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RAZE 3522 

 

NB.  Fol 3v nog helemaal verwerken 

 

1W128, 1, 1580 

 

Schout: Marinus Corneliss Gort, secretaris Frans Lambrechts 

Schepenen: Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jan Domiss, Jacob Oliviers, Adriaen Jans 

Loij, Jacob Jacobs Stoffels, Jacob Dominicus 

Schotter: Dierick Corneliss 

1580 

 

1W129, 2, 20-3-1580 

 

- Erasmus Pieters nomine joncker Mattheus (MPS: Mattheus van Baersdorp) als gemachtich 

van Elisabeth van Haesdonck doet versoeck op de voors. Haesdonck van zeker 

cavelinge vande lande liggend binnen den prochie van Weerde daer den voors. 

Mattheus condempnatie aff heeft ende egeen vuijtstel meer aen is blijckend bij register  

- naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen zoo wijsen schepenen met sententie 

bij verwillecueren van beijde partijen ende duer absentie van voors. Baersdorp, ende 

verstellen de saecken, etc. 

 

- Ter kennisse van schepenen doet joncker Jan van Haesdonck verbot vuijt crachte van zeeker 

vonnisse gewesen inde Raedt van Brabant 31-3-1580 dat zijlijden nijet ener? staen en 

sullen om haer goeden te belasten ofte te vercoopen  

 

- Jacob Geluck heijscht Maerten Heijndricks ende vuijt crachte van een overgestelde 

vierschare vuijtwijsende tregister folio ? alwaer op dat Erasmus Pieters vuijt name van 

Maerten voors. aligereert, is Jacob gecondemneert? dat hij zelve bethaelen ende voorts 

naer het aenleggen ende verweeren van beijde partijen, zoe wijsen schepenen voor 

recht ende verstellen de dach van rechte ten naesten 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps nomine zijn broeder Jan Pieter Lemps doet versoeck aen 

schepenen van de taxatie die zij gedaen hebben van de schade die Pauwels Diericks 

paerden gedaen hebben in den Jan Pieters Lemps terwe binnen de prochie van Weerde 

- schepenen wijsen ende houden de sententie aen tot opde tweede dach van rechte die 

schout ende schepenen houden zal behoudelijcks partijen een wete ende dat schepenen 

de schade nog eens taxeren zullen wat schade dat er bevinden zal, de oncosten gedaen 

tot de taxatie ende wete tot 2 thoe, zijn bedragende 16 stuijvers eene halven 

 

- Adriaen Jans Loijs heijscht Marinus Marinuss Beelboom 6 gulden 10 stuijvers (huijre van 

dijcke, ende zettinge van saet) 

 

1W130, 2v, 20-3-1580 

 

- Erasmus (MPS: waarschijnlijk Erasmus Pieters) als ghemactich van Willem Staes ende Jan 

Staes als ambachtsheeren over de prochie van Weerde hebben? zijnen dach van rechte 

vercontinueert tot ten naesten van alle heijschen van de partijen die ten register bekent 

zijn 

 



Dach van rechte 4-5-1580, present Jacob Oliviers, Adriaen Jans Loij Willem Quirijns, ? Jan 

Domiss 

 

- Jacob Geluck heijst ter vierschare Maerten Heijndricks vuijtwijsend tregister folio 2 

- naer aenleggen ende verweeren verstellen schepenen de saecke tot int laetste van de 

vierschare  

- inde kantlijn:  Maerten Heijndricks begeert een schepenbrieff 

 ende verweeren van beijde partijen zoe wijsen schepenen voor recht 

duer oorsaecke dat de borge Maerten het schip aenveert hebben duer de 

grooten noot van de oorloge 

- (MPS: deze hele acte is doorgestreept) 

- wordt op 1W132 herhaald 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps is gecomen ende heeft willen beletten? de leveringe van Marinus 

Corneliss Gort huijs achter de kercke Tanne Pieters ? huijs, alwaer op dat hij 

schepenen gemaent heeft   

- naer aenleggen ende verweeren soe wijsen schepenen voor recht dat de leveringe nijet 

schorten midtschaeders dat hij egeen schult ontfangen en zal met zijnen nieuwen brieff 

ofte ten zij dat de ouwe brieff bethaelt zal zijn ende stellende Marinus Gort noch tot 

een speciale hypoteque tzelve huijs met noch een stuck lant 

 

- Erasmus Pieters heijst Maerten Heijndricks (MPS: en?) heijscht Jacob Geluck vanwege zijne 

meesters vacatien ende rechtelijke oncosten van het voors. proces 

- schepenen wijsen voor recht dat partijen sullen nemen elcks een goede man om te 

accorderen, zo nijet zoe zullen partijen hebben hetzelve recht ten naesten, Jacob 

Gelock neempt .... (MPS: verder niet ingevuld) 

 

- Adriaen Jans Loijs heijscht ....(MPS: verder niet ingevuld) 

 

- Willem Quirijns heijscht Cornelis Anthonies (accijns van bieren) 

 

1W131, tussenblad, 20-3-1580 

 

27-4-1580: Comp. Boudewijn Reijnouts als gemachtich van hem zelven ende van zijne zuster 

Jan Reijnouts huijsvrouwe zijn broeder (MPS:dus zijn schoonzuster) ende voorts 

Tanneken Reijnouts zijnen zuster ? levert ende transporteert zijne haere part ende 

gedeelte van lande ende huijsinge liggende gemeene met houve van Machiel de 

Molijn binnen de prochie van Waerde onder de moelen 19 gemet preter een quartijer 

zoe vroone zoe andere landen aen monsieur Machiel de Molijn voor 8p tgemet te 

bethaelen ter leveringe ende daerenboven noch vier roosen nobelen tot eenen 

godtspenninck buijten de coop voor Jan Reijnouts huijsvrouwe etc. 

 

1W132, 3, 20-3-1580? 

 

- Jacob Geluck heijscht Maerten Heijndricks vuijt opgehouden vonnisse  

- naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen zoe hebben schepenen sententie 

geraempt? ende wijsen voor recht alsoe Jacob Geluck nijet bij ende lecht eeniche 

rechtelijke saecken tegens Maerten voors. ende denzelven hem geen schult ende 

bekent ende nijet betaelt ende heeft al ist zaecke dat zijlijden aen het voors. schip 



gecomen zijn duer noot van der oorloge alsoe hetzelve wel gebleecken heeft, wijsen 

den voors. Maerten ontslegen ende ontlast van de voors. heijsch 

 

Dach van rechte 14-5-1580, present Jacob Oliviers, Jan Domiss, Jacob Dominicus, Adriaen 

Jans Loijs 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst sterfhuijs Adriaen Pieters Nacht (schepenebrieff) 

 

- Erasmus Pieters nomine joncker Mattheus van Baersdorp als gemachtich van jonckvrouwe 

Elisabeth van Haesdonck heijst joncker Jan van Haesdonck op een opgehouden 

vonnisse ende zeecker protest van schade ende intrest vuijtwijsende register folio 17? 

etc. 

- schepenen wijsen dat Erasmus Pieters als gemachtich den joncker Mattheus eerst 

haere cavelinge aff doen ende daer zij condempnatie aff hebben, ende dat gedaen 

wesende zoe sal men partijen een wete doen op de voors. heijs van het protest 

 

- Erasmus Pieters heijscht Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore) dat hij zal volcomen de 

leste sententie tusschen hem ende Erasmus Pieters, etc. 

 

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

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

 

- Erasmus Pieters heijscht Marinus Corneliss Gort (een tonnen faro bier) 

 

- Erasmus Pieters heijscht Pieter Pieters Leeuwe (halve tonne cleijn bier calijete) 

 

1W133, 3v, 14-5-1580  

 

- <<< de hele bladzijde lezen<<<Erasmus Pieters nomine mons. Nicolaes Leijten vuijt ende 

inde name van Willem Staes heijscht ter vierschare Jan Domiss ende Pieter Pieters 

Leeuwe restitutie van binnen dijck liggende bij mons Vendeville mitsgaders dat hij ? 

en is bij borggrave ende leenmannen alsoo het ambachts ende ambachtsgevolch 

 

- Heijndrick de Naeijer heijscht Marinus Pieters Oost? (huijshuijre, ende een rocken) 

 

- Erasmus Pieters nomine Laureijs Domiss heijscht cooman Gommert (MPS: Gommert 

Vermuer) (vuijtwijsende huijrecontract nopende als Laureijss peerden zijn werkende 

op de houve datse alsdan in de weije gaen soude ende denzelven peerden doen 

schotten heeft ende hem niet en doet) 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps (MPS : Jacob Jans) doet versoeck oft hij doen ontbien het huijs 

daer Tanneken Pietersdr Geertsdr vuijtgestorven is, etc. 

-  schepenen wijsen dat partijen elcx sullen nemen een goede man, etc. 

 

- Jacob Oliviers heijscht Jacob Dominicus (jaerlijcks paeijement van arbeijt van decken, 

dwelck Jacob Oliviers bij de jaere genomen heeft de tijt van zeven jaeren) 

 

- Adriaen Jans Loij heijscht Adriaen Govaerts (hantbooge ofte een gouden croone 

daervooren) 

 



1W134, 4, 16-5-1580  

 

Dach van rechte 16-5-1580, Jacob Oliviers, Jan Domiss, Pieter Jans Rooshil 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps als ghemachtich van zijnen broeder Jan Pieters Lemps doet 

versoeck ende openisse van taxatie van schepenen te weten van ackerschade gedaen 

tusschen hem Jan Pieter Lemps ende Pauwels Diericks in Onse Lieve Vrouwen 

- verstelt  

 

Dach van rechte 21-5-1580, Jacob Oliviers, Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil, Jacob 

Dominicus 

 

- Willem Quirijns heijscht Cornelis Anthonies op opgehouden vonnisse  

- verstelt 

 

- Laureijs Domiss heijst Gommert Vermuer ende dat op opgehouden vonnisse ende alwaer op 

Gommer antwoordede dat hij begeerde het contract te houden daer aff gemaeckt is van 

de houve inde vercoopinge  

- naer aenleggen ende verweeren dat partijen sullen nemen naer sijn seggen dat het 

contract twee ofte drije arbijter dewelcke bij de coopinge geweest hebben ende tzelve 

daerbij geseten werden, accorderen zij niet zoe hebbende het zelve recht binnen 14 

dagen also crachtich ende machtich alsoo noch ter tijt is 

 

- Jacob Oliviers heijst ter vierschare Jacob Dominicus ende dat op een opgehouden vonnisse 

- schepenen wijsen dat partijen sullen nemen elcks eenen man om dezelve zaecke te 

accoorderen etc. 

 

Dach van rechte 28-5-1580, Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Jacobs Stoffels 

 

- Erasmus Pieters nomine joncker Mattheus van Baersdorp als ghemachtich van Elisabeth van 

Haesdonck heijst joncker Jan van Haesdonck vuijtwijsende register folio 2? 

- de gedaecgde protesteert nopende de cavelinge op zijn geheel te blijven ende 

aengaende de oncosten gedaen ter cause van dien onder protestatie copie ende om 

daerop te antwoorden ende te diminueren alsucks zijnen raet gedragen zal 

- naer aenleggen ende verweeren soe verstellen schepenen den dach van rechte binnen 

14 dagen ende als dan Erasmus ofte zijne meester overbrengen zullen schriftelijke 

haere oncosten gedaen ter zelve cause van de cavelinge gedaen bij de goede mannen 

ende joncker Jan hem oock zal vinden ten vierschare ofte een van zijnentwegen omme 

daer op te antwoorden op den eijsch alsulcks hem belieft 

 

1W135, 4v, 1-6-1580  

 

- Comp. Boudewijn Assuerus als ghemachtich van Johan Adriaens Blancx dijckgrave van 

Bewesten IJersicke in Zuijtbevelant zijnen meester eende heeft hem vanwegen ende 

vuijten name van voors. Blancx grootelijk beclaecgt van dat monsieur Gillis vande 

Ville hem niet en heeft begeert te voucgen omme te compareren binnen de stadt van 

Antwerpen bij geleerden om aldaer te procederen metten voors. zijnen mr Blancx inde 

submisse die zij bijden Vendeville ende Blancx eertijts inde presentie vande lantmeter 

van Scherpenisse ende Adriaen Jacobs molenaer gedaen hebben beroerende den 

eijgendom vande boomen die gestaen waschen hebben in des voors. Blancx eijgen 



dijcke ende grondt de bijden Heeren Staeten van Zeelant ? redenen haerder tot 

welvaeren van ? lant van Zuijtbevelant daer toe porrende aff doen houden zijn geweest 

ende dat vuijt saecke van zeker gecontrouweert? ofte gepractiseert verbot den voors. 

