. hove, den welcke dage dienende d’impetranten concludeerden tot ? bij
promisie tot namptiseren van de voors. drie jaeren pachts ende hadde Frans van
Couwenhoven als procureur van gedaecgde ende deffailjant opten 14-7-1575 daer op dach
van beraet genomen waernae den zaecke opten 16-2 stilo curie weg gepresenteert omme ?
blad 4: zoe was van gelijcken bij den voorn procureur van de gedaecgde tijt genomen op
verstecken omme zijn antwoorden int recouvreren? te konnen?, ende alsoe hij ten gesetten
daege nijet en hadde enige antwoorde gelevert, soe werde bij den impetranten ofte hueren
procureur weder die saecke ter rolle gepresenteert omme ’t prouffijt van tvoors. van
antwoorde te begeren ofte verzouck, zulcks dat zij opten 25-5-1576 voor prouffijt vant
versteck van antwoorde toegelaeten waeren haer intendit over te leggen ende voorts
henluijden geaccordeert aen andere munimenten twelck andermael aen den gedaecgde ende
deffailjant te werck geleijt was. Ten dage van dien opten 11-2-1576 stilo curie die saecke
geexecuteert zijn omme tweede deffault te begeren, soe hadde die procureur van den
gedaecgde t’exploit overgenomen ende dach omme daer tegens te zeggen ende eijntelijck daer
tegens niet wetende te zeggen ende oock jegens die schult ende overzulcks nijet langer mogen
die saecke protraheren hadde opten 21-3 anno voors. gealligeert die saecke geaccordeert te
zijn waerom hij nijet connende doen blijcken, was bij de hove den impetranten verleent
tweede deffault ende actie omme gevoucgt te worden bijt t’intendit, dienvolgende hadde
d’impetranten doen maecken heurluijden t’intendit ende daervan
blad 5: mette verificatien daertoe dienende onder die hove gedient ende recht versocht, ende
tvoors. intendit bij den hove gesien zijnde was bij den selven hove geinteloqueert (MPS:
intelocutorie = tusschen-uitspraak) geweest ende geordonneert dat mr Pelgrim van Loon
raedtsordinaris als commissaris recoleren soude datte staen in desen onder de letter D
gepretendeert zijne besonge stellen bij geschrifte ende den hove daervan rapport doen,
dienvolgende hadde den voors. commissaris. die voors. attestatie gerecoleert, zijn informatie
gestelt bij geschrifte ende den voors. hove ten vervolge van den impetranten rapport gedaen,
tvoors hoff met rijpe deliberatie van rade duer gesien ende overwogen hebbende alle tgundt
ter materie dienende was inden naeme vanwegen des Conincx van Spangien van beijde
Secilien ende als grave van Hollant, Zeelant ende Vrieslandt heeft voorts prouffijt ende vuijt
machte van den deffaulten bij den impetranten geobtineertden voorn. gedaecgde ende
deffauljant versteecken ende versterckt hem tselve hoff int dese? van alle exceptie declinatoir
(MPS: verzet tot ontgaaning des gerechtsdwang) defensie ende weren die hij in desen hadde
mogen doen ende proponenten, ende dienvolgende condemneert den voorn gedaecgde den
impetrant op te leggen ende betaelen de somme van 45 ponden van 40 grooten pondt omme 3
jaren pachts
blad 6: vant bailliuschap van Melissant gevallen ? 1571, 1572 ende 1573 mitsgaders in de
costen van desen ter taxatie ende mo? (MPS: moderatie?) van voors. hove. Gedaen inden
Hage bij mrs Arnouldt Nicolaij president, Adriaen Verhouff, Dirck van der Meijburch, Gerrit
van Wijngaerden, Hieronimus van Borre, Leonard Casembroot, Artus van Brederode, Adriaen
Brassert, Pelgrim van Loon, Joos Dermijn? ende Nicolaes Camerlinck, raetsluijden van
Hollant, ende gepronunchieert 13-12-1578

1.7

ARA 551, 251/252, 11-3-1578, Alckemade contra Dierick vd Laen

Huijch Huijgens van Alckemade contra Dierick van der Laen
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Opte differenten geresen voor den hove van Hollandt tusschen Huijch Huijgens van
Alckemade ende Boudewijn Lambrechts cum suijs gegijselden ende requiranten ter eenre
ende Dierick van der Laen geautoriseert bij Nicolaes van der Laen zijn oom als voocht van
hem impetrant van gijselinge ende gerequireerde ter andere zijde, tvoors hoff gehoort
t’rapport van den commissaris daervooren die voorn. partijen gecompareerd zijn geweest
gesien zijn proces verbael andere stucken ende munimenten onder hen geexhibeert ontseijt
den requiranten alsnoch heurluijden versouck, ende verclaert dat zijluijden gijselinge houden
zullen ter tijt ende wijlen toe, zijluijden haer handen effectuelijcken getrocken sullen hebben
vanden huijse staende inden Briele inde Nobelstraat opt houck van de Welleslop aende
noortsijde mitsgaders van de huijsinge ende boogaert staende tot Oostvoorne, item vant bosch
aldaer ende 3 gemeten lants leggende opte geest ontrent tzelve bosch welck lant Digna Jans te
gebruijcken plach, item noch van de landen inde heerlijckheijt van Heenvliet gelegen te
weeten 3 gemeten die te bruijcken plach Maerten Wittens ende noch een lijne (MPS: 100
roeden) die te gebruijcken plach Adriaen Jans, noch van anderhalf gemet welcke te
gebruijcken plach Floris Corneliss, noch 5 gemeten die te gebruijcken plach Adriaen Willems,
noch zevenhalf gemet die te gebruijcken plach Adriaen Huijgens, uijtgesondert van de drie
gemeten ende noch van vier lijnen jaergetijden ofte memorie landen onder dezelve
zevendalve (MPS: 6 en een halve)gemeten begrepen, noch twee gemeten die te gebruijcken
plach Allaert Jans ende noch vierdalf (MPS: drie en een halve) gemeten die te gebruijcken
Harman Aerts ende noch vier lijnen die te gebruijcken plach Jan Adriaens opte Wael, noch
een lijne 25 roeden die te gebruijcken plach jonge Jan P smijt?, noch een half gemet
boomgaerts twelcke te gebruijcken plach Jan Joriss, noch twee gemeten twee lijnen die te
gebruijcken plach Jan Maertens, alle wonende ende gelegen inde voorscreven heerlijckheijt
van Heenvliet ofte daerontrent, respective item noch drie gemeten die te gebruijcken plach
Pieter Jonge Jan, leggende inde Ban van Natens, item noch 33 gemeten genaempt die Putten
mede leggende inde heerlijckheijt van Heenvliet die te gebruijcken plach Huijch Jacobs alias
Cops Huijgen, item noch ontrent 10 gemeten inden Nieuwen Goet?, die te gebruijcken plach
Cornelis Thiemans, item noch 12 gemeten leggende in Sint Annen polder die te gebruijcken
plach Cornelis Bettens, item noch 3 gemeten leggende in het Nieuwen lant die te gebruijcken
plach Grietgen Gerrits int Vrouwenhoff, laetende den impetrant gerequireerde mette possessie
des selven huijse bogaert bosch ende landen bewarden (MPS: iemand laten begaan), tot dat
zijluijden mede te nijete gedaen zullen hebben die huijre van de zelve landen bij henluijden
metten pachters gemaeckt, te weten van de weijlanden van date van de sententie van dese
hove opte possessie der zelven huijs ende landen gewesen, ende van de saijlanden van Sint
Gillis dach daer naestvolgende ende voorts den impetrant ende gerequireerden reeckeninge
bewijs ende reliqua gedaen sullen hebben van allen de huijsen die huijren pachten ende
vruchten bij henluijden van de voorschreven huijs, boogaert, bosch ende landen ontfangen
ende genoten ende die gevallen ofte verschenen zijn tzedert dat vanwegen den impetrant
daervan voor date van de sequestratie (MPS: in bewaarder handstelling) possessie genomen is
geweest, Ende compenseert die costen van desen omme redenen den hove daertoe porrende.
Gedaen inde Hage bij meesters Aernouldt Nicolaij president, Dirck van der Meijburch, Gerrit
van Wijngaerden, Hieronijmus van Borre, ende Adriaen Brasser raetsluijden van Hollandt
ende gepronunchieert 11-3-1578 stilo curie

1.8

ARA 552, 75, 2-10-1579, Floris van der Meulen contra Pieter Suijs

Floris van der Moelen cum suis contra Jonckheer Jacob mede cum suijs
Opte differenten geresen voor den hove van Hollant tusschen Floris van der Moelen ende
Boudewijn Lambrechts voor hem zelven ende vervangende d’andere erfgenaemen van wijlen
jonckheer Johan van Duvenvoorde in sijnen leven rentmeester vant lant Voorne impetranten
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van exe? ter eenre, ende jonckheer Jacob ende Pieter Suijs ambachtsheeren van Grijsoort
gedaecgden ende opposanten ter andere zijde, tvoors hoff gehoort t’rapport vanden
commissaris daervoren die voorn. partien gecomarieert zijn geweest, gesien zijn proces
verbael, andere stucken???? ende munimenten onder hen geexhibeert, ordonneert den voorn.
partijen weder te compareren voorden voors. commissaris binnen 14 dagen eerstcomende de
henluijden hooren ende vereenigen zal eerst doenlijk, indijen nijet openen zeeckere
difficulteijten inden voors. zaecke? bevonden, tgealligeerde van partijen stellen bij geschrifte
ende den hove van als rapport doen omme daernaer bij den zelven hove gedisponeert te
werden naer behooren ende reserveert costen ten vuijteijnde van der zaecke. Gedaen in den
Hage bij meesters Aernoudt Nicolaij president, Dirck vander Meijburch, Gerrit van
Wijngaerden, Leonardt Casembroot ende Artus van Brederode raetsluijden van Hollant ende
gepronunchieert bij 2-10-1579

1.9

ARA 552, 134, 21-11-1579 Nic vd Laen contra H. van Alckemade

Gesien bijden hove van Holland t’proces vooren zelven hove vuijtstaende tusschen Nicolaes
van der Laen als oom ende voocht van Dierick van der Laen Pauwels impetrant in raeu actie
ende verweerder in reconventie ter eenre ende Huijch van Alckemade Huges woonende tot
Leijden, Jacob van der Meulen voor hemzelven ende vervangende Floris van der Meulen
mitsgaders heurluijder andere mede erfgenaemen van wijlen Pieter van der Meulen,
Boudewijn Lambrechts voor hem zelven ende als voocht van de weeskinderen van Jan
Lambrechts zijnen broeder, Melchior Pieters als man ende voocht van Neeltgen Lambrechts,
ende Trijntgen Pieters naegelaeten weduwe ende boelhoudster van wijlen Jan Lambrechts
woonende inden Briele, gedaecgden ende eijschers in reconventie ter andere zijde, tvoors hoff
bevindt tproces nijet in state omme eijntelijck te mogen termineren verclaert daerom dat die
voors. partijen van maendach toecomende in 8 dagen compareren zullen voor mr Pelgrim van
Loon raedt ordinaris van den voors. hove als commissaris in desen geordonneert die hen
hooren ende vereenigen zal ?, indien nijet partijen alsdan openen zekere poincten van officie
zijn gebesongneerde stellen bij geschrifte ende den hove van als rapport doen omme daer nae
voorts in desen gedaen te werden als naer behooren ende reserveert die costen ten vuijt eijnde
toe van dese saecke. Gedaen in den Hage bij meesters Aernoudt Nicolaij president, Adriaen
Verhouff, Dirck vander Meijburch, Aert van Wijngaerde, Leonardt Casembroot, Pelgrim van
Loon, Nicolaes Camerlingh ende Cornelis Adriaens backer raetsluijden van Hollant ende
gepronunchieert 21-11-1579

1.10

ARA 553, 61, 11-5-1580 N. van der Laen contra van Alckemade

blad 1: Nicolaes vander Laen zoo hij procedeert contra Huijgh van Alckemade cum suis
Inder saecke hangende voorden hove van Hollandt tusschen Nicolaes vander Laen als oom
ende voocht van Dirck vander Laen Pauwels ende impetrant in raeu actie ende verweerder in
reconventie ter eenre, ende Huijch van Alckemade Huijges zoon wonende tot Leijden, Jacob
van der Meulen voor hem zelven ende vervangende Floris van der Meulen
blad 2: mitgaders mede erfgenamen van wijlen Pieter van der Meulen, Boudewijn Lambrechts
zoon voor hem zelven ende als voocht vanden weeskinderen van Jan Lambrechts zijne
broeder, Melchior Pieters als man ende voocht van Neelken Lambrechts dochter, ende
Trijntgen Pieters dochter naegelaten weduwe ende boelhoutster van wijlen Jan Lambrechts
woonende inden Briele gedaecgden ende eijschers in reconventie ter andere zijde, allegerende
dvoors Impetrant dat de voorn. Jan van Duvenvoorde in zijn leven getrout hadde gehadt
Johanna van Kerckwerve dochter van wijlen Jan Cornelisz van Kerckwerve in zijn leven
bailliu ende rentmeester vanden Briele ende landen van Voorne dat deselve Johanna van
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Kerckwerve inden jaere 69 deser werelt overleden was sonder eeniche geboorte achter te
laeten, sonder dat oock dvoorn Duvenvoorde herhilicht ofte eeniche wettighe kinderen voor
ofte nae geprocreert hadde, dan hadde alleen den voorn Dirck van der Laan wesende een zoon
van Pauwels vander Laen ende Cornelia van Kerckwerve die een suster was van de voorn
Johanna van Kerckwerve bij hem genomen, opvoedende den selven zoe wel binnen zijn huijs
als daerbuijten ende ter schole houdende in alder manieren oft zijn eijgen geboren zoon ware
geweest ende over sulckx hadde mede denzelven Dirck van der Laen eerst inden jaere 69 ende
daer naer
blad 3: inden jaere 71 iterative voor schepenen van Bruessel geadopteert ende tot zijn zoon
vercooren maeckende hem ende gevende alle zijn goederen leenen ende allodialen (MPS:
vrije goederen) nijet vuijtgesondert dan alleen zeeckere legaten breder blijckende bij twee
solempnele testamenten wesende het een geheel ende all conform het ander voor zoo veel die
voors. Institutie ofte maeckinge aenginck voor schepenen van Brussel gepasseert opten 7 meij
anno 69 ende opten 3-8 anno 71 waernae die voorn testateur omtrent in augusto lestleden van
den viant binnen Haerlem (Godt betert) ommegebrocht was. Alle twelck gecomen zijnde tot
kennisse vanden impetrant (die zoewel van zijns zelfs zijde) als van zijn huijsvrouwe wegen
die naeste was vanden bloede van den voorn Dirck vander Laen, noch onmondich wesende,
hadde hij impetrant den voorn Huijch van Alckemade pretenderende erffgenaemen te zijn ab
intestato vanden voorn Duvenvoorde zaliger die vuijterste wille ende testamentaire dispositie
vanden selven Duvenvoorde voorgehouden omme te mogen weten waer naer hij hem te
reguleren zoude hebben, hadde noch mede d’impetrant wettelijcke possessie doen nemen (ten
behouve ende vuijte name als voorn van alle die goederen zoe wel roerende als onroerende,
patrimoniael ende andere bij den voornoemde testateur in zijn leven geposseert ende metter
doot achtergelaeten). Maer alzoe eeniche vanden gedaecgden alhijer ten selven tijde hem
zelven geintrudeert hadden int sterfhuijs van de voorn Duvenvoorde zaliger
blad 4: ende zijluijden oock nijettegenstaende hem openinge gedaen was van de voors.
testamente onwillich bleven van t voors sterfhuijs te vertrecken. Soo hadde d’impetrant inden
naem alsboven aen desen hove over den selven gedaecgden geclaecgt ende mandement in cas
van monte? (MPS: mainctenue?) ende penael gelicht doende vuijt crachte vandier hen
gedaecgden tot zeeckeren overstreecken daegen dachvaerden voorden zelven hove ende
hadde hij zelven daege dienende in cas van maintenue? ende verder conclusie genomen als
apue (MPS: of apud) acta waertegens de gedaecgden hen opposeerde hadden ter contrarie
conclusie genomen naer henluijden appetijte eijntelijck was zoe vooren geprocedeert geweest
dat d’impetrant inder voors. qualiteijt gemaincteneert? gestijft ende gesteeckt was in
verscheijden partijen van onroerende goederen als huijsen ende landen zoe binnen der stadt
vanden Briele ende Oostvoorne als daerontrent gelegen, maer belangende die vordere
goederen bij den impetrant inden name als boven mede geeijscht ende jegenwoordich alhijer
in questie was. Impetrant verclaert inde voors. instantie tot zijnen eijsch ende conclusie
nopende dezelve goederen voor? alsnoch nijet ontfanckelijck. Ende hoewel die goederen bij
dieselve sententie nijet en waeren beswaert hadden nochtans wel tenuezalich? daervan
geappelleert maer onlanchs daernae beter beraeden zijnde hadden van de zelve henluijden
geinterecteerd? appellatie gerenunchieert gehadt in vouge dat d’impetrant inde zelve qualiteijt
als vooren den gedaecgden tweede mael doen dachvaerden hadden
blad 5: voor den voors. hove concluderende ten daecge dienende bij de voors. ende meer
andere middelen dat hij impetrant zoe hij procedeert verclaert zoude werden eenich ende
universeel erffgenaem bij testamente van wijlen jonckheer Johan van Duvenvoorde in zijn
leven bailliu enden rentmeester vanden Briele ende slants van Voorne ende dat over sulcx die
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gedaecgden ende een iegelijck van henluijden gecondemneert? zouden werden, de impetrant
zoe hij procedeert te restitueren ende te laeten volgen het huijs ende erve staende inden Briele
daer de voors. van Duvenvoorde saliger innen te woonen plach, mitsgaders alle den huijsraet
ende meublen binnen den voors. huijse ofte elders bevonden ende bij de gedaecgden
geanvaert. Insgelicxs mede te restitueren het gelt gout silver gemunt ende ongemunt renten
actien crediten ende generalijck alle de andere erffnisse ende goederen roerende ende
onroerende metten ancleven ende gevolge vandien bij den voorn. van Duvenvoorde saliger
achtergelaeten ende bijden gedaecgden sedert toverlijden van den zelven van Duvenvoorden
geanvaert ende gedetimeert ofte gepossideert ende dat all mette baeten, vruchte ende
profijten daervan bij den gedaecgden ontfangen ende genoten off die zijluijden hadden
mogen ontfangen ende genieten ende noch ontfangen ende genieten zouden tot effectuele
affstant ende voldoeninge toe, ende dat de gedaecgden noch gecondempneert zouden worden
bij provisie te leveren inventaris van de voors. goeden bij eede gesterckt, maeckende eijsch
van costen, mitsgaders van schaden ende interesten deur het ontbeeren van de voors. erfenisse
blad 6: ende goederen bijden impetrant zoe hij procedeert geleden ende noch te lijden ofte tot
anderen zulcke fijne? ende conclusie als tvoors hoff bevinden zal den impetrant oorbaerlijck
te wesen.
Waer jegens vanwegen de gedaecgdens voor antwoorde geallegieert was dat eertijts in
levenden lijve geweest waer jonckheer Johan van Duvenvoorde in zijnen leven bailliu ende
rentmeester van den lande van Voorne die welcke de gedaecgden zoe nae in bloede was
bestaende te weten Boudewijn Lambrechts ende cum suis van zijn svaders zijde ende Huijch
van Alckemade ende Jacob vander Moelen cum suis van zijn moeders zijde, t was oock zoe
dat de jonckheer Johan van Duvenvoorde staende in vriaigie? met Maijcken vander Laen, der
impetrants zuster anno 1573 gereijst was naer Haerlem omme haer inde belegeringe ter noot
als in groote benauwtheijt ende zwarichheijt wezende te verzoucken ende troosten (daertoe bij
haer beschreven ende ontboden zijnde nemende met hem een zeer grote merckelijcken somme
van penningen mitgaders een gouden ketting met meer andere juwelen geslooten in een
cofferen ofte borgette?. Item d’voors Duvenvoorde aldaer gearriveert ende behouden
overgecomen zijnde was gebeurt dat terstont daeraen het Haerlemmermeer twelck tot dier tijt
altijt hadde open geweest bij den viant geslooten ende die passage belet was geweest ende die
stede zoe deur belegert datter nijemant vuijt noch inne en
blad 7 mochte connen doer de vaste ende starcke belegeringe van de Spangaerden. Twas
mede zulcks dat daernaer door groote honger ende benautheijt dvoors stadt van Haerlem
overgegaen was aenden viant waerdeur dvoors Duvenvoorde in groote vrese ende pericule
zijns lijfs wesende metten impetrant Dirck vander Laen ende Maijcken zijn zuster vuijt
huerlieden huijse daer hij geduijrende die belegeringe gelogeert was vertrocken ende gaen
logeren was ten huijse van Pieter van Driel collecteur vande Sparendamsche thol staende over
die Spaerne binnen Haerlem voors alwaer hij Duvenvoorde ettelijcke daegen verborgen
zittende, hadde voors. Maritgen vander Laen zoe veel gedaen gedaen dat voors. Duvenvoorde
het cofferken ofte borgette metten gelde ende juwelen twelck hij tevoeren overmits overgaen
van Haerlem Gijsbrecht Gijsbrechts ende zijn clerck in bewaernisse gegeven hadde ter
nauwernoot geconsenteert (MPS: toegestemd) zoude hebben nochtans nijet welgemoet ofte
daertoe gesint zijnde haer Maijcken voorn bij Gijsbrecht overgegeven ende onder haer
gedeponeert te worden ende dvoors Maritgen vander Laen tcofferken wech hebbende, was
voors Duvenvoorde haer terstont over de hant? geweest ende hadde alle middelen gesocht
omme hem buijten huijse te hebben ende quijt te werden , daertoe verwillicht te hebbende
eenen Jan Corneliss mandemaecker omme hem in sijnen huijsinge te nemen ende verborgen
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te houden sonder dat hij haer zedert meer ter herten gegaen hadde doer oersaecke dat zij een
andere
blad 8: gesint ende vercoren hadde als Willem van Drenckwaert Bouwens die metten
Spangaerden inde stadt van Haerlem gecommen was die zij oock als wel gebleecken was
terstont naer tombrengen van Duvenvoorde getrout hadde gehadt ende tot een claer notoer?
ende evident teijcken dat voors Duvenvoorde gans van haer ende haeren broeder impetrant
alhier verlaeten worde ende meer affecteerden omme dat hij in handen comen ende vanden
Spangaerden omgebrocht zoude werden omme zoe zijn goetgen te hebben ende onder te
slaegen zoe bleeck ende zoude openlicken vanwegen de gedaecgden bewesen werden dat
joncker Pauwels van Loo casteleijn ende drossaert van Muijden terstont naer tovergaen van
Haerlem ? binnen der stede van Haerlem gevonden hadde gehadt omme de voorn
Duvenvoorde vuijt de handen van de Spangaerden te houden ende vuijten stadt te brengen
ende salveren (MPS: goed doen?????) gelijck als hij zijnen neve mr Dirck van Leeuwen
alsdoen ter tijt vuijtgebrocht ende gesalveerd hadde gehadt tot dijen eijnde ende omme tselve
metterdaet te volbrengen dvoors van Loo hem goetwillichlijck verootmoedicht hadde te gaen
ten huijse van Aleid Vrancken dochter binnen den voors. stede van Haerlem seggende jegens
haer Ick hebbe onse neve van Leeuwen vuijtgebrocht ende verlost weet ghij nu te vernemen
waer dat Jan van Duvenvoorde rentmeester vanden lande van Voorne es Ick soude hem
hoopen vuijt te helpen begerende mitsdijen op haer dat zij hem soude willen zoucken ende int
secreet naer hem vraegen sulcx
blad 9: dat zij gegaen zijnde ten huijse vander thollenaer voornoemt aldaer d’impetrant met
Maritgen vander Laen zijn zuster gelogeert was ende hem onthield totdat zijn voors suster met
Willem van Drenckwaert verzeeckert ende getrout was geweest ende aldaer vindende dvoors
Maritgen vander Laen hadde haer gevraecgt naerden voors. Duvenvoorde seggende es hij inde
stadt Ick weet een goede middel voor hem omme vuijt te comen zoe verder ghij mij hem weet
te wijsen, dat hij aldijen dvoors Maertgen ende haer broeder dije totten tollenaer bijden
anderen waeren gezind waeren geweest omme den voors. Duvenvoorde vuijt te helpen ende
verlossen, nadien zij wel wisten waer hij hem door haeren toedoen verborgen hield, behoort
hadden tselve geopenbaert te hebben omme zijn leven te salveren thadde nochtans henluijden
ter contrarie wel ter quader trouwe nijet zonder vehemente presumptie dat zij hem omme zijn
goets wille int verdriet ende om hals wilden brengen nijet alleen voor de voors. vrouwe
gelochent maer missaeckt hadden seggende ende haer ter antwoorde gevende hij es all vuijten
stadt ende wech. Maer hadden daerenboven den voorn. drossaert Pauwels van Loo die hen
vervordert hadde int tolhuijs aldaer dvoors Maritgen ende Dirck Pauwels van der Laen
gelogeert waeren te gaen omme tondervraegen oft zij nijet en wisten waer dvoors
Duvenvoorde
blad 10: verborgen was omme vuijten stadt te helpen. Alsoe hij van Muijden aldaer
gecommen was omme hem te verlossen ende vuijt te helpen wel valselijcken ter antwoorde