Vendeville seijde hem gedaen te zijn bij eene de behuwt soon van Willem Staes van 

Mechelen sondieren dat hem de voors. dijck als ambachtsgevolch soude toecomen ofte 

immers die naestinge van dien 

- noch zoe heeft hem de voors. Boudewijn nomine als voren voor ons sc hout ende 

schepenen grootelijk beclaecgt van alsulcke nieuwe plantinge als den voors. 

Vendeville dit voorleden seijzoen doen planten voors. Blancx eijgen ende dijck die 

haere wortelen inden zelven dijck ende grondt geworpen hebben totten eijgendom van 

dien oft andersints verclaerde hij Boudewijn voors. dat de zelve Blancx die voors. 

plantinge hout voor attentaet ende dat de voors. Vendeville metter daet gehouden zal 

zijn de zelve zijne plantinge feijtelijken ende ter quader trouwe sonder tittel buijten 

wete ende jegens die de voors. Blancx wille als eijgenaer van de voors. grondt ende 

dijck vuijt gedaen terstondt ofte ten lancksten binnen thien dagen naer de insinuatie 

van desen te Weerde ofte bij faulte van dien dat hij Blancx selver tselve sal doen  ende 

dienvolgens protesteert de voors. Boudewijn nomine de voors. Blancx voor ons schout 

ende schepenen voors. van alle de voors. plantinge ende ongebruijct van de voors. aff 

gehouwen boomen, mits gaders van alle costen schaden ende interesten ter cause van 

desen alreede geleden ende alsnoch te lijden van welcke protest de voors. Boudewijn 

nomine als vooren versochte aen ons schout ende schepenen voors. den voors. 

Vendeville wettelijken insinuatie gedaen te werden, hem Boudewijn voors. nomine als 

vooren daervan verleendt te werden behoorlijke acte 

 Midtsgaders noch dat hij Vendeville voors. wettelijk ge<<<< zal; werden alsoe die 

questie van den eijgendom van de <<<< 

 

1W136, 5, 1-6-1580 

 

- volgend blad: voors. tusschen de voors. zijne meester Blancx als eijgenaer van de 

dijck ende gront voorts ter eenre ende sr Vendeville ter nadere zijde voor ons schout 

ende schepenen voorts geintendeert ende ongedecideert hangende is, nijet gemeeijns 

ende es hebbende met die presentie van voors. behoudt soone van Willem Staes als 

wesende van geheel ende verscheijden natuur? dat hij Vendeville volgende tlaetste 

gewijsde schuldich sal wesen om redenen voors. in rechte onder schout ende 

schepenen voors. over te brengen opten eersten rechtdach te weten saterdage 

eerstcomende 4-6 alle zijn bescheijt dat hij mach hebben van alsulcken recht actie oft 

eijgendom als hem inde voors. Blancx grondt ende dijck soude mogen competeren 

omme volgend dien ende naer voorgaend vonnis van schepenen van Waerde inder 

saecke definitive geproduceert te werden 

 

6-6-1580: zoo heeft Johan Adriaens Blancx zelve personelijk geprotesteert voor ons schout 

ende schepenen binnen der prochie van Weerde van schade interesten dewelcken 

zoude geleden hebben bij de voors. boomen ende hij sustineert zijne te weesen te 

begeeren voorts recht nopende de boomen waerop begeerde Erasmus (MPS: ERasmus 

Pieters) noch vuijtstel te hebben 

 

Dach van rechte 6-6-1580, Willem Quirijns, Jan Domiss, Pieter Jans Rooshil 

 

- Frans Lambrechts nomine Jacomijna Joosdr heeft doen onbien (MPS : ontbieden) het huijs 

daer Willem Jans cleermaecker inne woont ende dat op schepene brieven ende 



schepenkennisse ende hem is heijsschende vuijtwijsende haere brieff luijdende op het 

goet ende op Heijndrick de naeijer de somme van 1p 19s voor haere paijement over 

het jaer 80, 9 gulden ende 9 stuijvers van de oude paeije 1579 

 

Alsoe de voorgaende sententie de welcke gewesen is opden 21-3-vermelt van zeker vuijtstel 

ende delaij dwelck als Erasmus Pieters vuijt naem van sr Vendeville als noch is 

begerende om zeeckere getuijchen ende bescheijt bij te bringen daermede hem zelven 

te behelpen, ende partijen daerbij niet vercort en is, alsoe wijsen schepenen voor recht 

dat dese zaecke zal vuijtgestelt zal zijn tot opden 22-6 ende alsdan het zelve partijen te 

hebben  

 

Alwaer op Johan Adriaens (MPS: Johan Adriaens Blancx) ten zelven dage bijgebrocht heeft 

zeecker erffbrieven alwaer op de eerste sententie vermelt die gewesen was opden 21-3 

bij te bringen ende Erasmus hier inde vierschare presenteert de restitutie vanden dijck 

het gelt datter voeren gegeven is ende Jan Adriaens niet ? 

 Ten selven dage heeft Johan Adriaens gedecl?gneert vander vierschare vander heijsch 

vuijtwijsende register folio 2 dat de voors. dijck ? (inde kantlijn: alsoe Erasmus Pieters 

aldaer te weten folio 2 gesustineert heeft den zelven dijck is ambacht ende 

ambachtsgevolch is) 

- zoe wijsen schepenen voor recht dat de declinatoir gehouden is voor goet vast ende 

van weerden ende dat haer bij den recht dienen onder burggrave ende leenmannen ofte 

ten ware dat zij hunlieden bijde verwillecuere daer hen beijden belieft te rechte te gaen 

 

1W137, 5v, 6-6-1580 

 

- ten zelven dage heeft Erasmus Pieters van zijnen meester Nicolaes Leijten als ambachtsheer 

geprotesteert van schade costen ende intresten gedaen ende toecomende van de voors. 

dijck 

 

- Willem Maertens backere heijscht Marinus Marinuss schipper ende Cornelis Marinuss Gort 

(heijscht zekere kennisse van hetgene dat zijlijden gesien ende gehoort hebben 

tusschen hem ende Jacob de schippere ofte 4p daervoor alwaer zijlijden hetzelve 

begeren te doen  midts daertoe gewesen zijnde ende hebben hetzelve partijen verclaert 

bij eede dat Jacob de Schippere soude gegaen wesen tot Willem Maertens backer duer 

de woorden dat zij met Jacob ?, zoe is hij wederom gecomen ten huijse van Marinus 

de schipper voors. in het gelach daer zij zaten ende drincken zoe Jacob laten zien gout 

ende silver ende seijde van Willem Maertens backer gehadt hadde ende dat hij daerom 

swoer dat is de rechte kennisse 

 

- ten voors. dage zoe zijn weesen onder voecgden ende wedervoecgden gebrocht dewelcke 

zijn achtergebleven bij der doot van Maeijcken Jans, geweest heeft de huijsvrouwe 

van Pieter Jacobs alweck de drije weesen genaempt zijn Marinus Pauwels (out 16 

jaer), Pieter Pauwels (out 12 jaer) ende Jan Pauwels (out 9 jaer) , al waer aff rechtelijk 

besworen heeft van moederswege Jan Cornelis Cock als grootvaer recht voocht ende 

als toesiende voocht van vaders wege Pauwels Marinuss ende Hugo Jans als toesiende 

voocht van smoeders zijde 

 

- Erasmus Pieters nomine joncker Mattheus van Baersdorp als ghemachtich van joncvrouwe 

van Elisabeth van Haesdonck opent zijne dach van rechte vuijtwijsende folio 3? 



- alsoe schepenen de costen nijet oversien hebben duerdien dat de volle bancke van 

schepenen nijet en is , zoe verstellen schepenen desen dach van rechte tot 28-6, 

dezelve alsoe crachte ende machtich alsoe nu mach wesen, behoudelijk dies dat partije 

noch zal hebben een kennelijke wete, ofte partijen als dan consten accorderen, alwaer 

op dat men partien zal zenden behoorlijke copie van rechtelijke oncosten om also 

daerop te antwoorden 

 

1W138, 6, 17-6-1580 

 

Dach van rechte 17-6-1580, Jan Domiss, Jacob Oliviers 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps nomine zijnen broeder Jan Jans den dooven heijscht Gabriel 

Duppenghischer (reste schapen ende lammeren) 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps nomine zijnen broeder Jan Jans den dooven heijscht van zeekere 

ackerschade tusschen zijn broeder en Pauwels Diericks 

- alwaer op schepenen malcander beraden hebben (een viertel terwe ofte 15s 

daervooren) 

 

- Willem Quirijns heijscht Cornelis Anthonies vuijtwijsend tregister folio 3 ende dat vuijt 

crachte van derden dag 

- schepenen hebben Cornelis Anthonies gewesen inde condemnatie ende dat Willem 

Quirijns zal opleggen de rechten van de vierschare dwelck hij gedaen heeft ende doet 

zijn bewijs aen een swarte koe 

 

- Marinus Corneliss Gort als schouijt heijscht Andries Engels van zeecker verbeurde van 

boete gedaen tusschen hem ende Beelboom van mangelinge van een kachel op den 

sondach 

- idem heijscht cooman Theune (MPS: cooman Anthonij) ende cooman Gommert ende 

Pieter ? (MPS: Pierken?), Willem Maertens backere ende Willem Jans Langoore 

(boete) 

 

Dach van rechte 22-6-1580, Pieter Jans Rooshil, Jacob Jacobs Stoffels, Adriaen Jans Loij, 

Willem Quirijns, Jacob Dominicus 

 

- Jan Adriaens Blancx versoeckt ende opent zijn vierschare tusschen hem ende sir Vendeville 

vanwege de boomen staende ofte liggende aenden binnendijck tusschen Weerde ende 

Cruijningen waerop de voorgaende sententie vermelt te dienen op den dach van heden, 

al waerop Johan Adriaens Blancx versouckt voirts recht, waerop hebbende Johan 

Adriaens zeeckere erfve brieven ende consistatie (MPS: consultatie) van geleerden is 

bij leggende, ende is noch begerende aensettinge aen de voors. boomen dewelcke zijn 

liggende aenden voors. dijck om de zelve te verdoenen (MPS: of te vervoeren) ende te 

gebruijcken ende dat op cautie ende borgtochte 

- zoe wijsen schepenen voor recht alsoe sir Vendeville niet en compareert, zoe 

verstellen schepenen dese dach van rechte tot op den maendage naestcomende dwelck 

zal wesen de 27-6 behoudens dat de dat de consistatie zal blijven onder de wet om 

daer en tusschen sententie vuijt te name te finiteren?, midts partijen hebben een 

kennelijke wete 

 

RAZE 3522, 1W139, 6v, 22-6-1580 



 

- in absentie van Johan Adriaens Blancx zoe constitueert ende maeckt machtich ter kennisse 

van schout ende schepenen Pieter Pieters Leeuwe om vuijt ende inde name van hem te 

accoorderen alsulcken saecken als hij hier in rechte hangende ende dienende heeft om 

het te vervolgen ofter hij present ende voor eijgen waere 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps nomine zijnen broeder heijst ter vierschare Gabriel 

Duppenghischer vuijtwijsende register folio 4 

- zoe belooft Gabriel hem aen te spreecken ende met hem te accorderen voor den naeste 

dach van rechte 

 

- Cornelis Marinuss Gort heijscht Marinus Marinuss (MPS: Marinus Marinuss schipper) 

(vanwege dat zijn schaepen ende lammeren aen de heeren wege gewacht heeft 

ongecompelt achtervolgende de voorgeboden, boete 5s) 

 

- Dierick de schotter heijscht (MPS: verder niet ingevuld) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Willem Jans Langoore (boete 5s) 

- schepenen wijsen dat partijen zullen nemen elck een goet man etc. Schout neempt 

Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil), Willem Jans neempt Adriaen Jans Loij 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Andries Engels (MPS: verder niet ingevuld) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Beelboom (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) 

(boete 5s) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Govaert Diericks (boete 5s) 

- schepenen wijsen dat partijen zullen nemen elck een goet man etc. Schout neempt 

Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil), Govaert Diericks neempt Jacob Stoffels (MPS: 

Jacob Jacobs Stoffels) 

 

1W140, 7, 22-6-1580 

 

- Ick Gommert Vermuer bekenne bij dese loon ontfangen te hebben vuijt handen van 

monsieur Lazarus Kesselaer coopman tot Antwerpende nomber van 204p gr vls ende 

dat ter cause van 2 comende jaeren paeijen vuijtwijsende den schepenbrieff daeraff 

zijnde gemackt van houve binnen de prochie van Weerde die de voors. Gommert 

Vermuer vercogt heeft aen den voors. Lazarus Kesselaer te weten over de jaeren ende 

ougsten kersmisse naestcomende elcx jaer apert 102 tjaers waeraff ick mij bekenne 

voldaen te zijn van voors. jaere ende schelde hem daer aff quijte nu ende ten 

eeuwichen dage, ick ende mijn naercomers ende stelle daer onder alle mijne andere 

goeden alle dingen sonder arglist, in kennisse om dat waer es zoe hebben wij hier 

tsamen 2 briefkens ofte quitantien aff doen maecken de eene gestelt in het clercks 

register ter kennisse van schepenen Willem Quirijns, Jan Domiss ende de quitantie 

geschreven bijden clerck Frans Lambrechts ende onderteeckent 

 