gegeven dat dvoors Jan van Duvenvoorde all vuijter den stadt gegaen was in vrouwe cleeren
ende nijet tegenstaende dat voors. Drossaert daerop ter antwoorde gaff dat hem tzelve lieff om
hooren was zoe hij hem anders vuijter stadt geholpen zoude hebben, zoe hadde zoe wel voors.
Maritgen bij haer valsch ende quaet voornemen gepersisteert ende voors. impetrant oock
daerbij gelaeten sonder de voorn Duvenvoorde, (twelck nochtans vuijten haeren costen
geschiet zoude hebben), oock met een naeckte woort te willen salveren ofte vuijtgebracht
hebben, maer hadde ter contarie den voorn. Duvenvoorde gebrocht hebbende ten huijse van
Jan Corneliss mandemaecker gemelt ofte door den thollenaer doen mellen aen de voorn.
Willem van Drenckwaert die een openbaer viant was des vaderlandt ende metten Spangaerden
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pertijch? als wesende proviantmeester vant Spaensche leger, daerinne dvoors Duvenvoorde
nijet welgemoet noch tevreden geweest was zorgende voor een erger? (MPS: degen?) ende
daerduer in handen ende om hals te comen als oock gebeurt was in vougen dat dvoors
Drenckwaert die plaetse wetende aldaer dvoors Duvenvoorde verborgen sat hadde hem
connen visiteeren ende thonende ofte veijnsende hem toegedaen te
blad 11: wesen ende te willen vuijthelpen ende verlossen, hadde hem van ettelijcke
Spangaerden die hem aldaer ten huijse gevonden hadde gevrijt duer zeecker rantsoen van 400
gulden die daeropt gelove van de voors. Jan Corneliss ende bij Pieter van Drijell thollenaer
voornoemt verschoten werde waernaer dvoors Duvenvoorde duer aengeven van de voorn
Drenckwaert ende dvoors Maritgen van der Laen weege hem begeven hebbende ten huijse
van de voors thollenaer ende aldaer een dach twee ofte drie geweest zijnde was terstont
henluijden inde wege ende over de handt maeckende ende souckende terstont questie omme
tgelt vant voors. rantsoen daervan dvoorn. thollenaer wilde restitutie hebben, sulcx dat dvoors.
Duvenvoorde hem grotelijcx beclagende ende dolerende vuijten huijse van Jan Corneliss
gegaen te wesen, alsoe hen aldaer noch eten noch drincken gepresenteert en werde ja geen
bedde omme op te slaepen, eenen ijchelijcken zoe wel den impetrant als ander aldaer inde
wege zijnde ende van nijemanden geen troost ende hadde, hadde bij verscheijden zijne
missive aende voorn. Jan Corneliss gescreven dat hij doch zoe veel wilde doen dat hij den
thollenaer weder aen zijn penningen soude helpen ende hem verspien naer een huijs daer hij
secreet ende verborgen mochte wesen alsoe hij zoe wel vande bailliu Drenckwaert als
Maijcken verlaten werde, schamende dat hem d’een om tgelt ende dandere
blad 12: quelde omme vuijten te hebben ende quit te maecken gelijck als dvoors Jan Corneliss
oock getrouwelijcken volcomen ende volbrocht hadde gehadt, dan corts daernaer dvoors
Duvenvoorde duer persuasie van de voors. Drenckwaert ende van der Laen anders bedocht
ende beraeden zijnde hadde de voorn Jan Corneliss bij zijn missive laeten weten dat hij met
henluijden vuijter stadt wilde hem bedanckende van alle zijn gedienstichheijden en weldaden,
ende voors Duvenvoorde op tgoet betrouwen van de voors. Drenckwaert met hem gegaen
zijnde naer de Zijlpoorte omme met hem als getrouwe leijtsman vuijter stadt gebrocht te
werden, was gebeurt dat dat dvoors Duvenvoorde bij de wacht inde poorte gehouden ende
geapprehendeert was met den voorn Drenckwaert ende dat alsoe al gepresumeert met voor
raet te ? zoe beschijckt wesende gelijck als eenige wel vermoeden, want dvoors Duvenvoorde
metten voorn. Drenckwaert opt stadthuijs gebrocht zijnde was corts daernaer Drenckwaert los
ende vrij gelaeten, ende den voorn. Duvenvoorde gevanckelijck gehouden ende buijten der
stede tot Schoten op de hoffstede van Claes Verlaen (MPS: Claes van der Laen?) gebrocht
ende aldaer wel stricktelijcken met andere gevangens bewaert, van welcke apprehentie
sommige gemoet ende verwondert zijnde, was gebeurt dat tzelve den Capellaen van de grave
van
blad 13: Bossu genaempt Rochus de la Couchie? aengedient worde omme voor henluijden te
spreecken dat hij mochte affcomen ende ontslegen werden. Soe hadde dvoors Cappellaen den
zelven voor antwoorde gegeven: Drenckwaert zal wel affcomen nijet Duvenvoorde moetter
blijven , zeggende dat hij niet een spelle voor zijn lijff en gaff, ende hem gevraecgt zijnde
waeromme Duvenvoorde daer blijven moste ende wat hij misdaen mochte hebben, gaff voor
antwoorde het es een gemaeckte ende ingestelde bouverije want Drenckwaert moet Jan van
Duvenvoorde’s vrijster hebben denoterende dvoorn Maeijcken vander Laen ende dvoors
Duvenvoorde gebrocht zijnde op te voors hoffstede van Verlaen was nijet alleen vanden
impetrant maer oock van Marie zijn zuster verlaeten geweest sonder dat zij eens naer hem
omme gesijen hadden ofte int alderminste onderstant van gelt ofte anders gedaen hadden maer
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hadden hem aldaer mistroostich als een hont ofte beest sonder bedde ofte bulster? oock een
naecgt cussen onder zijn hooft te beschicken laeten liggen op te bloote stenen mede in een
faulte ofte kelder met zijn hooft op een block beclagende met weemoedicheijt ende
schreijende oogen dat hij zoe deelijck bij gebrocht was vanden geenen daer hij geheel zijn
betrouwen op gestelt hadde seggende indijen hij gebleven hadde ter plaetse daer hij binnen de
stede verborgen
blad 14: was dat hij wel gesalveert zoude zijn geweest ende nijet jegenstaende dvoors
Duvenvoorde onder dvoors Maijcken gelaten hadde zijn cofferken met gelde met alle zijne
juwelen ende daer deur verhopende van haer ende haeren broeder impetrant alhijer onderstant
van gelde omme hem in zijn gevanckenisse te onderhouden, zoe was nochtans gebeurt dat
dvoors Duvenvoorde aen haer gesonden hebbende omme wat gelts tot zijnen onderhout te
willen beschicken, zij van des te doene onwillich ende in gebreecke gebleven was , seggende
wel stoutelijck dat zij hem nijet en kende ende dat sij met hem nijet te doen en hadde inder
vouge dat dvoors Duvenvoorde tzelve met schreijende oogen jegens diversche personen
geclaecgt hadde dat hij geen gelt van haer en conde gecrijgen hoewel zijt van de heuren nijet
gedaen en zoude hetbeen als tcoffer ofte borgette met zijn gelt ende alleen zijn juwelen in
haer bewaernisse hebbende ende dat hij mitsdijen metten andere gevangens omme godts
wille moste gaen eten ofte van honger vergaen zoude hebben, ja dat hij zo veel van haer nijet
en conde gecrijgen daer hij een mes omme mocht coopen om mede te eten maer daertoe van
de vrienden gelt moste leenen, alle twelck immers vehemente? presumptie voortbracht dat zij
hem hadden willen om hals brengen als naer hem nijet eens vuijtziende sulcxs dat
blad 15: vreempt en was dat dvoors. Duvenvoorde claecgde ende tot verscheijden stonden van
hem gaff ende opentlicken verclaerde dat hij hem nijemandt anders verraeden en was van
Willem Bouwens van Drenckwaert ende Maria vander Laen, ende dat voors Drenckwaert
deur bede van Maria vander Laen hem veijnsende der stadt vuijt te helpen en comen inde
Zijlepoort hem verraeden ende in handen van de Spangaerts gelevert hadde, waeromme
aengesien dvoors Dirck vander Laan impetrant alhijer als wesende van beginne van de
belegeringe binnen der stadt Haerlem tot den eijnde toe dat dvoors Duvenvoorde
geexecuteerd worde ende Willem van Drenckwaert zijn zuster troude wel wetende dat
dzelven Duvenvoorde vanden Spangaerden te Schooten opte hoffstede van Verlaen gevangen
lach ende die middelen wel hadde omme hem te versoucken aende onderstant in zijn noodt te
doen alzoe nijemant verboden aldaer te comen ende dat hij mitsgaders zijn zuster van wege
dvoors. Duvenvoorde gevangen liggende doen aanbidden ende aensouckende waeren hem
onderstant in zijn vuijterste noot te doen nijet een schoon hemde en hadde mogen gebeuren
maer ter contarie heel ende all verlaeten hadde ende zulcx van honger ende ongemack hadden
laeten vergaen ende desolaet hadden laeten liggen totdat hij totter doot gebrocht werde in
blad 16: vouge dat niemant van alle den gevangens zoe desolaet aldaer gelegen hadde dan
dvoors Duvenvoorde. Soo consegneert dat naer beschreven rechten indien hen all schoon
eenich legaet fide commisse ofte testament (des neen) bij den voors. Duvenvoorde gemaeckt
mochte wesen daervan omme redenen boven verhaelt zoude versteecken ende gesecludeert
blijven als des ganselijck omme saecke voors onwaerdich gemaeckt zij hem nijet alleen zijn
penningen daermede zij hem wel zouden hebben moegen verlossen onthouden hadden maer
voor den drossaert Pauwels van Loo die hem vermat buijten te brengen missaeckt hadden
ende mitsdijen oorsaeck waeren van zijn doot want indijen naer die selve gedeponeerde
penningen hadden willen emploijeren tot sijnen redemptie (MPS: vrijkoop) hij soude
apparentelijck wel ontcomen hebben Soo den hoffmeester vande Grave van Bossu ende
anderen voor vier ofte vijff hondert gulden hem pretendeerden hem te bevrijden ende die
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voors. juwelen ende penningen die voors. Maria vander Laen onder haer hadde waeren
waerdich ende bedroegen 3000 gulden ende daerover, ende dvoors Duvenvoorde van den
impetrant ende zijn zuster aldus verlaten ende duer haere schult omgebracht zijnde, zoe
hadden die gedaecgden naer tselve tot haerder kennisse gecomen was hen ab intestato
gefundeert zijne erfgenaemen ende hadden hen te weten Huijch van Alckemade
blad 17: wesende een van de naeste vrienden des selfs Duvenvoorde van smoeders zijde met
Neeltgen Lambrechts dochter wesende een van de naesten van svaders zijde opten 2-9-1573
gevonden inden sterfhuijs des zelfs afflivige? ende hen gedraegen als erfgenaemen voors
Duvenvoorde. Ten welcken tijde jouffrouw Heermans van haer zelven ende Caerl Gans
vuijten naem van Niclaes van der Laen als man ende voocht van Jozijna van Kerckwerve hen
insgelijcks hadden geingerieert in den selven sterfhuijse als pretenderende te wesen
erffgenamen ab intestato van jonckvrouwe Jozijna van Kerckwerve huijsvrouwe geweest
zijnde des selfs Duvenvoorde ende hadden oversulcks metten anderen vredelijck inden
sterffhuijse gebleven ende ommegegaen den tijt van zeven ofte acht daegen daernae dvoors
Alckemade vernomen hebbende datter tusschen Jan van Duvenvoorde ende zijn overleden
huijsvrouwe testamente reciproque gemaeckt was daerbij den langstlevende bevonden
werden bijden eersten afflivigen universeel erfgenaem geinstitueert te wesen. Item dat ter
cause van zelvige testamente tusschen den voorn. Duvenvoorde ende die vrienden proces
hadde geweest oock hadde getriumpheert. Soo hadde dvoors Alckemade den voorn. Caerl
Gans ende jouffrou Heermans tselve voorgehouden versouckende dat zij mitsdien volgende
dvoors. testamente
blad 18: ende sententie approbatoir (MPS: goedkeuren?) vandien zouden vertrecken en de
vuijten sterfhuijs blijven, maer dvoors. vander Laen aenmerckende dattet hem zoe nijet wel
succederen en zoude hadde een ander register getoogen ende den voorn Alckemade
voorgehouden zeeckere pretense maeckinge bijden zelven Duvenvoorde zoe hij zeijde
gepasseert in maijo 69 voor schepenen van Brussel daertoe exhiberende telle quelle copie der
selviger maeckinge ende ontrent 14 daegen daernaer exhiberende noch een ander copie
insgelijcks voor schepenen binnen Brussel gepasseert van date 3-8-1571, welcke pretense
maeckinge noch bijden selven Duvenvoorde onderteijckent noch in zijn sterfhuijs nochte
onder zijn andere brieven tot Dordrecht berust hebbende nijet gevonden en waren geweest.
Ende werde bevonden dat bijde zelvige pretense maeckinge tegens alle billickheijt dvoors.
Duvenvoorde nijet alleen zijne vrienden enden eijgen broeder maer oock zijn kinderen die hij
bij zijn tweede huisvrouwe (daer hij mede in sinne was te contraheren) soude mogen
procreeren van zijn besterfnisse ende achtergelaeten goederen gefrustreert ende voor
henluijden plane extraneus die hem geensins aengingen ofte bestonden geprefereert zoude
hebben, twelck immers nijet te vermoeden noch te geloven en was bij hem alsulcks
voorgestelt te wesen, als oock nijet te gelooven en was zijne wille geweest te zijne dat hij
blad 19: zijne eerste huijsvrouwen vrienden met een legaet van 10 hondert gulden boven die
twee duijsent gulden henluijden bij testamente van zijn overleden huijsvrouwe gemaeckt
voirzien zouden hebben als nochtans die pretense maeckinge voortbrocht. Insonderheijt
nadijen zij het testament van zijne overleden huijsvrouwe hadde geimpugneert ende jegens
dvoorn Duvenvoorde totten vuijterste toe diesaengaende in proces getreden daer zij inne
gesuccembeert hadden gehadt, waerdeur zij oock als naer rechten versteecken ende gepriveert
waren van haar voors legaet in tselfde geimpugneerde testament henluijden gemaect. Inder
vougen dat nijet verisimile en was dat Duvenvoorde in partieschap met zijn overleden
huijsvrouwe vrienden staende ende metten uijterste recht zijn testament impugnerende
henluijder legaet noch zouden hebben vermeerdert in schijn als off alle saecken met
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vrientschap (des nochtans neen) ter naerder gelegentheijt waren geweest. Item tot een teecken
dattet nijet verisimile (MPS: de waarheid gelijk) en was zulcx bij Duvenvoorde verleden te
wesen. Zoo contineert die pretense eerste maeckinge anno 69 verleden dat zijn eerste
huijsvrouwe haer vrienden twee duijsent gulden gelegateert zouden hebben daer ter contrarie
bijden testamente bleeck maer een duijsent gulden te wesen twelck nijet gelooflijcken en was
dat Duvenvoorde zoude geignoreerd hebben als terzaecke van tproces jegens den vrienden
van zijn huijsvrouwe dagelicx
blad 20: testament in handen gehadt hebbende ende nadijen datter questie was als voors es
omme die goederen van zijne huijsvrouwe totten jaere 71 toe. Zoe en was oock nijet te
gelooven dat dvoors Duvenvoorde Maria van der Laen soude maecken ofte bespreecken 100
gulden tsiaers opte heerlijckheijt van Na? daer die selvige rente gecomen was van zijn voors.
huijsvrouwe ende alsdoen noch litigieus (MPS: krakelend) voor desen hove, behalven dat
dvoors. rente (twelck Duvenvoorde apparentelijcken nijet en zoude geignoreert hebben geen
100 gulden tsiaers als die pretense maeckingenochtans voortbrocht) maer wat meer? was ende
waeren daervan twee distincte rentebrieven boven desen all bleecken al schoon dvoors
maeckinge ter goeder trouwen gepasseert ende verleden te wesen, zoe en zoude tselve nijet
mogen subsisteren als bij expresse brieven der stede vanden Briele verneuijt ende
gepubliceert des 22 april anno 1561 gesloten? dicterende bij expres dat geen poorters ofte
inwoonders van den Briele ende landen van Voorne ofte andere persoonen aldaer connen nijet
en moogen eenige testamenten ofte codicillen maecken dan voor schepenen van den Briele
ofte mannen van Voorne. Ende was notoir dat die solempniteijt in testamenten in keure ende
costuijme vermeerdert ende vermindert mochte werden, ende was alsulcke solempniteijt bijde
keure oock nijet te
blad 21: vergeefs gerequireert? maer om te schouwen bedroch ende valscheijt geintroduceert
die anders zouden mogen gezocht werden daertoe oock die keizerlijke Majesteit
hoochhoffelijcken memorien in zijn placaeten vanden jaere 40 verboden hadde den notarissen
te ontfangen ofte passeren eenige testamenten ofte andere contracten van personen hem
onbekent ten waere dat die getuijgen gestelt inde voors. acte luijden met eere ende waerdich
van gelove zijnde affirmerenden dat die personen zulcx waeren als zij hem baptiseerden ofte
noemden. Sulcx dat ter respectie? vandien alle die pretense maeckinge als bij Duvenvoorde
neijt onderteijckent nochte in zijnen sterfhuijs ofte onder andere zijne brieven nijet bevonden
jegens die expresse keure vanden Briele tot Brussel zoot scheen gepasseert alwaer hij
Duvenvoorde onbekent geweest was als wesende suspect in desen nijet en mochte subsisteren
ofte gelove gegeven werden, alsoe daer diversche inditien ter contrarie waeren nuliterende
ende all waer die pretense maeckinge bij Jan van Duvenvoorde gemaeckt ende gepasseert
voor schepenen vanden Briele nae de kuere der selven stadt (des neen) zoe en conde
d’Impetrant daervuijt niet ageren omme universeel erffgenaem verclaert te werden Alzoe in
alle gevallen die selvige maeckinge geen institutie van erffgenaemen comprehendeerende
geen testament naer rechten en mochte verstaen werden
blad 22: maar allen een codicille behalven dat in alle gevallen dvoors impetrant nochte int
geheel nochte in deelen vuijt crachte van een testament codicille ofte legaet en mochte nochte
en hoorde ijet te genieten vuijtde achtergelaten goederen der selvige Duvenvoorde overmits
hij nijet alleen den voorn Duvenvoorde in captinitate existerende verlaten hadde maer dat hij
den selven oock met zijn eijgen gelt ja met een woort nijet hadde willen helpen ofte
redimeeren daer hij nochtans binnen der stede van Haerlem present ende jegenwoordich
zijnde die middelen alsboven verhaelt wordt genomen hadde omme hem te salveren ende met
zijn eijgen gelt te redimeeren, thadde nochtans den impetrant des nijet jegenstaende vuijt
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crachte van de pretense maeckinge belieft mede te aenvaerden de possessie van ettelijcke
partijen van goederen daer nochtans den rechten genomen zijnde nijet en zoude blijcken dat
hij als erfgenaem ? geinstitueert was geweest waeromme naerdijen geen institutie (sonder de
welcken men geen testament en conde zeggen ofte noemen) en bleeck soe consequerende
datter oock geen testament en conde wesen dijen oock all nijet jegenstaende zoe hadde
dvoorschreven impetrant vuijt crachte ende gewelt hem willende rechten die gedaecgden vuijt
heure deuchdelijcke possessie gesloeten waerdeur dat zij oock als naer rechten zouden
vervallen wesen van heur recht ende actie. Indien zij eeniche totter selvige achtergelaten
goederen van Duvenvoorde (des neen) mochte hebben, ende
blad 23: alsoe pertie in possessore van desen hove utrum???? sententie vercregen hadden ende
anders nijet en resteerden dan in petitoer (MPS: rauwe eis) mede recht te verwachten. Soo
hadde dvoors impetrant gelicht mandament ende vuijt crachte vandijen die gedaecgden
gedaen dachvaerden omme afstant te doen vanden goederen bij henluijden in possessoor
angevaert ende provisionelijcken (MPS: tijdelijk?) toegewesen. Bij alle welcke voors. ende
meer andere middelen die gedaecgden tegens den voors. eijsch vanden impetrant gedaen
hadden eijsch in reconventie ende bij zeeckere middelen geconcludeert dat impetrant als
tegens rechten hem selve gerecht ende zonder voorgaende sententie hem eijschers in
reconventie feijtelijcke gedepossesseert hebbende verclaert zoude worden van zijn recht ende
actie vervallen te zijn ende dijen onvermindert voorts verclaert zoude worden den eijschers in
reconventie erfgenaemen ab intestato te zijn van wijlen jonckheer Johan van Duvenvoorde in
zijn leven bailliu ende rentmeester vanden Brielle ende slant van Voorne ende oversulcks de
verweerder in reconventie zoe hij procedeert ende hem nomineert te ageren gecondemneert
den eijschers in reconventie te restitueren ende te laten volgen de huijsinge staende in den
Briele inden Nobelstraat opten houck van tweede slop aende noortzijde mitgaders den huijse
boomgaert ende landen staende ende gelegen tot Oostvoorne ende noch de landen gelegen in
Heenvliet ende elders, zoe inden lande van Voorne als daerbuijten ende alle vordere goederen
gheene vuijtgesondert bijden voors. wijlen jonckheer van Duvenvoorde metter doot geruijmpt
ende achtergelaeten ende bijden verweerder in reconventie soo hij procedeert zedert den
overlijden
blad 24: vanden voorn. wijlen van Duvenvoorde gemaect ende gedetimeert ofte gepossedeert
ende dat all metten baeten vruchten ende proffijte bij den verweerder in reconventie daervan
ontvangen ende genoten ofte die hij hadde moogen ontfangen ende genooten ende noch
ontfangen ende genijeten zal ofte zoude mogen ontfangen genieten totter effectuele restitutie
affstant ende voldoeninge toe ende dan de verweerder gecondempneert zoude worden bij
provisie te bevelen inventaris van de voors. goederen bij eede gesterckt ende nopende die
conventie bij den impetrant int selve cas gedaen antwoordende, concludeerde die gedaecgden
in conventie dat impetrant verclaert zoude worden zijnen eijsch ende conclusie in conventie
nijet ontfanckelijck te zijn ende begerende recht bij ordine? dat hem de zelve zijnen eijsch
conclusie ende versochte provisie ontf? ende den voors. gedaecgden daervan ontslagen ende
geabsolveert zoude werden maeckende inde reconventie eijsch van costen schaeden ende
interesten duer tonwerden? van de goederen ende erfenisse bij den eijschers in reconventie
geeijscht hadden ende geleden, ende noch te hebben ende te lijden mitgaders van costen
zowel inde reconventie als conventie ofte tot andere alzulcken fijne? ende conclusie als tvoors
hoff bevonden zouden dvoors eijschers ende verweerders respectivelijck oirbaerlijck te
wesen. Tegens welcke voors. eijsch van reconventie de verweerder int selve cas
antwoordende concludeerde ten fijne van nijet ontfanckelijck ende dat d’eijschers haere eijsch
conclusie ende versochte provisie in reconventie genomen ontzeijt zoude zijn maeckende
eijsch van costen
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blad 25: ofte tot anderen alzulcken fijnen ende conclusie als tvoors hoff bevinden zal den
voorn verweerder in reconventie oorbare te weesen, ende naer dat van wegen beijde die
partijen zoe inde conventie als reconventie gerepliceert ende gedupliceert was hadden die
zelve partijen, conformelijck den appoinctemente dispositief vanden voors. hove zoe inde
conventie als reconventie bij een volumen op als geschreven bij memorien ende
advertissementen van rechten ende daervan metten verificatien daertoe die men onder de
voors. hove gedient ende recht verzocht. Ende tvoors proces daerop bij den voors hove
gezijen zijnde was tzelve nijet bevonden in state omme eijntelijck te moogen termineren ende
daeromme verclaert dat de voors. partijen compareerende zouden voor zeeckere commissaris
vanden zelve hove die hen hooren ende verenigen sall waert doenlijcken, indijen nijet partijen
alsdan openen zeecker poincten van officie zijn gedesoigneerde stellen bij geschrifte ende den
hove van als rapport doen omme daernaer voorts in dese gedaen te worden als naer behooren.
Dien achtervolgende waren de voorschreven partijen voorden commissaris gecompareert
geweest ende aldaer nijet connende accorderen hadden die voors. commissaris henluijden de
voors. poincten van officie geopent zijn gedesoigneerden gestelt bij geschrifte ende hadden
partijen hinc? inde gedaen doen zeeckere ordinaris ? geproduceert diversche minimenten ende
was vanwege die gedaecgden gereprocheert vanwege d’impetrant gesalveert ende was voorts
hinc inde in rechte geconcludeert ende wederrecht gedaen te werden, verzocht dvoors hoff
gehoort trapport van de voors. commissaris ende met rijpe deliberatie van rade
blad 26: deur gesien ende ende overwegen hebbende als tgunt van materie dienende was.
Bevindt dat men tproces termineren mach zonder eniche regueste (MPS: onderzoek) te doen
opte feiten begrepen inder voors. partijen reprochen (MPS: wraking?) ende salvatien ende
doende recht inden naeme ende vanwege des Conincks van Spagnien van beijde s? ende als
grave van Hollant Zeelandt ende Vrieslandt verclaert den voors. impetrant zoe hij procedeert
eenich ende universeel erffgenaem bij testament van wijlen Jan van Duvenvoorde in zijn
leven bailliu ende rentmeester van den Briele ende slants van Voorne condempneert
overzulcx die gedaecgden ende een ijegelijck van henluijden den impetrant inder qualite als
vooren te restitueren ende te laten volgen thuijs ende erve staende inden Briele daer de voors.
van Duvenvoorde plach inne te woonen mitsgaders alle den huijsraet ende meublen binnen
den voors. huijse oft elders bevonden ende bij den gedaecgden geanvaert ende voorts te
restitueren tgelt gout silver gemunt ende ongemunt renten actien crediten ende generalicken
alle die andere erffenisse ende goeden roerende ende onroerende metten gevolge ende
ancleven van den bijden voors. van Duvenvoorde achtergelaeten ende bijden gedaecgden
geanvaert ende gedetimeert ofte gepossideert ende dit met vruchte ende profijten daervan
ontfangen ende genooten ofte die zij hadden hadden mogen ontfangen ende genieten zedert
litescontestatie (MPS: rechtspleging) van dese instantie, ontseijt d’impetrant zijn vorderen
eijsch opten gedagvaerden
blad 27: gedaen ende genomen ende doende recht inde reconventie ontseijt d’eijscher int
zelfde cas heur eijsch ende conclusie opten verweerder in reconventie gedaen ende genomen,
ende compenseert die costen om redenen gedaen inden Hage bij mrs Arnouldt Nicolai
president, Adriaen van Houff, Dirck vanden Nijenburch, Gerardt van Wijngaerden, Pelgrim
van Loon, Nicolaes Camerlinck ende Cornelis Adriaens backer raetsluijden van Hollandt ende
gepronuncieert den 11 maij 1580 in kennisse van mij
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1.11