Dach van rechte 27-6-1580, Willem Quirijns, Jan Domiss, Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, 

Adriaen Jans Loijs, Jacob Jacobs Stoffels 

 



Ter kennisse van schepenen heeft Erasmus Pieters zijnen dag van rechte vanwegen zijnen 

meester Mattheus van Baersdorp ter eender ende Jan van Haesdonck ter andere zijde 

ende dat op donderdach naestcomende welck zal wesen den 30ste deser maendt juni 

 

Dach van rechte 27-6-1580 (MPS: zelfde datum als boven!), Jan Domiss, Jacob Jacobs 

Stoffels 

 

- Erasmus Pieters nomine Pieter Eeuwouts heijscht Pauwels Vleeck (coop vlas) 

 

- Erasmus Pieters nomine Dignus Pieters Vlaeminck heijscht Maerten Jacobs ( 4 jaeren pacht 

daer zijn huijs op staet 4s tjaers) 

 

1W141, 7v, 27-6-1580 

 

- Erasmus Pieters nomine mons. Vendeville heijscht Adriaen Jans Loij ende Jan Domiss ende 

Pieter Pieters Leeuwe dat zij zullen bringen onder ’t secreet van schepenen de rechte 

kennisse onder secreet van schepenen hoe dat zijlijden de binnendijck tusschen 

Waerde ende Cruijningen liggen ende in wat manieren dat zij van de ambachtsheere 

gecocht hebben ende wederom vercocht hebben aen Johan Adriaens Blancx ofte elcx 

25p 

 

- Erasmus Pieters nomine mons. Vendeville heijscht Marinus Corneliss Gort vuijtwijsende 

tregister folio 2 

- Marinus Corneliss verclaert dat hem de tonne bier aen compt naer oude costuijme die 

somstijds hier plegen te bieren ende het noodelijkste met eede te verclaeren 

 

- Erasmus Pieters nomine mons. Vendeville heijscht Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave 

vuijtwijsende register folio? 

- verstelt 

 

- Erasmus Pieters nomine mons. Vendeville heijscht Pieter Pieters Leeuwe vuijtwijsende 

register folio? 

- verstelt 

 

- Dierick de schotter heijscht Marinus Dignuss (schotten) 

 

- Marinus Corneliss Gort schout als heere heijscht Marinus Marinuss Beelboom vuijtwijsende 

register folio? 

- verstelt 

 

- Marinus Corneliss Gort schout als heere heijscht Andries Engels (boete coopmanschap 

vuijtwijsende de voorgeboden)  

 

- Marinus Corneliss Gort schout als heere heijscht Jacob Geluck (zijn koeien hebben 

ongecoppelt gelopen aen heerenwech) 

 

- Marinus Corneliss Gort schout als heere heijscht jonge Cooman (zijn koeien hebben 

ongecoppelt gelopen aen heerenwech) 

 

1W142, 8, 27-6-1580 



 

- Jacob Jans Pieters Lemps nomine zijnen broeder Gabriel Duppenghischer vuijtwijsende 

register folio ? 

- schepenen condemneren Gabriel Duppenghischer ende Jacob Jans zal opleggen de 

rechten vander vierschare dwelck hij gedaen heeft ende doet zijn bewijs aende beste 

coe ende voorts aen zijn gereet goet 

 

- Jan de smidt heijscht sterfhuijs van Machiel ? (MPS: Adriaen Pieters Nacht?) (arbeijt) 

 

- Erasmus Pieters vuijt de namen van Mattheus van Baersdorp als gemachtich van joncvrouwe 

Elisabeth van Haesdonck versouckt ende opent? zijn dach van rechte tusschen hem 

ende joncker Jan van Haesdonck ende heijscht zeeckere rechtelijke costen gedaen ter 

cause van cavelinge van lande vuijtwijsende tregister folio ? 

- gedaecgde in persoone sustineert dat de aenleggeresse om costen over gegeven te 

hebben hem gedaecgde daer op te willen doen, antwoordende de minderinge (MPS: er 

staat min) niet en is ontfanckbaer voor redenen datter geen condemnatie en is 

- de gedaecgde persisteert ter contrarie ende sustineert als boven te meer vuijt redenen 

dat de questie is geweest tusschen broeder ende zuster waervuijt volcht met haer 

compensatie ende vuijt dien oock tvonnis is geslagen? op haeren eedt, presenterende te 

exiberen acten van gelijcke vonnisse inden Rade van Brabant gewesen ende oock inde 

Raedt van Mechelen 

-  Mattheus van Baersdorp protesteert tegens joncker Jan van Haesdonck van dat hij in 

gebannen vierschare heeft gesecht ende verclaert als dat zijn suster heeft een vlasschen 

(MPS: valsche) eedt heeft gedaen, dewelck hij presenteert te thoonen?  

- joncker Jan ontkent dat zelfde gesecht te hebben maar kent gesecht? te hebben indien 

dat van noode te thoonen, wanneer van node is? 

 

1W143, 8v, 27-6-1580 

 

- Alsoe de voorn.joncker Mattheus vuijt naeme van Elisabeth van Haesdonck ende eijscht 

noch van zeecker oncosten ende proceduren gedaen voor de vierschare van Waerde 

(inde kantlijn: ende noch in hove van Brabant ofte andersints) gedaen om zeeckere 

cavelinge van lande tusschen joncker Jan van Haesdonck ende zijne suster, waerop 

joncker Jan van Haesdonck aligeert voor recht in persoone, sustineert dat de 

aenleggeresse om costen over te geven te hebben hem gedaecgde daer op te willen 

doen antwoorden ende de minderinge niet en is ontfanckbaer voor redenen datter 

egeen condemnatie is 

- Alsoe naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen zoe wijsen schepenen voor 

recht dat Jan van Haesdonck wort van alle oncosten gecondemneert die men vindt int 

register van Weerde gedaen te zijne de welck vuijtgeteeckent zijn in het overgeven 

van de costen dewelcke zijn bedragende de somme van 9p 12s 4 gr vls ende 

aengaende de andere oncosten ende vactien die andersints soude mogen gedaen zijn 

anders dan voor de juge van Weerde dat hij deselfde zal heijschen aende persoonen 

die se hem belooft heeft ofte daert zijnen raet gedragen zal te zoucken 

- waerop joncker Jan van Haesdonck appelleert van de voors. sententie gewesen van 

schepenen 

- Erasmus Pieters protesteert vuijt de naem van zijn meester van alle oncosten gedaen 

ende toecomende gedaen werden 

- joncker Jan van Haesdonck protesteert gelijck van alle oncosten 

 



1W144, 9, 2?-7-1580 

 

Dach van reechte 2?-7-1580, Jacob Oliviers, Jan Domiss, Pieter Jans Rooshil, Jacob Jacobs 

Stoffels 

 

- Jan Adriaens Blancx versouckt ende opent zijnen dach van rechte bij verwillecuere van 

partijen tusschen hem ende mons. Vendeville waerop Erasmus Pieters vuijt de naem 

als boven alligeert dat Jan Adriaens Blancx vervallen is van zijnen dach van rechte 

alsoe procedeert? dat hij opnieuw eenen heijsch maecken zal, waer op Jan Adriaens 

Blancx (MPS: Johan Adriaens Blancx) alligeert daer thegens datse malcanderen 

verwillecuert hebben als haer malcanderen te rechte staen gelijck het maendage 

laetstleden geweest soude hebben, de selfde alsoe crachtich ende machtich alsooe 

toentertijt geweest soude hebben ende Jan Adriaens hetselfde vermet te thoonen met 2 

personen tselfde alsoe verwillecuert te wesen 

- naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen wijsen schepenen voor recht dat 

Jan Adriaens Blancx hetselfde zal thoonen binnen de tijt van 14 dagen ofte wanneer 

belieffde hem 

 

Dach van rechte 10-7-1580, Jan Domiss, Adriaen Jans Loij 

 

- ter kennisse van schepenen doet Adriaen Jans Loij zeeker verbot van de leveringe van 

Matthijs Engels huijs met de vroone welcke seijde de cooper dat het huijs met 400 roe 

vroone vercocht heeft 

 

Dach van rechte 13-7-1580, Willem Quirijns, Jacob Dominicus, Pieter Jans Rooshil, Jacob 

Oliviers, Jan Domiss 

 

- Jan Adriaens Blancx (MPS: Jan en Johan wordt door elkaar gebruikt) heijscht Cornelis 

Jacobs Boudewijns ende Frans Lambrechts zeecker kennisse van woorden de welcke 

Jan Adriaens Blancx ende mr Vendeville int contracteren van hun beijden ofte heijscht 

100 gulden daervooren 

- partijen hebben liever te kennen hetgene dat zij gehoort hebben ? het gene tegens 

malcanderen als hiervolgend: 

- dat is te weten dat den voors. Jan Adriaens Blancx met den voors. mons. Vendeville 

op onsen Lieven Vrouwendach wesende den 2de julij geseten hebben op de camer tot 

Willem Quirijns alwaer Cornelis Jacobs Boudewijns bij is gecomen om Jan Adriaens 

Blancx gelt te geven van den twaelfden penningen van thienden ende den voors. Frans 

Lambrechts daerbij henleijden ontboden is geweest alwaer de voors. personen 

gesaemtlijcken zijn veraccordeert ende hebben malcanderen verwillecuert dat 

hunlieder dach van rechte die te voeren gedient soude hebben dat die soude dienen het 

maendachs naer onse Lieve Vrouwen wesen den 4-7, alsoe crachtich ende machtich 

als hij te vooren gaende soude geweest hebben, sluijtende hiermede de voors. 

deposanten het slot van hunlijder depositie 

 

1W145, 9v, 2?-7-1580 

 

- Erasmus Pieters nomine als vooren? heijscht ter vierschare Jan Domiss, Adriaen Jans Loij, 

Pieter Pieters Leeuwe ende is haer heijschende naer vuijtwijsende register folio 6 

- schepenen wijsen voor recht alsoe Jan Adriaen Blancx is bij leggende zeecker 

interrogatie tot behulp van getuijgen ende vercoopers van dijck, begerende het tzelve 



bij haerlijden te houden ende tselve duersien, dwelck zij gedaen hebben alwaer op de 

voors. personen kennen ende deposeren ende kennen? mits de waerachtich te zijne int 

vercoopen van de dijck die zij van heer Willem Staes gecocht hebben, als dat zij 

woorden gehadt hebben van de boomen staende inden dijck, heeft hier Willem Staes 

geseijt: ick vercoope u den dijck ende trecht ende actie die mijn vader ende ick 

daeraen oeijt gehadt hebben van van boomen maer cont gij se crijgen ick ben te vreden 

maer alle actie ende recht dat ick er aen hebbe dat vercoope ick u maer ick en seggese 

die boomen niet toe, sluijtende de voors. deposanten hiermede haerlijden depositie 

 

- ten selven dage heeft Jan Adriaens Blancx voort geprocedeert nopende van de boomen dat 

dezelve hem zullen volgen volgende zijn voorgaende proceduren, ende denzelven hier 

bij leijt zeecker erve briefven van eijgendom ende volgende zijn consultatie bijde 

gehouden alhier, verthoont dat de zelfde boomen inde dijck gewoortelt wesen mits 

gehouden den gront eijgendom toebehorende 

- waerop Erasmus Pieters vuijt naem van mons. Vendeville alligeert ende verantwoort 

ende seijt volgende zijn getuijgen binnen Cruijningen gedaen rechtelijk, blijckende bij 

extract van dien hier verthoont, dat de boomen bij eeniche van dienaers van 

Boudewijn Barbiers geplant zijn geweest, ende alsoe Pieter Pieters Leeuwe Adriaen 

Jans Loij ende Jan Domiss alhier rechtelijk ter vierschare verclaert hebben int coopen 

van den voors. boomen in den dijck hemluijden niet toegeseijt en zijn bij heer Willem 

Staes, versouckt den voors. Erasmus Pieters ende seijt dat de voors. boomen zullen 

blijven inde handen van mons. Vendeville  

- ende naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen alsooe de zaecke voor ons 

luijden juge dom ende swaer schijnen te wesen, wijsen schepenen voer recht dat de 

zaecke zal dienen ter hooger vierschare ende wijse manne ter stede van Middelburch 

tot advijse, ende dat de voors. persoonen Jan Adriaens Blancx ende mons. Vendeville 

in zullen leggen omt voors. advijs te halen dat binnen de tijt van acht ofte thien dagen 

 

1W146, 10, 2?-7-1580 

 

- Erasmus Pieters als ghemachtich van Pieter Corneliss Schuijlhoeck blijckend bij zijn 

procuratie, heijscht Cornelis Jacobs Boudewijns op dat zelfde onderpant cum suis 

besittende is van verloopen rente, mits Jan Oolaerts een rechtelijke wete 

 

- Erasmus Pieters als ghemachtich van Pieter Corneliss Schuijlhoeck blijckend bij zijn 

procuratie, heijscht Jan Meeuss metser (berekende penningen, pachten) 

 

- Erasmus Pieters als ghemachtich van Pieter Corneliss Schuijlhoeck blijckend bij zijn 

procuratie, heijscht Willem Maertens (MPS: Willem Maertens backer) (pacht?) 