ARA 555, 112, 11-4-1581 Regeerders den Brielle contra B.
Lambrechts

Die burgemeesters ende regierders der stede Brijelle mitsgaders de gecommitteerden tlants
van Voorne impetranten in raeu actie contra die gemeene erfgenamen van saliger Jan van
Duvenvoorde verweerders
Inder zaecke hanghende voor den hove van Hollandt tusschen den burgemeesters ende
regierders der stede van den Brijell mitsgaders den gecommitteerden tlants van Voorne
impetrante in raeu actie ter eenre, ende die gemeene erfgenamen van saliger Jan van
Duvenvoorde gedaecgden ter andere zijde allegerende impetranten dat waerachtich was dat
sijluijden vuijt zaecke
fol 2 van redemptie van den thijenden ende twintichste penninck hier voortijts inden jaere
seventich die Con Majesteijt geaccordeert schuldich zijnde de somme van 6815 ponden van
40 grooten tpondt als reste van 9000 gelijcke ponden hadden sijluijden omme costen ende
moeijten te schouwen oock dat haerluijder landen inden voorschreven jaere 70 geinundeert
waeren, haerluijder gedeputeerden tot Antwerpen gezonden, omme dezelve somme op
interest te nemen voor den halff jaer tjegens 12 ten hondert, de welcke gedeputeerden over
sulcks bewillicht hadden Coenraedt Schets ende Aernt Vlamincq coopluijden omme de selve
somme voor henluijden aen zijne majesteijt te responderen, dat sijluijden impetranten
henluijden dieselve penningen mitten voors. interest souden rembourseren
fol 3: den eersten aprilis anno 1572, daervan d’impetranten heurluijden obligatie gegeven
hadden van date den 4 decembris anno 1571, twas oock zoe dat impetranten ter cause vandien
ende omme de selve somme te rembourseren geleijt hadden een schot van 8 schellingen opt
gemet omme betaelt te werden in handen van den ontfanger particulier Carel Gans, van
welcke voorschreven penningen wijlen jonckheer Jan van Duvenvoorde gelicht hadde vuijt
handen van jonckvrouwe Maria van Kerckwerve weduwe wijlen Willem Heerman des
voornoempde Carel Gans schoonmoeder in zijnen absentie de somme van 1500 gelijcke
ponden de welcke somme de voornoemde Duvenvoorde weder aengetelt hadde gehadt den
Grave vander Marckt niemande daervan
fol 4: quitantie van zijne lieutenant ende andere zijnde capiteijnen ende dat sonder in
gevangenisse te zijn, maer wesende vrij in libertijt gaende en staende sonder wacht bij hem te
hebben ofte beswaert te weten welcke voors. somme ende indie voorschreven Duvenvoordes
reeckeninge naemaels gepasseert was geweest ende sulcks bij hem oft zijnen erfgenaemen in
vuijtgeeft heeft genoten, ende alsoe dijen nijet jegenstaende d’impetranten vanwegen den
voorn Coenraet Schets ende Aernt Vlaminck coopluijden gemolesteert werden de
voornoemde somme van 6800 op te leggen met een halfjaer interest vandien, ende opte
reeckeninge van Carel Gans te ontvangen particulier vanden landen van Voorne, gedaen opten
14-4-1579,
fol 5: belast was datmen deselve somme aenden voorschreven erffgenamen als die in
vuijtgeeft heeft genoten hebbende, wederomme mit justitie ofte anders souden verhalen ter
prouffijte van tlandt, soe hadden d’impetranten de voorschreven gedaecgden geinterpelleert
omme te hebben van henluijden restitutie van voors. 1500 ponden dan des nijet jegenstaende
waeren sijluijden in gebreecke gebleven mits twelck d’impetranten tselve den voorschreven
hove te kennen gegeven ende geobtineert hadden mandement doende vuijt crachte vandien
den gedaecgden dachvaerden voor denselven hove tot zekeren daeghe, concluderende bij de
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voorschreven ende meer andere middelen dat die voorschreven gedaecgden eerst souden
kennen ofte ontkennen bonam fidem agnoscendo des voorschreven Duvenvoordens recepisse
ofte
fol 6: instantie in date 18-4-1572 ende dijenvolgend gecondemneert soude werden den
voornoemde impetranten te restitueren ende bij provisie te namptiseren die somme van 1500
gulden van 40 grooten den gulden! mits dat impetranten te vreden waeren hen gedaecgden te
bevrijden ende indempneren jegens de coopluijden tot mandement geroert, ende alle anderen
des van doen zijnde maeckende die eijsch van costen schaeden ende interesten ofte tot
anderen sulcken fijne ende conclusie als tvoorschreven hoff bevinden soude den impetranten
oorbaerlijck te wesen oorbaar? jegens vanwege den voorn. gedaecgdens voor antwoorde,
gealligeert was dat de voors. penningen bijden impetranten van den gedaecgden geeijscht, bij
den voorschreven
fol 7: jonckheer Jan van Duvenvoorde nijet ontfangen nochte oeijt in zijn bewindt waeren
geweest maer waeren ontfangen ende geint geweest bij Carel Gans die de selve penningen
verstreckende voort innemen van den Brijelle gelaeten hadde onder die weduwe van Willem
Heerman zijne schoonmoeder alwaer die tot sijnen pericule gelegen hebbende, waeren int
innemen vanden Brijelle bijden grave van der Marck gelicht die den voornoemde jonckheer
Johan van Duijvenvoorde terstondt naer hij in die stadt gecoomen was hadde doen
apprehenderen ende in apprensie zijnde daervan doen schrijven sijnen quitancie ende
recepisse in questie, ende welcke recepisse als in hechtenisse geextorqueert nae rechten hem
nijet en mochte verobligeeren, nochte oock zijne erfgenaemen insonderheijt naedijen die
voornoemde Duvenvoorde die voorschreven penningen nijet en hadde
fol 8: ontfangen nochte genoten ofte hem int minsten geprouffiteert, concluderende mitsdijen
ten fijne van nijet ontfanckelijk ende tot absolutie ende datter geen provisie en behoorde te
vallen, maeckende insgelijcks eijsch van costen, ofte tot anderen sulcken fijne ende conclusie
als voorschreven hoff bevinden soude den gedaecgdens oerbaer te wesen, in welcke saecke
die voornoemde partijen naer voorgaende appointemente dispositeijt vanden voors. hove op
als geschreven hadden bij memorien ende adertissementen van rechten, ende daer van mitte
verificatie daertoe dienende onder de voorschreven hove gedijent ende recht daertoe begeert,
tvoorschreven hoff met rijpe deliberatie van raede deurgesijen ende overgewegen hebbende
alle tgunt ter materie dienende
fol 9: was inden naemen ende vanwegen des Coenincks van Spaengen van beijde Cecilien als
Grave van Hollandt ende Vrieslandt condempneert den voornoemden gedaecgden
d’impetranten te betaelen die somme van 1500 gulden ende compenseert die costen om
redenen den hove daertoe porrende. Gedaen inden Haege bij meesters Aernoudt Nicolaij
president, Dirck van den Nijenburch, Jeronimus van Borre, Artus van Brederode, Pelgrim van
Loon, Nicolaes Camerling, Cornelis Adriaens de backer ende Sebastiaen van Loozen?,
raetsluijden van Hollandt, ende ende gepronuncieert 11-4-1581