 

- Erasmus Pieters als ghemachtich van Pieter Corneliss Schuijlhoeck blijcken bij zijn 

procuratie, heijscht Adriaen Adriaens (pacht?) 

 

- Erasmus Pieters nomine Pieter Eeuwouts heijscht vuijtwijsende register folio 6 Pauwels 

Vleeck, bij Pieter Eeuwouts te comen ende met hem te pitten ende te palen ende te 

reeckenen 

 

- Erasmus Pieters nomine Pieter Eeuwouts heijscht Maerten Jacobs vuijtwijsende register 

folio ? 

- verstelt 



 

- Maerten Jacobs heijscht Jacob Dominicus (arbeijt aenden dijck gedaen) 

- verstelt ende voorts op de comste van de ontfanger van der Doest 

 

- Frans Lambrechts heijscht te ontbieden het huijs daer Willem Jans Langoore cleermaecker 

inne woondt vuijtwijsende register folio 9? 

- verstelt vuijt crachte vanden derden dach ende dat partien zullen bij malcanderen 

comen 

 

1W147, 10v, 2?-7-1580 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss (9 viertelen mutsaerts ende van coop van 

stenen) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jacob Geluck, jonge cooman, Andries Engels vuijtsijnde 

tregister folio 6 

 

Dach van rechte 23-7-1580, Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil, Jan Domiss, Adriaen Jans 

Loij 

 

- Mons Vendeville heijscht dese naer drije persoonen Jan Domiss, Adriaen Jans Loij, Pieter 

Pieters Leeuwe ende voorts de gemeene schepenen, mitsgaders Cornelis Jacobs 

Boudewijns dijckgrave wat dese voors. persoonen kennelijck is van den dijck daer 

questie om is tusschen Jan Adriaens Blancx ende mons. Gillis Vendeville, op den 

zelven dijck binnen haer lijder kennisse ofte wetenschap vrij ende vranck geweest is 

van alle schooten extraordinaris schoten ende allen beeden ende oft den zelven dijck 

ghehouden is geweest ambacht ende ambachtsgevolch? ende specialijk oft dien zelven 

dijck bethaelt heeft over themelsbreedte gelijck ander vroonen ofte vrije landen 

gegeven hebben ofte elck ses pont vls daervooren 

- alwaer op de voors. persoonen begeeren te kennen het gene haerlijden kennelijck is 

ljive (MPS: liever?) dan gecompdemneert te wesen inden heijsch 

- welcke voors. deposanten verclaeren gesamentlijck naerdemael zij onderlinghe met 

elcanderen gecommuniceertr hebben beroerende het zelve al dat huerlijden niet te 

voeren en staet dat den voors. dijck oeijt ijet heeft gecontribueert en egeen geschoten 

cijnsen beeden extraordinaris themelsbreedte? hoe oft in wat maniere men die soude 

mogen noemen, beroerende binnen der prochie van Weerde 

- sluijtende hier mede de voors. deposanten het slot van haer depositie 

 

1W148, tussenblad 

 

Spetie omme te bestellen aen mijnheere de rentmeester Gillis Jans: 

 

1 roosenobel         1.8.4 

3 vlaemsche nobels     3.10.4 

3 angelotten      2.14.0 

1,5 Italiaanse pistolet     1.11.6 

1 rijder       0.10.6 

1 ongerse (MPS: hongaarse?) ducaton  0.12.0 

3 pistoletten      1.12.0 

1 Philips daelder     0.8.6 



       ===== 

       12.7.2 (MPS: gr vls) 

    oock ? voor desen 0.0.10 

    compt hier  12.6.4 

 

Ontfangen bij mij Jan Laureijss van de M? van Jan Bertoon secretaris tot Ellewoutsdijck? 

dese specien als hiernaer volcht 

 

eenen roosenobel     28s 4 gr vls 

3 vlaensche nobels    23s 4 gr vls 

3 angelotten      18s 

1,5 italiaens pistolet     10s 6gr 

1 rijder      10s 6gr 

1 ongers (MPS: hongaars?) ducaton  12s 

3 spaensche pistoletten   10s 8gr 

1 zilveren Philips daelder    8s 6gr 

 bij mij Jan Laureijss 

 

1W149, 11, 2?-7-1580 

 

- Mons Vendeville heijscht ter vierschare Maerten Jacobs dat hij zal bringen onder secreet van 

schepenen wat hem kennelijk is gewoont hebbend met zijn vader opde houve van 

mons. Vendeville van zeecker plantage geplant bij Boudewijn Barbier in de dijck daer 

nu questie om es tusschen Jan Adriaens Blancx ende mons. Gillis Vendeville ofte zij 

de zelfde boomen geoorbaert ende gebruijckende ende de profijten van de zelfde 

gehadt hebben ende oft hem noch wel kennelijk is ofte mons. Anthonij Plano ende Jan 

de Yale (MPS: Jan de Ayalo) eeniche boomen inde zelven geplant hebben met de 

zelfde haege ende ofte wije de profijten daeraff gehadt hebben ende binnen de tijt van 

Pontiaensvloet geleden wesende de tijt acht ofte negen twintich jaer ofte is hem 

heijschende 100 gulden daer vooren 

- alwelcke kennisse begeert tzelve Maerten te doene naer zijn beste kennisse ende 

kennisschappe dat hem te vooren staet ende verclaert bij zijne mannenweerde ende het 

noot zijde met zijnen eedt te verstercken ende als dat hem wel voeren staet ende opde 

stede doentertijt gedient hebben met zijnen vader als dat doentertijt eenen Jan van 

Luijck doentertijt huerder van den voors. dijck was ende voors. Jan van Luijck heeft 

doentertijt twee ofte drije boomen afgesnoeijt heeft ende weggevoert, waer tegens den 

bedrijff vander houve van Anthonij de Plano geseijt heeft tegens Jan van Luijck dat 

hijt selve nijet doen en soude ofte hij soude doen te Middelburch halen ende ofte 

vertoeft? tot dat ick mijn meester gesprocken hebbe ende heeft den zelven gesprocken 

ende aengegeven van de voors. boomen den welcken voors. Anthonij de Plano 

geschreven heeft aen den ambachtsheere ofte hij zijne huerder Jan van Luijck zijn 

consent gegeven hadde om Anthonies de Planos plansoen ofte boomen af te snoeijen 

waerop de ambachtsheer wederom geschreven heeft dat hij het gors verhuert heeft 

maer de boomen niet, ende naer dien tijt de boomen altijts en gebruijckt ende geplant 

ende gesnoeijt bij de gebruijckers van de voors. hoeve tottertijt dat Jan Adriaens 

Blancx daer verbot aen gedaen heeft, hiermede sluijtende den exposant zijn depositie 

 

- Willem Quirijns nomine Maeijcken (MPS: Marrijcken) Baltens heijscht Pieter Eeuwouts 

vuijt crachte van arrest erffenisse van het lant binnen zijnen tijt van het ? dat hij 

derrinck vuijtgedaen heeft ende dat vuijtwijsende tzijnen pachtceel  



 

1W150, 11v, 2?-7-1580 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss metser vuijtwijsende register folio 9 

- naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen voor recht dat partijen zullen elck 

nemen enen goeden man, etc. 

- Marinus Corneliss Gort kiest Willem Quirijns, Jan Meeuss Jacob Oliviers 

 

- Erasmus Pieters nomine Pieter Eeuwouts heijscht Pauwels Vleeck vuijtwijsende register  

- Pauwels Vleeck bekent schult 15 gulden 10 stuijvers 

- Marinus Corneliss Gort belast de zelve penningen te geven aen Pieter Eeuwouts 

 

- Erasmus Pieters nomine Pieter Corneliss Schuijlhoeck heijscht Cornelis Jacobs Boudewijns 

met zijn consorten vuijtwijsende register folio 9 

 

- Erasmus Pieters nomine Pieter Corneliss Schuijlhoeck heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende 

register folio 9 

 

- Erasmus Pieters nomine Pieter Corneliss Schuijlhoeck heijscht Willem Maertens backere 

vuijtwijsende register folio 9 

 

- Erasmus Pieters nomine Corneliss Remigi ende Jan Willeboorts heijscht haer aenpaert in 20 

viertelen rontsaet 

 

-  21-8-1580 Comp. Jan Pieters de swaeger van Willem Staes den welcken heeft vernaedert 

het ambacht ? van de prochie van Weerde welcke Willem Staes vercocht heeft (inde 

kantlijn: ofte van zijnen wegen) aen Machiel de Molijn ende begerende de voors 

penningen te geven daer het voors. ambacht vooren vercocht is ende dat ter kennisse 

van schepenen ende dat in alder manieren als heer Willem Staes gevolcht heeft, ter 

presentie van Marinus Corneliss Gort schout ende Willem Quirijns ende Adriaen Jans 

Loij  

- in de kantlijn: ? naer usance van de rechten vande ambachten 

 

1W151, 12, 3-9-1580 

 

-  3-9-1580: Zoe is voor onsx schepenen Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Jan Domiss 

gecomen eenen Gheleijn Augustinuss tot Middelburch ende heeft ter kennisse ons 

voors. schepenen presentatie gedaen ende gelt getelt van alsulcken coopmanschap als 

hij gedaen heeft tusschen Marinus Corneliss Gort ende hemzelven van een nomber 

van 100 viertelen graeijns te weten 25 viertelen terwe, 25 viertelen rogge, 25 viertelen 

gerst, 25 viertelen boonen 

 

Dach van rechte 7-9-1580, Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers 

 

- Willem Quirijns heijscht Adriaen Govaerts den nombre van 11 viertelen rontcoolsaet ende 

dat over den ougst ende jaer te leveren anno 1580 dwelck hij Willem Quirijns van hem 

Adriaen Govaerts gecocht heeft ende het gelt daer aff ontfangen heeft 

 

- Willem Quirijns heijscht Willem Maertens backere (zekere schulden van goederen die hij 

gecocht heeft inde coopdach van Pieter Meeuss) 



 

- Erasmus Pieters nomine Anthonij Laureijss heijscht Willem Maertens backere (zeeker helft 

gedeelde gerst tusschen Willem ende Anthonij voors. al welcke gerst de helft Anthonis 

deel gecocht heeft op Goesche jaermarctdach anno 1580) 

 

- Erasmus Pieters nomine Anthonij Laureijss heijscht Jan Simons Ruijse (MPS: Ruse) 

(verteerde waren ofte van gecochte goederen) 

 

1W152, 12v, 7-9-1580 

 

- Erasmus Pieters vuijt de naem van joncker Mattheus van Baersdorp als gemachtich van 

Elisabeth van Haesdonck versouckt aen schepenen ofter soude moegen gecomen 

wesen zeecker gelt van oncosten onder schepenen ofte gedaen wesen ? van wegen van 

de rechtelijke oncosten gedaen ter cause van het proces tusschen hem ende joncker Jan 

van Haesdonck 

- verstelt 

 

- Erasmus Pieters nomine Machiel Jans heijscht Gabriel Duppenghischer (arbeijt, gerekende 

penningen) 

 

- Jan de Molenaer heijscht Jacob de Lapper (coren) 

 

- Jan de Molenaer heijscht Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) (coren) 

 

- Dierick de schotter heijscht Gommert Vermuer (MPS: Gommert Vermeer) (schotten 

schapen) 

 

- Dierick de schotter heijscht Andries Engels (schotten) 

 

- Dierick de schotter heijscht Rochus Adriaens (beloofde penningen van coop van gerst) 

 

1W153, 13, 7-9-1580 

 

-  7-9-1580: zoe is ter volder straten besteet te houden zeecker 2 calveren, te weten 2 

stiercalveren, te houden om te gorsen te weten 14 dagen naer date van heden ende dat 

bij schout ende schepenen de welcke den schotter op zijnen eedt geschot heeft ende is 

aff belooft daecgs 3de ende zal den aennemer zijn gelt vinden aen den schout ofte 

heere ofte aenden gene die de calveren aengaet, ende heeft aengenomen Pauwels 

Vleeck 

 

Dach van rechte 14-9-1580, Jan Domiss, Jacob Dominicus, Pieter Jans Rooshil, Jacob Jacobs 

Stoffels 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Jan Meeuss vuijtwijsende register folio 10 

 

- Erasmus Pieters nomine Anthonij Laureijss heijscht Willem Maertens backere vuijtwijsende 

register folio 12 

- partijen verwillecueren malcanderen te comen reeeckenen op verbuerte van den 

heijsch 

 



- Erasmus Pieters nomine Andries Jans heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsende 

tregister folio 12 

- schepenen wijsen naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen, condemneren 

Gabriel Duppenghischer inden heijsch  

- Gabriel belooft te betaelen op volstaende panden vant schoonste van zijne gereetste 

goederen alle genachten voortgaende 

 

1W154, 13v, 7-9-1580 

 

- Erasmus Pieters nomine joncker Mattheus van Baersdorp als ghemachtich van Elisabeth van 

Haesdonck versouckt ofter eenich gelt onder secreet van schpenen is ten behouve van 

de voors. Elisabeth van Haesdonck van zeecker rechtelijke oncosten ter cause 

geloopen bij cavelinge van lande 

- verstelt 

 

- Erasmus Pieters nomine Maerten Jacobs heijscht Jacob Dominicus vuijtwijsende tregister 

folio ?  