1.12

ARA 563, 225, 10-7-1584 Proces B. Lambrechts contra D. van der
Laen

Boudewijn Lambrechts soe hij procedeert contra jonckheer Dierick van der Laen
Inder zaecke hangende voorden hove van Hollant tusschen Boudewijn Lambrechts voor hem
selven ende vuijten naeme van zijn weeskinderen, Melchior Pieters voor hemselven ende
vuijten naeme van zijn weeskinderen geprocreert bij Cornelia Lambrechts mitsgaders
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Catharina Pieters weduwe van Jan Lambrechts voor haerselven ende vuijten naeme van hare
weeskint , alle erfgenaemen van Lambrecht Bouwens van Cloeskercke ende jouffrouwe Anna
van Duvenvoorde impetranten in raeu actie ter eenre, ende jonckheer Dirck van der Laen als
erfgenaem van Johan van Duvenvoorde ende Jacob Cornelisz Musse vuijten naeme van zijn
huijsfrouwe, Pauwels Pieters Steur? ende Michiel Corneliss als voocht van ’t weeskint van
wijlen mr Servaes Vertsteijn ende die weduwe van den
fol 2: zelven Vertsteijn, alle erfgenaemen van Adriaen van Duvenvoorde gedaecgden ter
andere zijde, allegerende voorschreven impetranten dat wel eer in levende lijve was
Lambrecht Bouwens van Cloeskercke ende jouffrouwe Anna van Duvenvoorde vader ende
moeder, grootevader ende grootemoeder respective van voorschreven impetranten, item dat
die voorschreven jouffouwe Anna van Duvenvoorde eerst ende voorden voorn Lambrecht
Bouwens haren man haeren man deser werelt overleden was anno 1532 achterlaetende ter
heuren erfgenaemen vier kinderen bij naemen Bouwen, Jan, Jannitgen ende Neeltgen
Lambrechts nae wijens overlijden alsoe haer achtergelaeten vier kinderen zeer jounck waeren
ende volgende die keure van Zeelandt onder heuren rechten voocht ende wedervoocht
gebrocht moesten werden, soe was alle tselve wettelijcken voor schepenen van Cruijningen
nae drie sonnendaecgse geboden getekent? ende geeffectueert, ende was over sulcks van
smoeders zijde als naeste van bladinge? van voors wesen gevonden ende toeziende voocht
wettelijck vercoren geordoneert?
fol 3: Cornelis van Duvenvoorde broeder van voorschreven Anna van Duvenvoorde ende
vader van Jan Jans ende Adriaen van Duvenvoorde die welcke oversulcks die last van
voochdije geaenvaert hebbende inder qualite vuijten naem van voors. vier kinderen metten
voors. Lambrecht Bouwens voor schepenen van Cruijningen voorn. aengegaen hadde zeecker
accoort van bewijsinge ende contract ofte voorwaarden van onderhoudinge der voors kinderen
inder manieren naevolgende: te weten dat de voorn. Lambrecht Bouwens aengaen zoude zijne
vier kinderen voorn. van eten drincken cleeden ende reden te lieve ende te leede onderhouden
zoude ter tijt toe dat Jan Lambrechts wesende jongste kint van vieren zoude gecomen zijn tot
zijne mondige daegen naer vuijtwijsen die keure van Zeelandt, mits dat die voorschreven
Lambrecht Bouwens binnen den voorschreven tijt zoude blijven
fol 4: int besit ende gebruijckte van alle de goederen die die voorschreven wesen
aenbestorven waeren bij doode ende overlijden van hun voors. moeder ende in gebruijck ende
genieten tot zijne prouffijte behoudelijck dat hij de kinderen erve ende landen schuldich zoude
zijn te bevrijen ende vuijter schaede te houden van allen oncosten die daer zouden binnen den
voors. tijd moegen opcommen tzij van dijckpenningen ofte anders alwaert tot den gulden op
tgemet ommegeslaegen wert, ende den tijt omme gecomen zijnde dat het jongste kint
gecomen was tot zijnen mondige daegen, zoe zoude die voorschreven Lambrecht Bouwens
schuldich zijn zijne voorschreven kinderen te setten op heur quartieren van erven van heure
moeder aenbestorven naer vuijtwijsen zeekeren inventaris die voorschreven Lambrecht
Bouwens tot dijen fijne Cornelis van Duvenvoorde overgelevert hadde van alle de erven,
landen ende anderen die hij met zijne kinderen gemeen
fol 5: hadde tot versekerheijt van de welcke ende omme alle tselve te volcomen als vooren,
soe hadde die voorschreven Lambrecht Bouwens ten onderpande geset zijn huijs daer hij als
doen tertijt inne woonde met alle den huijsraet cleijn ende groote daerinne zijnde nijet
vuijtgesondert met alle die have die hij Lambrecht hadde ende besittende was, item noch soe
hadde hij tot zijn hypotheecke ende verseeckertheijt van dijen zijn hofstede met zijne kinderen
gemeen met 16 gemeten lants staende en liggende int Craeneweij houck ende daertoe noch
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zijn deel in alle die huijsen ende erven die hij met zijn kinderen in Cruijningen liggende
hadde, met expresse beloften van voors. hypotheke nijet te verminderen vercopen belasten
noch te beswaeren buijten consente van voorn. Cornelis van Duvenvoorde als toesiende
voocht, stellende deselve goederen gantselijcken in zijn handen ende ter behouff als vooren,
dat zekeren tijt daernaer was mede deser werelt overleden die voors. Lambrecht Bouwens
vader ende groote vader van de impetranten respective wesende zijnen
fol 6: voorschreven kinderen noch beneden heur jaeren, mits twelcke???? hoewel die
voornoemde Cornelis van Duvenvoorde wesende den voors. wesen voocht behoort hadde den
kinderen goeden van haer moederlijcke erfve opgecommen gaede geslaegen te hebben nae
vermogen den inventaris cautie ende hypoteke ten versekerheijt vandien vanden voors.
Lambrecht Bouwens in zijn leven ontfangen deselve goederen behoorlijcken geregeert ende
ter vordernisse van de voors. wesen geadministreert te hebben ende daervan wettelijcken voor
den gerechte jaerlijcks reeckeninge gedaen ende verantwoort te hebben, gelijck als men hadde
bevonden dat van zijne Cornelis van Duvenvoorde administratie als volcht gehadt van de
voors. kinderen grootmoeders genaemt jouffr Cornelia van Campen goed, noch bij zijne
Cornelis van Duvenvoorde weduwe ende erfgenaemen wesende dvoors kinderen noch
onmondich, voorden gerechte van Heenvliet reeckeninge gedaen te wesen, in welcke
reeckeninge tlappen van kinderen schoenen???? ende cousen
fol 7: nijet en was vergeten, tscheen nochtans ter contrarie dat de voorschreven wesen tot
heuren mondige daegen gecomen zijnde van zelvige goederen van haers moeders zijde
aengecomen ende bestorven geen bescheijt altoos bij Cornelis van Duvenvoorde heuren
voocht zijne weduwe nochte erfgenaemen en was gelevert ofte int minste bij ijemanden
daervan verantwoort, daer nochtans hij Cornelis van Duvenvoorde hen als voocht gevoucgt
ende onderstaen hadde inde onbehoorlijcke renunchiatie buijten inventaris ende consent ofte
advoijsement? van hoogen rechter gehadt ofte genomen inde renunchiatie van kinderen
vaederlijcke aenbestorven goederen, sulcks dat die voorschreven kinderen genootsaeckt
waeren geweest die weduwe ende erfgenaemen van Cornelis van Duvenvoorde in rechte te
betrecken voorden gerechte van Brielle, contenderende aldaer tot leveringe van inventaris van
de voors. achtergelaeten goederen bijden voorschreven Cornelis van Duijvenvoorde haeren
voors. vaeder ende man respective van der impetrantens vader ende grootevader respective
van haers moeders jouffrou Anna van Duvenvoorde achtergelaeten goederen ontfangen
fol 8: achtervolgende die schepenen briefe van die van Cruijningen daervan zijnde van date 6
juli 72, ende deur crancksinnigheijt van weduwe van Cornelis van Duvenvoorde ende
onbejaerdheijt ende absentie van Adriaen van Duijvenvoorde haeren zoon bij eenen Corstiaen
Jacobs als voocht van voors. weduwe en van Adriaen van Duvenvoorde, soe van Cornelis van
Duvenvoorde noch onmondich met Jan van Duvenvoorde werde gedefendeert, soe waeren
eintelijcken met kennisse van zaecken die voors. Jan van Duvenvoorde ende Kerstiaen inder
qualite als vooren bij den gerechte van den Brielle gecondempneert de voors. inventaris te
leveren, dan alsoe daer nae die voorschreven Kerstiaen geraeckte dese werelt te overlijden
ende oversulcks d’impetranten tot executie van vonnisse aldaer nijet en conden geraecken, soe
waeren impetranten genootsaeckt tselve den voorschreven hove te kennen te geven omme die
curateur ad lites te hebben van voors. weduwe ende Adriaen van Duvenvoorde, soe waeren
eijntelijcken bij de hove over henluijden tot curateurs ad
fol 9: lites geordonneert ende gecommitteert die weesmeesters der voorschreven stede van
Brielle dat nae lange vertreck ende delaijen van voorschreven erfgenaemen ende
d’afflijvichheijt van de voorschreven weduwe ende Adriaen van Duvenvoorde was eijntelijck
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die troublen op handen gecomen, ende die voornoempde Jan van Duvenvoorde mede om hals
tot Haerlem gebracht, soe dat d’impetranten aldaer tot geen eijnde hadden connen geraecken
noch aen haere moederlijcke goederen, reeckeninge noch bewijs vandijen, nochte van de
administratie ofte voochdije vandijen gehadt bijden voorschreven Cornelis van Duvenvoorde,
in vougen dat die voorschreven d’impetranten omme daer toe te geraecken gelicht hadden
provisie vanden voorschreven hove vuijt crachte van welcke zij den gedaecgden alhijer als
erfgenaemen vande kinderen van Cornelis van Duvenvoorde die tseijt administratie ofte
voochdije van Cornelis van Duvenvoorde haeren vader mosten verantwoorden, gedaen
dachvaerden voor de voorschreven hove concluderen d’impetranten ten daege dienende
fol 10: dat die voorschreven gedaecgden gecondempneert zouden worden henluijden te doen
hebben volgen alle alsulcke goederen als henluijden bij doode ende overlijden van jouffrouwe
Anna van Duvenvoorde aenbestorven was volgende den inventaris daervan bij ? Cornelis van
Duvenvoorde als voocht ontfangen, ofte bij gebreecke vandijen op te leggen ende betaelen die
rechte waerde vandien, ende daertoe te doen reeckeninge bewijs ende reliqua van de zelve