- schepenen wijsen dat partijen bij malcanderen comen 

 

-  Dignus Pieters dach van rechte is overgeteeckent tusschen hem ende Maerten Jacobs 

 

- Dierick Corneliss Sluijsbelle als schotter heijscht Rochus Adriaens vuijtwijsende tregister 

- schepenen wijsen dat partijen bij malcanderen comen om te pitten ende palen ende bij 

Adriaen Govaerts oock bij haer dit ende ten naeste? 

 

- Dierick Corneliss Sluijsbelle als schotter heijscht Gommert Vermuer van schotten van zijn 

schapen 

- schepenen wijsen voor recht dat Gommert is ontslagen ende ontlast van dese 

vierschare 

 

- Willem Quirijns heijscht Willem Maertens backere vuijtwijsende register 

- schepenen condemneren Willem Maertens backere ende dat Willem Quirijns zal 

opleggen de rechten van vierschare ende doen zijn? van Willem Maertens backere 

gereetste goet ende doet zijn bewijs aen het beste bedde ende voorts aen zijn andere 

goederen alle genachten voortgaende 

 

1W155, 14, 7-9-1580 (dit paginanummer is geplaatst in de kantlijn van het blad, bovenaan 

wordt nummer 13 vermeld) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst sterfhuijs van Nachten (MPS: Adriaen Pieters Nacht?) 

vuijtwijsende register folio 

- verstelt 

 

Dach van rechte 21-9-1580, Jan Domiss, Jacob Oliviers, Willem Quirijns 

 

- Willem Quirijns nomine sterfhuijs van Pieter Meeuss heijscht Gheleijn Adriaens (MPS: 

Leijn Adriaens) (een paer slaeplaeckens, gecocht op coopdach int voors. sterfhuijs) 

 

- Erasmus Pieters nomine mons. Carrion (MPS : Pieter de Carrion) heijscht Gabriel 

Duppenghischer (obligatie geleende gelde) 



 

- Erasmus Pieters nomine mons. Carrion (MPS : Pieter de Carrion) (MPS: of is het Erasmus 

Pieters zelf?) heijscht Adriaen Jans Loij (vijf tonnen faro biere) 

 

- Nicolaes Leijten als ghemactich van Jan Staes als ambachtsheer heijscht Jacob Dominicus 

van zeecker capoenen dewelcke zijn staende op zijn huijs tot zoe vele jaeren tot 2 

capoenen tjaers tot de laetste inundatie (MPS: innondatie)  

- alwaer op Jacob Dominicus aligeert dat hij niet en weet dat soude mogen schuldich 

wesen 

- naer aenleggen ende verweren van beijde partijen duerdien dat Nicolaes Leijten niet 

bij leijt eenich zeecker procuratie noch egeen schepen kennelijk en is, zoe verstellen 

 

- Nicolaes Leijten als ghemactich van Jan Staes als ambachtsheer heijscht Stoffel Jacobs 

restitutie ofte affstant van zeecker onderlant ofte aenwas nopende van de Hinckelinge  

- waerop Stoffel Jacobs bij leijt zeeker brieven van erve de welcke hout groote erve 

binnen de Grootenpolder vijff quartier 

- zoe wijsen schepenen dat Stoffel Jacobs zal besitten instelijk? ende vredelijk zijn erve 

alsoe groot als zijn brief is houdende binnen zijn gemercken, maer dat buijten zijn 

gemercken is, daer zalmen dat besoucken onder burchgraven ende leenmannen, 

daermen ambacht ende ambachtsgevolch behooren te soucken 

 

- Nicolaes Leijten als ghemactich van Jan Staes als ambachtsheer heijscht ? 

 

1W156, 14v, 21-9-1580  

 

- Nicolaes Leijten als ghemactich van Jan Staes als ambachtsheer heijscht Heijndrick de 

Naeijer eenen capoen staende op zijn huijs 

 

- Nicolaes Leijten als ghemactich van mr Jan de Jonge burgemeester tot Antwerpen heijscht 

Adriaen Jans Loij zeekere capoenen 

 

- Nicolaes Leijten als ghemactich van mr Jan de Jonge burgemeester tot Antwerpen heijscht 

Cornelis Vermeijen zeekere cijnsen 

 

 - Nicolaes Leijten als ghemactich van mr Jan de Jonge burgemeester tot Antwerpen heijscht 

Maeijcken Baltens (MPS: Marijcken Baltens) volgens tregister 

 

 - Nicolaes Leijten als ghemactich van mr Jan de Jonge burgemeester tot Antwerpen heijscht 

Pieter Jaspers van een hofstee volgens tregister. ? Jacob Dominicus oock een hofstee 

int Spaert volgens tregister 

 

- Nicolaes Leijten als ghemactich van mr Jan de Jonge burgemeester tot Antwerpen heijscht 

Baeijken? (MPS: Maeijcken Baltens?) van eenen capoen van zijn vroone 

 

 - Nicolaes Leijten als ghemactich van mr Jan de Jonge burgemeester tot Antwerpen heijscht 

Dignus den decker van cijns ende zijn vroone 

 

- Nicolaes Leijten als ghemactich van mr Jan de Jonge burgemeester tot Antwerpen heijscht 

Pieter Remigi van een hofstee 

 



Voorgaande partijen verstelt 

 

1W157, 15 (vermeld in de kantlijn), 21-9-1580 

 

- Adriaen Jacobs molenaer doet arrest aen zeeckere penningen rustende onder Jacob 

Dominicus ende Cornelis Jacobs Boudewijns van wegen erfgenamen van weduwe van 

mr Gillis Reijns 

 

- Erasmus Pieters nomine Maerten Jacobs bij opgehouden vonnisse vuijtwijsende register 

folio 9, alwaer op Jacob alligeert dat Maerten Jacobs zal advermeren (MPS: 

affirmeren) met eede dat hem de voors. penningen comen soude 

- schepenen wijsen ofte Jacob Dominicus Maerten Jacobs bethaelen wel met gelde ofte 

met pande 

- verstelt tot op de compste van Jacques Reijngoudt ende tot aenleggers vermaen 

 

- Erasmus Pieters vercontinueert de vierschare tusschen Dignus Pieters ende Maerten Jacobs 

tot op de comste als boven tot aenleggers vermaen 

 

- Erasmus Pieters nomine Laureijs Domiss heijscht Gommert Vermuer alzulck accoort als zij 

tzamen hebben gebleven? in goede mannen oft heijscht hem daervooren vuijtwijsende 

tregister 

 

- Jan Willeboorts heijscht in opgehouden vonnisse Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) 

vuijtwijsende tregister folio ? 

 

- Jan Willeboorts heijscht in opgehouden vonnisse Jacob de Lappere vuijtwijsende tregister 

 

- Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore?) heijscht Cornelis Corneliss (verteerde costen, 

partijen zullen bij malcander comen elcx met een goed man) 

 

1W158, 15v, 21-9-1580 

 

- Pieter Adriaens als deecken van tgilde van Sint Sebastiaens heijscht Poppe Jans  

 

- Pieter Adriaens als deecken van tgilde van Sint Sebastiaens heijscht Macharis Willems  

 

- Marinus de Schipper heijscht Maerten Jacobs (coop platsaet) 

 

- Frans Lambrechts nomine Jacob Jans Schemper ? (coop cordewagens) 

 

- Willem Quirijns nomine Adriaen Govaerts heijscht Jacob Jacob Stoffels (levering van 4 

viertelen rontcoolsaet) 

 

- Willem Quirijns nomine Adriaen Govaerts heijscht Cornelis de backer (coop saet dat hij te 

cort gelevert heeft) 

 

 1W159, 16, 22-9-1580, Willem Quirijns, Adriaen Jans Loij, Jacob Dominicus 

 

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

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



welcke penningen zijn rustende onder Jacob Dominicus ende Lieven Jacobs 19 

guldens 12 stuijvers op elck gemet over de dijckpaeije ende dijckpenningen over den 

jaere 1571 en 1572 over zovele gemeten vroonen als zij inde voors. dijckage van 

Weerde ende Valckenisse gehadt ende gedijckt hebben inde jaere voors. vuijtgesteken 

de erfve daer hij kent aff bethaelt te zijn. 

- schepenen verstellen de dach van rechte ende dat opden 22-10, midts partijen hebben 

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

 

Dach van rechte 28-9-1580, Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Dominicus 

 

- Willem Jans heijscht vuijt opgehouden vonnis vuijtwijsende register folio 14? 

- schepenen houden sententie aen  

- naer aenleggen ende verweeren van beijde verstellen schepenen ten naeste 

- beijde verbuert de boete van 5s 

 

- Mr Pieter de Carrion heijscht vuijtwijsende register folio? Gabriel Duppenghischer  

- schepenen condemneren Gabriel, Pieter doet zijn bewijs aen peerden daer de schult aff 

is spruijtende 

 

 1W160, 16v, 28-9-1580 

 

- Mr Pieter de Carrion heijscht vuijtwijsende register folio? Adriaen Jans Loij vuijtwijsende 

tregister behale een tonne  

- naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen dat Pieter de Carrions zal bijleggen 

zijn boucken ofte hetzelve bieren loon? daervoren gesprocken heeft 

 

- Pauwels Vleeck heijscht het sterfhuijs van Nachten (MPS: Adriaen Pieters Nacht?) 

vuijtwijsende een schepenbrief, 11gulden  

 

- Pauwels Vleeck heijscht Jan Simons (coop derrinck) 

 

- Jan Willems heijscht Anthonij Jooss vuijtwijsende schepenbrief 

 

- Pieter Adriaens heijscht Poppe Jans vuijtwijsende tregister folio 14  

 

- Pieter Adriaens heijscht Macharis Willems vuijtwijsende tregister folio 14 

 

- Jan Willeboorts heijscht Gheleijn Adriaens vuijtwijsende tregister folio 14. Gheleijn 

Adriaens belooft te bethaelen binnen 14 dagen 

 

- Jan Willeboorts heijscht Jacob de Lapper vuijtwijsende tregister folio 14. Jacob de Lapper 

belooft te bethaelen binnen 14 dagen 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister 14?, verstelt ende alsdan 

elcx eenen goede man kiesen om de saecke te accorderen 

 

1W161, 17, 28-9-1580 <<< 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht nomine zijn soon Cornelis Marinuss Gort het sterfhuijs van 

Nacht (MPS: Adriaen Pieters Nacht) (van een ?) 



 

- Nicolaes Leijten als ghemachtich van heer Jan Staes ambachtsheer onder de prochie van 

Weerde zijne persoone genomineert int register 13? ende haerlijden heijschende van 

zeekere vroonen cijnsen ende capoenen vuijtwijsende de steenrolle waeraff hier 

extract wert verthoont over soo vele jaeren ? de laetste inundatie  

- schepenen hebben de zaecke aenhoort ende verstaen naer haer beste vermogen maer 

de zaecken zeer verdonckert zijn 

- soe wijsen de schepenen voor recht dat alle degen die hier geen zeecker bescheijt en 

verthoonen dat de zelve persoonen vuijtwijsend tregister zullen overcomen met de 

ambachtsheer zoe zij best connen ende indien zij niet accorderen zoe wijsen de zelfde 

te rechte te comen onder burggrave ende leenmannen binnen de stadt Middelburch 

 

- Willem Quirijns heijscht? Adriaen Govaerts vuijtwijsend tregister folio 14 

- verstelt 

 

- Willem Quirijns heijscht? Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) vuijtwijsend tregister 

folio 14 

- Gheleijn belooft te bethaelen 

 

- ter kennisse van schepenen zoe heeft Jan Willems vuijtgecocht vuijt sterfhuijs van Nacht 

(MPS: Adriaen Pieters Nacht) de weduwe van voors. Nacht vuijt goederen voor de 

somme van 11 gulden, etc. 

 

- Jan Domiss nomine Laureijs Domiss heijscht Gommert Vermuer vuijt saecke de welcke in 

goede mannen gewesen is eertijts van schepenen gewesen  

- schepenen wijsen voor recht dat de zelve saecke eertijts gewesen is, dat die voort zal 

gaen 

 

1W162, 17v, 8-10-1580 

 

Dach van rechte 8-10-1580, Jacob Oliviers, Pieter Jans Rooshil, Jacob Dominicus 

 

- Pauwels Jacobs heijscht Frans Lambrechts ende Marinus Willems zeecker kennisse 

dewelcke zijluijden gehoort hebben tusschen d’erfgenamen van Nacht (MPS: Adriaen 

Pieters Nacht?) ende Pauwels Vleeck. Partijen bekennen dat zij luijden erfgenamen 

een obligatie Pauwels Vleeck belooft heeft? 

 

- Marinus Cornelis Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister folio ?  

- naer aenleggen ende verweeren, verstellen schepenen 

 

- Jan de Rave heijscht Gabriel Duppenghischer leveringe van 8 viertelen platsaet, noch 24 

viertelen gerst half zomer half winter die gecomen zijn ende belooft heeft te leveren 

vanwege Cornelis Marinuss Gort, etc. 

 

- Pauwels Vleeck heijscht het sterfhuijs van Nacht (MPS: Adriaen Pieters Nacht?) 

vuijtwijsende tregister een obligatie van zijnen schuijt daer hij inne gewesen zij met 

sententie van schepenen 

 

- Maerten Jacobs heijscht Jacob Dominicus vuijtwijsend tregister, schepenen verstellen 

 



- Jacob Dominicus heijscht Jan Meeuss (reste van een koe inde coopdach van Pieter Diericks) 

 

1W163, 17v?, 8-10-1580 

 

- Jan Willems heijscht Anthonij Jooss (schepenbrieff ende schepenen kenniss) 

 

- Arent Jans Storm (MPS: Aert Jans Storm) heijscht Jacob Jans Pieters Lemps (levering 25 

viertelen rontcoolsaets dewelcke gecomen zijn van Rochus Adriaens ende nu over 

getransporteert zijn aenden voors. Arent Storms al blijckende een obligatie 

onderteeckent voors. Jacob Jans) 

 

- Mons. Pieter de Carrion heijscht Adriaen Jans Loij vuijtwijsende tregister folio ? 

- schepenen verstellen 

 

- Pieter Adriaens vercontinueert zijnen dach van rechte tusschen hem ende Poppe Jans 

 

- Willem Maertens backere heijscht Jan Meeuss (huere van de schuere ende arbeijt) 

 

- Willem Maertens backere heijscht Jacob de wever (verteerde costen) 

 

- Willem Maertens backere heijscht de smidt? (MPS: Jan de smidt) (verteerde costen) 

 

- Willem Maertens backere heijscht Matthijs Mels (MPS: Matthijs Melchiors) (verteerde 

costen) 

 

1W164, 18, 8-10-1580 

 

- Willem Quirijns nomine Adriaen Govaerts heijscht Cornelis de backere vuijtwijsende 

tregister 

- schepenen wijsen met sententie ende condemneren Cornelis inden heijsch ende dat 

Willem Quirijns sal opleggen de rechten van de vierschare ende doet zijn bewijs aen 

Cornelis panden ende doet zijn bewijs aen zijn koeijen ende zijn paerden ende voorts 

zijn gereetste goet welcke hij soude mogen bevinden in dese prochie van Weerde ofte 

anders daer hij het soude mogen vinden 

 

- Marinus Corneliss Gort nomine zijne soone heijscht het sterfhuijs van Nacht (MPS: Adriaen 

Pieters Nacht?) vuijtwijsende tregister 

 

- Pieter Jans Rooshil heijscht Lieven Jacobs (gleuij, ende obligatie) 

 

 Dach van rechte 15-10-1580, Pieter Jans Rooshil, Jacob Jacobs Stoffels, Willem Quirijns, 

Jacob Dominicus 

 

- Pauwels Jacobs heijscht sterfhuijs van Nacht (MPS: Adriaen Pieters Nacht?) vuijtwijsend 

tregister folio 16?, gecontinueert ten naeste ende dat partijen bij malcanderen comen 

om te accorderen 

 

- Cornelis Marinuss Gort heijscht sterfhuijs van Nacht (MPS: Adriaen Pieters Nacht?) 

vuijtwijsend tregister 

-  Cornelis vermet hem te thoonen dat zijn schult deuchdelijk is binnen acht dagen 



 

- Adriaen Jans Loij heijscht Poppe Jans vuijtwijsend tregister 

- naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen, zoe wijsen schepenen voor recht 

dat partijen bij malcander zullen om te accorderen tusschen dit ende ten naeste, ende 

zij niet en accorderen zoe hebben partijen te naeste hetzelve recht dat nu zij hebben 

 

1W165, 18v, 15-10-1580 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister 

- Jan alligeert dat hij de coop opgeseijt heeft 

- Marinus Gort die wacht oft jan meeuss wel soude advermeren (MPS: affirmeren) met 

eede oft zulcks is  

- alsooe naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor recht dat elcx zijn 

beste doen zouden om een ofte twee persoonen crijgen soude die gene die int gelach 

geweest hebben om te thoonen tzijnen schoonsten om iet ende ? te schouwen (MPS: 

onbegrijpelijk) ende niet zoe muegen zij verwachten schepenen sententie ten naesten 

dach van rechte aff compt 

 

- Sebastiaen Pieters heijscht Jan Meeuss (4 viertelen rontcoolsaets) 

 

- Jacob Dominicus heijscht Willem Maertens backere (gleuij, ende noch 9s van een briefken) 

 

- Willem Maertens backere heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister 

 

- Willem Maertens backere heijscht Matthijs Mels (MPS: Matthijs Melchiors) vuijtwijsende 

tregister 

- schepenen verstellen, partijen bij malcander 

 

- de vierschare is verstelt tusschen Jacob de Wever ende de smidt ende Willem Maertens 

backere 

 

1W166, 19, 17-10-1580, present Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Adriaen Jans Loij 

 

- Erasmus Pieters nomine Gabriel Duppenghischer heijscht Jan de Rave leveringe van boonen 

120 viertelen de welcke zijn rustende onder diversche persoonen zoe onder Jan 

Domiss zoe meer ander daer Gabriel winste aff gegeven heeft van 8p gr vls, ofte 

heijscht hem voor de leveringe 1000 carolus guldens eens 

- Jan de Rave alligeert dat hij begeert borgen voor zijn andere coopen volgens obligatie 

die hij Gabriel gedaen heeft  

- naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen voor recht dat partijen zullen nemen 

elcx twee goede mannen om de saecke te accorderen, acoorderen zij niet so salmen 

vergaderen de volle bancke om van stonden aen sententie te geven definitive 

- welcke sententie was aengehouden opde volle bancke alwaer op schepenen geraemt 

hebben, so wijsen schepenen voor recht dat Gabriel sal ontvangen de number van 

boonen mits dat Gabriel zal bethaelen de reste van boonen dier noch aff te geven zijn 

aen degene die noch te cort zijn ende te antezeren? van staonde aen contant die leveren 

ende te geven van tgene datter noch aff te geven is van de voors, boonen ende dan 

daermede dat hem belieft 

 

Dach van rechte 22-10-1580, Jacob Oliviers, Jacob Dominicus, Pieter Jans Rooshil 



 

1W167, 20, 22-10-1580 

 

- Erasmus Pieters nomine Gabriel Duppenghischer heijscht Jan de Rave (rechtelijke oncosten 

ter cause van leveringe van boonen ofte is hem heijschende daervooren bij schouijt 

ende schepenen verleijt ter voors. questie naer vuijtwijsen der cure, noch cijnse den 

voors. eeijschende 1000 carolus guldens voor het verbot van Stoffel Marinuss bij hem 

gedaen vanwege de boonen 

- naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen soo wijsen schepenen dat partijen 

bij malcander comen tusschen dit ende ten naesten om te accorderen, accoorderen zij 

niet zoe hebben se ten naesten het zelve recht dat se nu hebben ende dat Stoffels bij 

haeren comen zullen om te besien alzulcks es beschreven is bij acte) 

 

- Jan de Rave heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsend tregister 16 

- naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen zoe wijsen schepenen voor recht 

ende condemneren Gabriel Duppenghischer inden eijsch van de leveringe van het 

platsaet ende dat Gabriel zal bewijsen zijn vrij goet ofte dat Jan zelve doen zal Gabriel 

bewijst hem aen de hoppe? (MPS: hoope?) daer het platsaet inne lijt ende voorts aen 

zijn gereetste goederen alle genachten voortgaende 

 

- Willem Maertens backere belooft ter kennisse van schepenen te bethaelen Pieter Corneliss 

Schuijle ende dat binnen de tijt van Sinte Maerten ende dat op volstaende panden 

(MPS: pangen?) als vele alsmen bevint schuldich te wesen 

 

- Willem Maertens backere heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend tregister 

- schepenen wijsen partien zullen bij malcanderen comen om te pitten ende te palen 

tuijsschen dit ende ten naeste 

 

- Jan Neve heijscht Sebastiaen Pieters (coop runt in den coopdach van Maeijcken zijne 

dochter) 

 

- Jan Neve heijscht Jacob de Lapper (coop corte? (MPS: cordewagen?) in den coopdach van 

Maeijcken zijne dochter) 

 

- Jan Neve heijscht Anthonij Jooss (arbeijt gedaen aen zijn huijs) 

 

1W168, 20v, 22-10-1580 

 

- Erasmus Pieters vercontinueert de dach van rechte tusschen Pieter Corneliss Schuijlhoeck 

ende de weduwe van Pieter Remigi ende Jan de Molenaer 

 

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

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

ten register bekent wesen naer vuijtwijsen tregister folio 15 

- alwaer op Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave staende inde weerde van de voors. 

erfgenamen alligeert doordien dat het spuijt zoe declineert hij van der vierschare 

- schepenen wijsen dat declinatorije voor goet vast van weerden 

 

- Pauwels Vleeck heijscht erfgenamen van Nacht (MPS: Adriaen Pieters Nacht?) vuijtwijsend 

tregister folio ? 



 

- Arent Jans Storm (MPS: Aert Jans Storm) heijscht Jacob Jans Pieters Lemps vuijtwijsend 

tregister folio ?  

- alwaerop Jacob alligeert waerom dat hij niet en quam op zijnen dach van leveringe 

met gelt ende met zaecken 

- naet aenleggen ende verweeren wijsen schepenen dat partijen zullen nemen elcx een 

goet man om te accorderen, Arent neempt de schouijt ende Jacob neempt Loij 

 

- Sebastiaen Pieters heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend tregister folio ?  

- verstelt cuijt cracht van den derden dach ende dat partijen bij malcanderen comen 

 

- Dierick Nicolaess nomine het weeskint van Maerten Heijndricks huijsvrouwe Me? (MPS: 

Mechtel) heijscht Andries den Duijtscher (huere ende montcosten) 

 

- Willem Quirijns heijscht Macharis Willems (levering 8 viertelen rontcoolsaets) 

 

1W169, 21, 22-10-1580 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend tregister  

- schepenen wijsen voor recht dat beijde partijen zullen zoucken ende kennelijke 

persoonen ofter soude mogen eeniche levende getuijgen te vinden en mogelijk is ende 

dat tusschen dit ende ten naesten ende dien niet zoe zullen alst dan tzelve recht hebben 

dat se nu hebben 

 

- Erasmus Pieters vercontinueert zijnen dach van rechte tusschen Dignus Pieters Vlaminck 

ende Maerten Jacobs 

 

Dach van rechte 29-10-1580, present Jacob Oliviers, Adriaen Jans Loij, Jacob Dominicus 

 

- Erasmus (MPS: Erasmus Pieters) nomine Maerten Jacobs vercontinueert dach van rechte 

tusschen zijn meester Maerten Jacobs ende Jacob Dominicus, ende Dignus Pieters 

Vlaminck ende Maerten Jacobs ende dat op de compste van Reijngout ofte tot haer 

lieder vermaen 

 

- Jan Neve heijscht Anthonij Jooss vuijtwijsen tregister folio 19, vuijt cracht van derden dach 

 

- Pauwels Vleeck vercontinueert zijn dach van rechte tusschen hem ende de erfgenamen van 

Adriaen Pieters Nacht 

 

- Willem Maertens backere heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister folio ? 