goeden handelingen ende administratie van dien bij de zelven Cornelis van Duvenvoorde
zedert den overlijden van Lambrecht Bouwens gehadt ofte die hij hadde behoort te hebben,
met alle baeten ende prouffijten schaeden ende interesten die impetranten daervan hadden
moegen genieten totdat hen effectuelijcken die goederen gelevert ofte daervan die waerde
betaelt zoude wesen presenterende tot dijen eijnde te compareren voor commissaris,
maeckende eijsch van costen ofte tot anderen zulcken fijne ende conclusien als tvoorschreven
hoff bevinden zoude den voorn. impetranten oorbaerlijck te wesen
fol 11: waer jegens vanwegen den voorschreven gedaecgden voor antwoorde gealligeert es
geweest, dat eertijts in levenden lijve geweest waeren Lambrecht Bouwens ende jouffrouwe
Anna van Duvenvoorde die opten 13-1-1526 stilo curie (MPS: dus 1527) tsaemen vergadert
waeren in wettich huwelijck onder zeeckeren huwelijchse voorwaarden die inhielden dat die
voors. jouffr Johanna van Duvenvoorde zoude brengen ten voorschreven huwelijck alle
alsulcken goederen als haer aenbestorven waeren bij dood van Jan van Duvenvoorde haeren
vader, vuijtgeseijt thuijs ende huijsraet bij haer voors. vaeder metterdoot ontruijmpt twelck
haer moeder zoude behouden ende beseten werden in lijftochte ende ingevalle die
voornoemde Anna van Duvenvoorde quame te sterven voorden voorschreven Lambrecht
Bouwens ende achterlaetende kinderen ofte gheene dat deselve kinderen ofte haere
erfgenaemen nijet meer hebben ofte haelen zouden vuijten voorschreven boedel
fol 12: als tgunt zij Anna ten voorschreven huwelijcken gebrocht hadde, daervoren Cornelis
van Duvenvoorde haer broeder tevreden was jaerlijcx zuijvers ende boven alle schulden ende
lasten vuijt te keren 6 ponden vlaems erffelijck, noch soe was mede gecodemneert dat winst
ende verlies staende huwelijcke op comende zoude wesen half ende halff, tzij off die voors.
contheralen? te saemen kinderen cregen ofte nijet, waernae als inden jaere 32, soe was die
voors. jouffrouwe Anna deser werelt overleden achterlaetende vier kinderen als Bouwen, Jan,
Jannitgen ende Neeltgen bijden voornoemden Lambrecht Bouwens geprocreert ende daertoe
een seer beslommerden ende soberen boel, inder vougen dat Cornelis van Duvenvoorde der
voorschreven kinderen oom van smoederszijde, bemerckende dat deselve kinderen geen
middel hadden van onderhout sonder hulp ende bijstant van haerluijder voorschreven vaeder,
nijet alleen geconsenteert hadde gehadt
fol 13: dat die voorschreven Lambrecht Bouwens zoude blijven besitten den voorschreven
boedel ter tijt toe die jonckste van de voorschreven vier kinderen zoude gecomen wesen tot
zijn mondigen daegen, maer daerenboven oock hadde over gegeven gehadt ingevalle
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denselven kinderen mitlertijt op quaeme eeniche erffenisse bij doode ende overlijden van
heurluijder grootemoeder van smoeders zijde dat die vruchten vandien zouden comen ter
prouffijte van heurlieder vader ter subsidie van voorschreven onderhout, alwaert oock soe dat
een???? twee ofte drie van voors kinderen voor haer twintich jaeren deser werelt quaemen te
overlijden twelck nijet jegenstaende die voors. vruchten int geheel bij de voorschreven vader
genoten zouden werden tot subsidie vant onderhout vant overlblijvende kint ofte kinderen,
daernae als inden jaere 40 soe was deser werelt overleden jouffr Cornelia van Campen
weduwe van voors. Jan van Duvenvoorde ende der voors. kinderen grootemoeder van
smoeders
fol 14: zijde, wijens naegelaeten goederen voor Bailliu ende schepenen van Heenvliet gedeelt
waeren tusschen haer naegelaeten erffgenaemen als onder andere tussen den voorn. Cornelis
van Duvenvoorde ter eenre, ende die voors. Lambrecht Bouwens vuijten naeme vande zelve
kinderen ter anderen zijde, onder voorwaarden ende conditien, hoewel Jannetgen dochter een
vandes voors. jonckvrou Annes kinderen overleden was, dat deselve Lambrecht Bouwens
zijne andere drie kinderen noch int leven zijnd, soude onderhouden ende ten eere opvoeden
ter tijt toe die jongste van hen allen twintich jaer oudt zoude wesen, ende dat hij daer vooren
zoude genieten jaerlijcs 3 ponden vlaems, denselven kinderen bij doode van heurluijder
moeder aenbestorven, mitsgaders die geheel vruchten vant vierde paert denselven kinderen
aenbestorven inden naegelaeten goederen van henluijder voors. grootemoeder, welverstaende
naedemael duer die crancke fortune van inundatie geschapen was dat die voors.
fol 15: kinderen bij toverlijden van haeren vaeder zeer weijnich ofte luttel beerfven zouden
ende die voors. Lambrecht Bouwens hadde noch een voordochter geprocreert bij Maritgen
Adriaen Keijsers dochter zijnde eerdere huisfrou dat deselve Lambrecht procurerende ende
voorsien zoude dat nijet jegenstaende zeeckere voorgaende maeckinge tusschen hem ende zijn
voorschreven eerder huijsfrou gedaen , soe sijn nae als voorkinderen hem Lambrecht
gelijckelijck succederen zouden, dan onlancx daernaer soe was insgelijcks deser werelt
overleden die voorschreven Lambrecht Bouwens achterlaetende een soeberen ende desolaten
boedel, soo dat de voors. Cornelis van Duvenvoorde die voorschreven drie kinderen van
Joncfrou Anna zijne zuster wesende zeer sober int habijt ende bij nae sonder goet hadden
moeten thuijs haelen claegende jegens eniche zijn bekende vrienden over die desolaetheijt des
voorschreven boedels, ende seggende van Cruijningen gebrocht te hebben drie naeckte
kinderen sonder goet, welcke kinderen hij oock opgevoet hadde gehadt zijn leven lanck
fol 16: gedurende tot zijn merckelijcke costen met seeckere incomsten van tgundt denselve
aenbestorven was bij doode van heurluijder voorschreven grootemoeder, mitsgaders mette
voorschreven rente van drie ponden vlaems tsjaers hen bij doode van heurluijder moeder
aengecomen, ende volgende tvoors accoort overgebleven?, twas oock soe dat die
voorschreven Cornelis van Duvenvoorde inden jaer 1545 van deser werelt overleden was
achterlaetende zijne twee zoonen als Jan ende Adriaen van Duvenvoorde, welcke Adriaen van
Duvenvoorde sonder kinderen gestorven zijnde, hadde insgeleicks achtergelaeten tot zijne
erffgenaemen den voors. Jan van Duvenvoorde zijnen broeder voor d’ene helft ende Pouwels
Pieters Steur cum suis mede gedaecgden alhier voor d’andere helft, soe dat de voors.
gedaecgden als erfgenaemen van voors. Jan van Duvenvoorde in zijn leven Bailliu ende
rentmeester slants van Voorne, representeerde den boedel van de voorschreven Cornelis van
Duvenvoorde voor drie vierde paerten, ende die voort andere gedaecgdens voor een vierde
paert allen, mits twelck hoewel die voornoempde
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fol 17: gedaecgden nijet gehouden en was inde voors. impetranten, soe haddet denselven
belieft gehadt den gedaecgden te betrecken in rechte voor desen hove tot zekeren daege, bij
alle welcke middelen soe concludeerde voornoemde gedaecgden dat impetranten verclaert
zouden worden tot heuren eijsch ende conclusie op ofte jegens den voornoemden gedaecgden
gedaen nijet ontfanckelijck, ende dat zijluijden geabsolveert zouden werden van instantie
ende bij ordine hen dezelve ontzeijt zouden werden, maeckende insgelijcks eijsch van costen,
ofte ter anderen sulcken fijnen ende conclusien als tvoorschreven hoff bevinden zoude den
voornoemde gedaecgden oorbaerlijck te wesen, in welcke zaecke die voornoemde partijen in
confirmite van appointemente dispositijt van den voorschreven hove geschreven hebben bij
memorien ende advertissemente van rechten, ende daervan mitte vereff? daertoe dienende
onder den voorschreven hoff gelevert ende recht versocht, tvoorschreven hoff met rijpen
deliberatie van raede deurgesien ende overwegende hebbende alle tgunt ter materie dienende
es doende recht inden naeme ende van
fol 18: wegen die hooge deur?heijt ende Grave van Hollant Zeelant ende Vrieslant
condempneert den voorschreven gedaecgden den impetranten te restitueren ende laeten
volgen alle alsulcke goederen als henluijden bij doot ende overlijden van jouffr Anna van
Duvenvoorde aenbestorven zijn blijkende de inventaris van wijlen Cornelis van Duvenvoorde
daervan ontfangen ofte de inventaris van tsterfhuijs van Lambrecht Bouwens bevonden ende
int vonnis van den gerechte vanden Brielle op den 20-5-1561 gementioneert ende bij den
impetranten inden processe onder de letter G geproduceert, ofte bij gebreecke vandien
daervan te verantwoorden ende daertoe te doen reeckeninge bewijs ende reliqua vande zelve
goeden handelingen ende administratie bij denzelven Cornelis van Duvenvoorde zedert den
overlijden van Lambrecht Bouwens gehadt ofte die hij hadde behoort te hebben met allen
baeten ende prouffijten die impetranten daervan hadden moegen genieten, mitsgaders
schaeden ende interesten bij henluijden
fol 19: deurt ontberen vandijen geleden ende noch te lijden totdat henluijden deselve goeden
gerestitueert ofte daervan behoorlijcken verantwoort sal zijn, ende condemneert voorts den
voorschreven gedaecgden inde costen van desen processe ter taxatie ende moderatie vanden
voorschreven hove.
Gedaen inden Haege bij mrs Adriaen van der Mijle president, Jeronimus van Borre, Pelgrim
van Loon, Nicolaes Camerlinck, Pieter de Imoza ende Dirck van Leeuwen raedtsluijden van
Hollant ende gepronuncieert 10-7-1584, van welcke sententie Johan van Riviere? als
procureur van Jonckheer Dirck vander Laen ende Gerrit van Corsbergen als procureur van
andere gedaecgden ? geappelleert hebben aenden Hooge Raede in Hollant ? protesterende
heure grieven in tijden ende wijlen breder te deduceren?