- schepenen wijsen ende condemneren Jan Meeuss inden heijsch ende Willem Maertens 

zal opleggen de rechten vander vierschare ende bewijsen Jan Meeuss zijn vrij goet 

ende doet zijn bewijs aen de schuere van achter? in alle genachten voortgaend 

 

1W170, 21v, 29-10-1580 

 

- Erasmus Pieters nomine Maerten Heijndricks nichte heijscht den duijtser Andries Jans 

vuijtwijsend tregister 

- verstelt 

 



- Arent Jans Storm (MPS: Aert Storm) heijscht Jacob Jans Pieters Lemps vuijtwijsend 

tregister folio 19 

- Jacob Jans alligeert duerdien dat zij partien niet gecomen en zijn op haeren dach met 

gelde ofte met zacken gelijck den dach inde obligatie staet, daer hij seijt behoort 

ontslagen te gaene van der vierschare 

- naer aenleggen ende verweeren, verstelt vuijt crachte van derden dach ende dat 

zijlijden Rochus Adriaens sullen bringen onder secreet van schepenen om hem te 

vragen bij naer de coomanschappe 

 

- Willem Quirijns heijscht Gommert Vermuer (terwe die hij gecogt heeft inde coopdach van 

Cornelis Vermeije) 

 

- Willem Quirijns heijscht Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore?) (goet die hij gecogt 

heeft inde coopdach van Cornelis Vermeije) 

 

- Jacob Oliviers heijscht Willem Jans Naeijer (MPS: is dit ook Willem Jans Langoore?) 

(huijshuere) 

 

- Jacob Oliviers heijscht Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) (1 viertel platsaet) 

 

1W171, 22, 29-10-1580 

 

 - Adriaen Jans Loij heijscht Marinus Marinuss Beelboom (13 viertelen rontsaets) 

 

- Pieter Pieters Leeuwe heijsch Jan Meeuss (kercke pacht) 

 

- Pieter Pieters Leeuwe heijsch Willem Maertens backere (kercke pacht) 

 

- Sebastiaen Pieters heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister folio 19 

- schepenen verstellen de dach van rechte ende dat Sebastiaen zal Jan Domiss 

willecueren ofte aenspreecken metten rechte om dies wille dat Jan Meeuss affgegaen 

is Jan Domiss watter die aff seijt sou hij Jan Meeuss te vreden wesen 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend tregister 

- schepenen voor recht dat Marinus Gort zal zijnen heijsch duechdelijk doen zal ende 

verclaert bij den eedt dat hij de meest eedt? gedaen heeft int aennemen van zijn officie 

dat zijnen eijsch duechdelijk is naer vuijtwijsen tregister ende dat Marinus Gort zal 

opleggen de rechten van de vierschare ende doet zijn bewijs aen het weijcken aende 

Kerckewech dat Boudewijn Lambrechts gecomen is ende voorts aen zijn gereetste 

goet dat hij bevinden can alle genachten voortgaende 

 

1W172, 22v, 5-11-1580 

 

Dach van rechte 5-11-1580, Jacob Oliviers, Jacob Dominicus, Pieter Jans Rooshil 

 

- Willem Jans Langoore heijscht ? (MPS: niet ingevuld) (verteerde costen, coop van huijse) 

 

 - Willem Jans Langoore heijscht Matthijs Mels (MPS: Matthijs Melchiors) (verteerde costen) 

 



- Pieter Pieters Emmerick heijscht Willem Maertens (MPS: Willem Maertens backere) 

(schepenbrieff, schepenkennisse 1579, 1580) 

 

- Maerten Heijndricks heijscht Jan Meeuss (coop van een wagen) 

 

- Marinus Corneliss Gort als schouijt ende heere heijscht Jan Meeuss (boete voor 

coopmanschappen die hij ten huijse van Willem Jans gedaen heeft (MPS: op zondag?) 

op 30-10) 

 

- Marinus Corneliss Gort vuijt name van Pieter Pieters (MPS: Pieter Pieters Leeuwe) als 

kerckmeester vercontinueert zijn dach van rechte tusschen hem ende Jan Meeuss ende 

Willem Maertens backere)  

 

Dach van rechte 9-11-1580, Jacob Oliviers, Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob 

Jacobs Stoffels, Adriaen Jans Loij 

 

- Willem Quirijns heijscht Gommert Vermuer vuijtwijsend tregister 

- schepenen wijsen met sententie ende condemneren Gommert inden heijsch ende doet 

zijn bewijs aen koeijen tot zijnder schult ende zijner penningen thoe 

 

- Arent Jans Storm (MPS: Aert Storm) heijscht Jacob Jans Pieters Lemps heijscht leveringe 

van 25 viertelen rontcoolsaet te leveren over ougst den jaer 1580 Sint Jacob daege 8 

dagen daervooren ofte acht dagen daernaer onbegrepen 

- naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen zoe wijsen schepenen voor recht 

dat dese twee voors. persoone, alsoo de eene als verweerder zeijt dat den eijsscher te 

lange gebeijt heeft ende niet met gelt ofte zacke gecomen en is ende alsoe de heijscher 

zeijt dat eerste coopmanschappe daer soude mogen geweest hebben ende het saet 

gesien hebbende heeft geseijt dattet het saet niet leverbaer en was ende voorts de 

zaecke sch? (MPS:schijnt blint?) ende te wesen ? ende alsulcks hier te lande over dit 

jaer veel alsulcke saecken gebuert zijn, soe wijsen schepenen dat dese twee personen 

zullen inleggen twee gulden om advijs te halen binnen de stede van der Goes daermen 

dagelijcks alzulcke zaecken meer handelt onder ettelijke persoonen dies hem 

verstaende om alsoe bijde zelven avijse?, partie tot zijnen rechte te helpen 

 

1W173, 23, 9-11-1580 

 

- Adriaen Jans Loij heijscht Marinus Marinuss Beelboom vuijtwijsende tregister folio 21 

- Marinus Beelboom seijt dat Adriaen te vroucg (MPS: vroeg) sprack 

- schepenen verstelt 

 

- Willem Jans Langoore heijscht Willem Jans Naeijer vuijtwijsende tregister folio ? (MPS: 

welk blad wordt niet aangegeven!) 

- verstelt 

 

- Jacob Jacobs Stoffels heijscht Willem Quirijns ende zijn huijsvrouwe zeekere kennisse ofte 

Heijndrick Marinuss niet geseijt en soude hebben dat Willem Quirijns 4 viertelen 

rontcoolsaets halen soude ofte hij soude brengen vanweg Jacob Stoffels, etc. 

 

- Marinus Corneliss schouijt als heere heijscht Jan de Molenaer (boete van zijn vercken) 

 



1W174, 23v, 9-11-1580 

 

- Jan Meeuss heijscht Willem Maertens backere (17 gulden 6 stuijvers) 

- Willem bekent dat Jan Meeuss gegeven heeft, dat Jan zal corten aen de condemnatie 

die Willem aen Jan heeft 

- schepenen wijsen dat partijen zullen bij malcanderen comen 

 

- Jan Meeuss belooft ter kennisse van schepenen de kerkcpachte te bethaelen aen Pieter 

Pieters Leeuwe als kerckmeester ende dat de tijt van 14 dagen, Willem Maertens 

desgelijcks op het schoonste van haere goeden? 

 

- Dierick Corneliss de schotter heijscht Sebastiaen Pieters (schotten) 

 

- de schouijt als heere aen schepenen geleijt ofter gedaen zijn drije sondachsche geboden den 

eenen aende anderen onvervallen vanwegen het sterfhuijs van Janneken Cocks 

- schepenen hebben gewesen datse volcomen zijn 

- schouijt heijscht dat de goederen die achtergebleven zijn bij de doot van Janneken 

Cocks zal gebrocht worden in inventaris hoe groot houcken tzoude mogen wesen 

duerdien datter noch een vierendeel met eijgen innecomsten aff gedaen en is 

- zoe wijsen schepenen dat den schouijt daerinnen comen zal schouijt? als heere tot den 

tijt thoe datter iemandt compt die zijn innecompste gedaen heeft, ende om het goet te 

emploijeren tot behouve van de ermen 

 

- Dach van rechte 19-11-1580, Jacob Oliviers, Pieter Jans Rooshil, Adriaen Jans Loij, Jacob 

Dominicus 

 

- Pieter Pieters Emmerich heijscht Willem Maertens backere (schepenbrief) 

 

- Jacob Dominicus heijscht Jan Meeuss (geleverde gelde, andere resten) 

 

- Willem Jans Langoore heijscht Jan Meeuss (coop saet) 

 

1W175, 24, 19-11-1580 

 

- Joris Jans (MPS: Joris Jans Storm?) heijscht Rochus Adriaens (arbeijt) 

- schepenen wijsen dat partijen zullen nemen elcx een goet man, etc. 

 

- Jan de Rave heijscht Gabriel Duppenghischer (MPS: Gabriel Doppegijeters) levering van 25 

viertelen gerst half zomer half winter die gecomen zijn van Cornelis Marinuss Gort 

ende de leveringe van 20 viertelen somergerst gecomen van Jacob de Decker, 

verschenen alles Sinte Maertenisse daer hij presentatie aff gedaen heeft bij de 

secretaris beloopen  

 

- Pieter Pieters Leeuwe heijscht Cornelis Anthonies (kerckeweije pacht verschenen 1578) 

 

- Jan ? heijscht Marinus Corneliss Gort (levering 25 viertelen rontcoolsaets ougst 1580 naer 

vuijtwijsen een obligatie) 

- schepenen verstelt ende dat partijen zullen nemen elcx een goeden man etc. 

 



- Marinus Marinuss Beelboom heijscht Jan Meeuss (heijscht quijtinge van Adriaen Jans Loij 

ende dat van 6 viertelen een achtendeel rontsaets die hij gecocht heeft ende gecomen 

zijn van den voors. Adriaen ende Jan Meeuss 

- Jan Meeuss begeert ten laste van Marinus Marinuss Beelboom ende te voldoen 

Adriaen Jans Loij 

- schepenen wijsen met sententie dat Jan Meeuss zal spreecken Adriaen Jans Loij ende 

houden Marinus Beelboom vrij van de saecke dat Marinus gemolesteert wert 

 

- Marinus Marinuss Beelboom heijscht Marinus Corneliss Gort (leveringe 25 viertelen terwe 

quatertroij goet) 

 

1W176, 24v, 9-11-1580 

 

- Sebastiaen Pieters heijscht Jan Meeuss (4 viertelen rontsaets) 

- schepenen verstelt ende dat partijen zullen nemen elcx een goeden man etc., 

Sebastiaen neempt Jan Domiss, Jan Meeuss neempt Jacob Oliviers 

 

- Cornelis Anthonies Anthonies heijscht Willem Maertens backere (verschenen penningen 

van coop van lande) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Willeboorts vuijtwijsende tregister folio 13 

 

Dach van rechte 3-12-1580, Jan Domiss, Pieter Jans Rooshil, Jacob de decker (MPS: Jacob 

Oliviers), Adriaen Jans Loij, Jacob Jacobs Stoffels 

 

- Pauwels Diericks heijscht Jacob Geluck (ackerschade) 

 

- Jan de Rave heijscht Gabriel Duppenghischer (MPS: Gabriel Doppenghijeters) vuijtwijsende 

register folio 23 

- schepenen verstelt ende dat partijen zullen nemen elcx een of twee goeden man etc., 

Jan de Rave neempt Jan Domiss, Gabriel kiest Adriaen Jans Loij) 

 

- Pieter Pieters Leeuwe heijscht Cornelis Anthonies vuijtwijsende tregister folio 23 

- Cornelis bekent 2p schuldich te wesen  

- verstelt 

 

1W177, 25, 3-12-1580 

 

- Cornelis Anthonies heijscht Willem Quirijns vuijtwijsende tregister folio 23 

- schepenen wijsen voor recht dat partijen bij malcanderen comen 

 

- mons. Pieter de Carrion heijscht Rochus Adriaens (vuijtwijsende obligatie 89p 11s 2gr vls, 

ende noch ever een half viertel terwe, 3,5 viertel haver, 1,5 viertel boonen, (MPS: inde 

kantlijn:) ende noch 16 gulden ter cause van braecke ofte borge daervoren) 

 

- Pieter Emmericks heijscht Willem Maertens backer vuijtwijsend tregister folio 22 

- schepenen wijsen voor recht dat partien zullen nemen degene die getuijcht hebben 

datter soude mogen eenich gelt gegeven wesen om de zelve zaecke te accorderen 

 



- Adriaen Jans Loij heijscht Jan Domiss rechte kennisse te bringen onder schouijt ende 

schepenen hoe ende in wat manieren hij Adriaen Jans Loij lant gecocht heeft 

- naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor recht (MPS: verder niet 

ingevuld) 

-  Jan Domiss heijscht hem Adriaen Jans Loij de voors. leveringe van het voors. lant  

- naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor recht verstelt tot op de 

leveringe thoe ende datmen mogen het lant int bot? steken zou 

 