1.13

ARA 576, 95, 27-4-1589, mr Simon van Veen contra B.
Lambrechts

Opte differenten geresen voorden commissaris ter decisie vande cleijne zaecken bijden hove
van Hollandt geordonneert tusschen meester Sijmon van Veen advocaet voorden voors. hove
impetrant in cas van sallaris ter eenre ende Boudewijn Lambrechts van Clooskercke
woonende alhier in den Hage gedaecgde ter anderen zijde, die voors. commissaris gesien die
declaratie van sallaris van impetrant mitsgaders d’acten van den dingtalen daerop gevallen,
ordonneert den voorn. gedaecgde die voors. declaratie van sallaris over te nemen ende de
zelve te diminiseren binnen den tijt van 14 dagen op pijne van versteecken ende
condempneren den voorn. gedaecgde inde costen van dese instantie die impetrant zal moegen
verhoeghen, opte voors. declaratie omme gelijckelijcken getaxeert te werden naer behoren,
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behoudens de voorn. gedaecgde zijn rechten jegens zijn mede erfgenaemen daervoor alsoo hij
te rade vinden zal. Actum bij Brederode, Verhorst, Dussen?. Ende gepronunchieert 27-4-1589

1.14

ARA 584, 95, 4-6-1593 Annetgen Cornelis contra B. Lambrechts

Annetgen Cornelisdr weduwe wijlen Baerent Vos impetrant contra Boudewijn Lambrechts
gedaecgde
Opten differenten geresen voorden hove van Hollandt tusschen Annetgen Cornelisdr weduwe
van Baerent Vos impetrante in cas van sallaris ter eenre ende Bouwen Lambrechts zoe voor
hem zelven als uijten naem van zijne mede erfgenaemen van vaders zijde van Johan van
Duvenvoorde gedaecgde ter andere zijde, die voors. commissarissen gesien die declaratie
vanden impetrante mitsgaders dach van den dingtalen daer op gevallen ende gehoort daeraff
ze van de impetrante daer zij bij eede verclaert heeft dat zij in haer register bevindt het sallaris
in questie alleen te staen op de naem van gedaecgde alhier, condemnerende dat zelven
gedaecgde over te nemen de declaratie van het geheele sallaris in questie omme de zelve
binnen de tijt van veerthien daegen te diminueren op pijne van versteecken, mitsgaders inde
costen van dese instantie die zij impetrante op haere voorn. declaratie zal moegen verhoeghen.
Actum bij Verhorst, Pa?, Cromholt ende gepronunchieert 4-6-1593

1.15

Niet gevonden sententies

Sententies (jaartal, nummer, omschrijving) waarvan ik wel het nummer vond in de
“Eigentijdse toegang”, maar niet in de sententie-boeken
1570 nr 2
1571 nr 18
1571 nr 248
1571 nr 367
1572 nr 307
1573 nr 58
1578 nr 79
1579 nr 181
1579 nr 222

1.16

Johan van Duivenvoorde (de vader van onze Jan van Duvenvoorde?) contra
Jacob Jacobs
Johan van Duivenvoorde (de vader van onze Jan van Duvenvoorde?) contra
Boudewijn van Kerckwerve
van Alckemade contra Michiel van der Laen
Nicolaes van der Laen contra erfgenamen Jan van Duvenvoorde (oude Jan?)
Nicolaes van der Laen contra erfgenamen Jan van Duvenvoorde (oude Jan?)
van Alckemade contra Nicolaes van der Laen (betreft dit het begin,
onwaarschijnlijk want is nog in 1573; maar de kemphanen kenden elkaar al)
van Alckemade contra Adriaen Pieters Vlasman
Boudewijn Lambrechts namens erfgenaemen Jan van Duvenvoorde (jonge
Jan!) contra jonker Pieter Suijs
Govert Cornelisz contra Boudewijn Lambrechts

RAZE 3262, fol 13, 31-12-1585, taxatie goederen L. Boudewijns

Ten versoucke van Boudewin Lambrechtz van Cloeskercke wert hier aen schout ende
schepenen versoucht te hebben zeker priseringe van alsulcke goederen als by de doot ende
afflivicheyt van wijlen Lambrecht Bouwensz van Cloeskercke tsynen afflivicheyt achter
gelaeten heeft ende noch als doen te wesen was al welcke goederen de voirn. Boudeweyn by
den doot van zyn moeder Joncvrou Anna van Duuvevoerde met syne suster ende broeder aen
bestorven waeren als achtervolgende zeker sententie hier geexhibeert geprononcieert by den
Hoogen Raede in Hollandt den 5en novembris anno 85.
Eerst de huyssinge staende hier op het Saelhoef (= Saalhof) daer nu ter tyt in woent Bastiaen
Jacops met synen gevolge als huys schuyre stallinge met noch drij cleyn huyskens. Het
woenhuys is geextimeert op 5 £, de schuyre op 4 £, de drij huyskens op 2 £. Noch een huys
schuyre stallen ovenkeeten hoven ende boogaert groot tsamen 3 gem. daer eertyts ingewoont
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heeft Joncheer Arnout van Hamstede als besittende syne weduwe. Wert hier het huys
geextimeert op 7 £, de schuyre ende stallingen 6 £, den boomgaert 7 £. Item noch een huys
schuyre stallingen duijvekeete met 16 gem. lants waer in staen? drij gemeten boomgarts
gelegen in de breede wateringhe op Samarts (MPS: Semaertshoeck) by mijns Heeren van
Cruyninghen bosch, geextimeert het huys op 4 £, den boomgaert 3 £ 6 sch 8 d., elck gemet
lants vrij gelt 6 sch. 89 d. Item in Willem Aertss houck ontrent 26 gem. lants ende is
geextimeert elck gemet te weten den oncost affgetrocken op 10 sch., te weten deen Jaer meer
als dander duer een 2 sch. 6 d. compt elck gemet vrij gelt 7 sch. 6 d.
Ende voorts alle dander Landen in den Inventaris gespecificeert naer hun beste voernemste
extime te extimeren in eenen bout (of bont?) sulcx daer een ygelyck het syne hebbende.
Wert elck gemet geextimeert als voren te weten alle extime is jaerlicx.
Versoucken oock Regaert te nemen op den inventaris vande meubelen als dat die selve by
decreet vercocht syn tot vylen pryse, Dwelck nyet en behoort. ende oock van alle exstime hier
geextimeert datmen behoort weesen goet als het vervallen is tot wurge (met afkortingskrul
daar boven) vuytgeeff tot prouffyte vande weesen behouven sulcx gelt nyet ledich te laeten
Laetende sulcx ter discretie van myne heeren, actum desen lesten december 1585.
- fol 14, 2-1-1586
Op huyden desen 2en Januarij anno 86 naer den nieuwen stijl, es voer ons Schout ende
Schepenen ondergecreven gecompareert Boudewyn Lambrechtssen van Cloeskercke ende
heeft versocht by ons geestimeert te werden seker huysinge, schueren, bomgaerden ende
Landen gelegen binnen den dorpe ende heerlyckheijt van Cruyningen, eertijts toebehoort
hebbende Lambrecht Bouwensz van Cloeskercke ende syn huysvrouwe, alle gespecificeert in
sekeren inventaris ende naer vuytwysen d'acte van sententie gewesen by den Hoogen Rade in
Hollant ons vertoont.
Soe est dat wij tsynder begeerten geneijcht synde gemerct men allen personen behoort adres
van instantie? te doen bysonder daer toe versocht synde geconsidereert ende overgewegen
hebbende allent gene in desen te considereren stont met rijpe deliberatie gepriseert ende
geestimeert, priseren ende estimeren by desen boven allen reparatien, geschoten ende
ongelden, het een Jaer dander te baten comende naer ons beste verstandt ende raminge.
Eerst een huijs staende hier binnen Cruyningen op Sael Hoff daer Lambrecht binnen synen
Leven inne woende met de hovinge annex Jaerlijx ter sommen van vijff ponden vlaemsch als
boven gesyt es vrij gelt, elck pondt gerekent tot (doorgestreept: sestien ponden) hondert
gulden bengende tsamen vuyt vijff hondert gulden.
Item de schuere staende achter tvoers. huijs wert by ons voern. geestimeert als boven voer
vyer hondert gulden,
Item noch drie cleyn huijskens staende mede by dvoers. huys tot twee hondert gulden.
Comende tsamen thuys schuer ende cleijn huyskens ter sommen van elff hondert gulden.
Item noch een huys staende mede int dorp van Cruyningen daer eertijts in gewoent heeft
Jonckheer Aernout van Haemstede, met sijne schueren, stallinge ende boomgaert, groot drie
gemeten, es by ons geestimeert (doorgestreept: als de huijsinge op seven hondert guldens) als
boven tsamen op twee duijsent gulden.
Item noch een huijs schuere ende duvekeete (bovengeschreven: eenen boomgaert groot 3
gem), soe dat ten overlyden van Lambrecht Bouwenss voers. was, gelegen over den Sandijck
by myn Heeren van Cruyningen bosch geestimeert als boven tsamen ter sommen van seven
hondert drie ende dertich gulden een schellinck eene grooten ende ses mijten.
Item noch dertyen gemeten Lants mede gelegen aldaer geestimeert elck gemet vrij gelt
Jaerlijcx ter sommen van 6 schellingen acht grooten vlaems, beloopende vier pondt ses
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schellingen ende acht grooten Jaerlijcx. Comende ter sommen van vyer hondert drieendertich
gulden eenen schellinck eene groote ende ses mijten vlaems.
- fol 15
Item in Willem Aertss houck onder dorp van Cruijningen een stuck ofte pa[r]ceel Lants groot
ontrent sessentwintich gemeten, (in de marge) ende vorts allen andere parceelen van Landen
inden inventaris gespecificeert ende begrepen, wert by ons geestimeert aff getogen den oncost
elck gemet vrij gelt ter sommen van seven schellingen ende ses groote.
Actum ten Jaere maende ende dage als boven ter presentie van ons Jonckheer Philips van
Assche, Schout der prochie van Cruyningen, Aerent Aerentss, Geraert Jansz Vervoert, Aert
Storm, Adriaen Willemsz, Willem Adriaensz ende Adriaen Claesz, Schepenen der selver
prochie van Cruyningen ende by drie van onsen Schepenen segelen besegelt.
(in de marge:) een brieff is vuyt.

1.17

RAZE 2038, fol 299, 4-1-1585, verklaring Jan Colens

Compareert Jan Colensz nu secretaris der prochien van Baersdorp in Zuijdt-Bevelandt, oudt
ontrent 72 jaeren, heeft verclaert ten versoecke van Boudewijn Lambrechtsz van Cloeskercke.
Ende eerst gevraeght zijnde opt vijfde artikel van saecke. Antwoorde bij den voorn requirant
geappeleerde, overgegeven in de saecke van relief d'appel jeghens Dirck van der Laen cum
suijs, appellanten gegheven ende verclaert hij deposant warachtigh te zijne ende hem wel
kennelijck dat den Zandtdijck met den welcken prochie van Cruninghen afgedijckt es van de
Bree Wateringhe bewesten H'Iersicken meestendeel geleghen es op den grondt van
Cruninghen, sulcx datter buijten den zelven Zandtdijck gedijck ende vuijtgesloten zijn ontrent
noch drije hondert gemeten die noch zijn van den grondt van Cruninghen, dan nu ligghende in
de voorseide Bree Wateringhe. In welcke 300 gem Lambrecht Bouwensz des voorseiden
requirants vader een hoefve ten tijde van zijn overlijden hadde met zijn kinderen gemeen
groot ontrent sesthien gemeten, waer onder ontrent drije gemeten boogaerts waeren met een
huijs ende duijvekote. Voorts op 't 17de artikel des voorseiden antwoorde gevraeght zijnde
verclaert ende seght als vooren dat Lambrecht Bouwensz voorseid mede ten tijde van zijn
overlijden hadde een huijs staende binnen die prochie van Cruninghen aen die zuijdtzijde van
de kercke met noch drije cleen huijskens daer bij in welck huijs hij (als hij overleedt) innen
woonde. Ende achter welck huijs hem deposant kennelijck is dat Lambrecht voornoemt nae
die tweede inundatie getimmert heeft een nieu schuijre ende noch een duevekote met vier
opghaende gevels.. Ende tselve huijs ende schure wordt als noch gebruijckt ende bewoont van
Bastiaen Jacobsen. Dwelck huijs ende nieu schure ooc nooijt om gevloeijt en zijn geweest
noch 't zeewater (om d'selve om te vloeijen) soo hooghe. Ende soo wel als aenghaet t'huijs
daer Joncker Arent van Haemstede inne gestorven is, int voorseide artikel verhaelt, seijt ende
deposeert hij.
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