- Aert Jans Storm (MPS: Arent Jans Storm) versoeckt de schouijt ende schepenen geopenbaert 

te werden het advijs gehaelt bij goede andere mannen  

- schepenen dat den schouijt Jacob Jans Pieters Lemps voort heijsschen zoude op het 

advijs, ende condemneren Jacob Jans in heijsch ende Arent Jans heeft opgeleijt de 

rechten vander vierschare ende doet zijn bewijs aen beste paerden ende wagen alle 

genachten voortgaende naer vuijtwijsen de cuere van Zeelant alwaer oft Jacob Jans 

appelleert van het advijs . De zelve Jacob heeft borge gestelt voor het appel ende is 

borge gebleven Jacob Oliviers 

 

1W178, 25v, 3-12-1580 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Marinuss Beelboom (levering 128 viertelen 

rontsaet tecort en hetzelfde ter mert (MPS: marct) gevoecgt heeft alsoe is hem 

daervooren heijschende 10 stuijvers elck viertel, ende noch pacht) 

 

- Marinus Marinuss Beelboom heijscht Marinus Corneliss Gort vuijtwijsende tregister folio 

23 

- Marinus Beelboom vermeet hem te thoonen ende dat met levende getuijgen  

 

- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Cornelis Anthonies (coop groen wicke) 

 

Dach van rechte 15?-12-1580, Pieter Jans Rooshil, Adriaen Jans Loij, Jacob Jacobs Stoffels 

 

- Pieter Pieters Leeuwe nomine Jan Adriaens Blancx heijscht Jan Willems zeekere kennis 

ende wetentheijt gewoent hebbend op de houve van Boudewijn Barbier ende Cornelis 

Boudewijns oft hem niet te voeren en staet dat ? Jan Adriaens polderman (MPS: Jan 

Adriaens Blancx) als penninchmeester doen ter tijt was gecomen (MPS: wat staat er in 

de kantlijn?) op de voors. houve ? pacht vanden dijck tusschen Weerde ende 

Cruijningen over den Vrijen Polder oft is hem heijsschende daervooren 100 gulden 

-  Jan Willems heeft liever te verclaeren hetgene hem daer aff te voren staende 

woonende op de voors. houve met Cornelis Boudewijns dan de 100 gulden te geven 

- alwelck de voors. Jan Willems wettelijk heeft verclaert ende gedeposeert bij zijn 

mannenwetenschap out weesende 55 ofte 56 jaer dat zijne meester Cornelis 

Boudewijns hem zeijde: compt daer om de pacht te halen? welcke dijck hij seijde 

verpacht was voor 10 gulden tsiaers (MPS: in de kantlijn: hij seijde dat de pacht de 

prochie aen quam), sluijtende hiermede dese deposant zijn depositie ende slot 

 

1W179, 26, 15-12-1580 

 

- Dierick Corneliss Sluijsbelle heijscht Cornelis Anthonies (schotten)  

 

- Adriaen Jans Loij heijscht Marinus Beelboom vuijtwijsend tregister folio 22 



-  Marinus Beelboom alligeert dat Adriaen Jans Loij bijleggen soude met eeniche 

levende getuijgen ofte hantgeschrifte dat zijnen dach verschenen is 

-  naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen wijsen schepenen met sententie 

alsoe levende getuijgen bij geweest hebben dat die zelve verwillecueren souden off 

dezelfde haer niet indachtich iszoe de coopmanschappe gedaen is ende dat metter 

minnen ofte mette rechte (MPS: verder niet!) 

 

- Adriaen Jans Loij heijscht Marinus Beelboom (dijckgorsinge, 12 viertelen terwe 

- Marinus bekent van dijckschult maer van de terwe i de leveringe niet verschenen 

- schepenen verstellen 

 

- Marinus Beelboom (MPS: Marinus Marinuss Beelboom) heijscht Adriaen Corneliss ende 

Dierick Corneliss (MPS: Dierick Corneliss Sluijsbelle?) zeecker kennisse van hetgene 

zij gehoort ende gesien hebben vanwege coopmanschappe die Marinus Corneliss Gort 

ende hij tzamen gedaen hebben 

 

- Willem Maertens backere heijscht Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) (geleverde 

gelden) 

 

- Willem Maertens backere heijscht Jacob de Wever (verteerde costen) 

- schepenen wijsen partijen bij malcanderen om te pitten ende te palen 

 

- Pieter Pieters Emmericks heijscht Willem Maertens backere vuijtwijsende tregister folio 24 

- schepenen met sententie ende Willem Maertens belooft 2p te bethaelen binnen 14 

dagen ende dat op volstaende panden de andere 2p die in questie staen, die staen in 

questie om gesleten te worden ende dat bij accoort het ? ende dit opperduijt het zeggen 

van goede mannen, welcke zijn Pieter Pieters Leeuwe ende Adriaen Jans Loij 

- inde kantlijn: de schouijt beslaet beijde partien met boete ende beloven met de schout 

te accorderen 

 

1W180, 26v, 15-12-1580 

 

- Mons. Pieter de Carrion heijscht Rochus Adriaens vuijtwijsende tregister folio 24 

- partie begeert copie van den heijsch 

- schepenen wijsen met sententie dat Rochus Adriaens zal hebben copie van den voors. 

obligatie, etc. 

 

- Ter kennisse van schepenen belooft Gabriel Doppeschijeters (MPS: Gabriel 

Duppenghischer) te leveren Jan de Rave te Kersmisse naestcomende 26 viertelen 

zomergerst ende dat in mindernisse van 52 viertelen gerste ende voort Bamisse 

naestcomende te weten 81 en 32 viertelen voor bate boven de andere 25 viertelen ende 

verbint Gabriel Doppenschijeter daer vooren alle zijne goeden roerende ende 

onroerende ende indien hij niet en levert te Kersmisse de 26 viertelen zoe blijft Jan de 

Rave op zijn rechte ende actie 

 

- Pauwels Diericks heijscht Jacob Jacobs Geluck vuijtwijsende register folio ? 

- Jacob ontkent dat zijn beeste niet? gedaen hebben ofte dat Pauwels zal goet doen dat 

zijn beesten gedaen hebben 

-  naer aenleggen ende verweeren van beijde zoe wijsen schepenen met sententie dat 

partijen zullen kiesen elcx eenen man om de zaecke te accorderen, etc. 



 

- Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps) heijscht Cornelis Anthonies vuijtwijsende 

tregister folio 24 

- schepenen condemneren Cornelis Anthonies in den heijsch ende Jacob lecht op de 

rechte van de vierschare ende doet zijn bewijs aen wagen ende voorts int gereetste van 

zijn goederen alle genachten voorgaende 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Marinuss Beelboom vuijtwijsende tregister folio 

24 

- schepenen wijsen dat partijen zullen nemen elcxs goede man, etc. Gort kiest Willem 

Quirijns ende Marinus Beelboom Pieter Pieters Leeuwe 

 

1W181, 27, 17-12-1580 

 

- Mons. Pieter de Carrion heijscht Rochus Adriaens vuijtwijsende trgeister folio 25 

- waerop den antwoorder schriftelijk begeert overleijt copie van de pachtceele ende 

meer schriftelijke dat de houve zoo vele gemeten nu en is zij gelijck de pachtceele 

vuijtduijrt 

- schepenen wijsen met sententie dat partien zullen nemen elcxs eenen goede man ende 

dat binnen Cruijningen dewelcke zouden van de zaecken verstaende ende dat voor de 

naesten op en dien dat partien accorderen tis wel int zoe, indien niet zoe hebben de 

partien ten naeste hetzelve recht dat nu zij hebben 

- voorts Carrion protesteert van schaden ende interesten van alle costen gedaen en 

toecomende 

- Carrion neempt Pauwels van Dale ende Arent Jans Storm (MPS: Aert Storm) ende 

Rochus neempt Adriaen Jacobs ende Domiss Jacobs 

- gelijck Rochus Adriaens protesteert oock mede van schade costen ofte interesten 

gedaen ende toecomende 

 

- Jan de Molenaer heijscht Jan Meeuss ( (dat hij niet ter molen gecomen is) 

 

- Jan de Molenaer heijscht Jacob Jacobs Stoffels (coren) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Marinuss Beelboom vuijtwijsende tregister folio 

23 

 

- Adriaen Jans Loij heijscht Marinus Marinuss Beelboom vuijtwijsende tregister folio 25? 

-  in de kantlijn: Marinus heeft verbuert boete van 5s ende belooft metten schouijt te 

comen 

 

1W182, 27v, 17-12-1580 

 

- Adriaen Jans Loij heijscht Marinus Marinuss Beelboom vuijtwijsende tregister folio 25? 

- verstelt, partien zullen aenspreecken die bij de coopmanschappe geweest hebben 

 

- Pauwels Diericks heijscht Jan Meeuss (coopdach van Pieter Eeuwouts, vacatie) 

 

- Pauwels Diericks heijscht Heijndrijck de Naeijer (coopdach van Pieter Eeuwouts, vacatie) 

 

- Pauwels Diericks heijscht Marinus Borgers (coopdach Dignus Corneliss de Winter) 



 

- Pauwels Diericks heijscht Jacob Geluck vuijtwijsende tregister folio 25 

- schepenen dat partien zullen kiesen een ofte 2 goede mannen etc. 

 

- Sebastiaen Pieters heijscht Poppe Jans (beloofde penningen) 

 

Dach van rechte 24-12-1580, Jacob Jacobs Stoffels, Jacob Dominicus, Jacob Oliviers, Pieter 

Jans Rooshil 

 

1W183, 28, 24-12-1580 

 

- Jan de Molenaer heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister folio 26 

- schepenen wijsen dat partien zullen kiesen een goede mannen etc. Jan Domiss ende 

Adriaen Jans Loij 

 

- Jan Neve heijscht Willem Maertens backere (coopdach Maeijcken Jans zijn dochter) 

 

- Jan Neve heijscht Heijndrick de Naeijer (2 gulden) 

 

- Adriaen Jans Loij heijscht Marinus Marinuss Beelboom vuijtwijsende tregister folio 26 

- Marinus belooft te bethaelen binnen 14 dagen ende dat op volstaende panden 

- ende Jan Meeuss desgelijck als Marinus Beelboom op volstaende panden op het 

schoonste van Jan Meeuss goet alle genachten voortgaende 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Marinuss Beelboom vuijtwijsende tregister 26 

- Marinus begeert te bethaelen ende pitten ende te palen 

- naer aenleggen ende verweeren van beijde partien zoe wijsen schepenen voor recht dat 

Marinus de briefken die hij zeijt die niet gerekent en zijn dat hij die voortbringen 

soude 

 

- Mons. Pieter de Carrion heijscht Rochus Adriaens vuijtwijsende tregister folio 26 

- antwoordde opden heijsch datter de houve thien roeden minder is danse verpacht ofte 

den pacht zelve inhoudt dewelck zij comparanten begeren te thoonen met levendige 

gethuijgen dat de houve zoe vele gemeten minder is  

- naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen voor recht dat zij comparanten 

zullen haere thoonen volbringen dwelck zij vermeten te doene binnen de tijt van 14 

dagen buijten de lande ende desgelijcks oock binnen 

- in de kantlijn niet goed te lezen! 

 

1W184, 28v, 24-12-1580 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jacob Geluck (boete vanwege clachte dat hij een vuijl 

crijnge (MPS: crenge, dat is een lichaam van een dood dier) in de gracht achter 

backers gestoken heeft) 

 

- Pauwels Diericks heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister folio 26 

- aengaende van de coopdach bekent hij schult ende tander mede behalve dat het 

verhuerde lant dat hij seijt datter volcht bij geweest heeft dat hij het boven de ouver 

gehuert heeft 



- naer aenleggen ende verweeren zoe Jan Meeuss belooft te bethaelen binnen drije 

weecken ende dat op volstaende panden (MPS: pangen) alle genachten voortgaende in 

het schoonste van zijn goederen 

 

- Pauwels Diericks heijscht Marinus Borgers vuijtwijsende tregister folio 26 

- verstelt 

 

- Pauwels Diericks heijscht Jacob Geluck vuijtwijsende tregister folio 26 

- partien lasten zaecke in schepenen dat op perduijt van questie van het saet naer 

vuijtwijsen register 

- schepenen zeggen Jacob Geluck vuijt te gaen van de nieuwe eenachtendeel saets ende 

indien het saet doot vriest zoe zal hij geven een achtendeel gerste voor zijn rechtelijke 

oncosten 

- inde kantlijn: schouijt beslaet beijde partien inde boete van 5s 

 

Dach van rechte 15-1-1581, Willem Quirijns ende Jacob Oliviers 

 

-  Ten voors. dage heeft Hans de Kneuvele ? zijdevercooper van Antwerpen (MPS: niet verder 

uitgewerkt) 

 

Dach van rechte 21-1-1581, Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers. Adriaen Jans Loij, Willem 

Crijns 

 

1W185, 29, 21-1-1581 

 

- Marinus Marinuss Beelboom heijscht van naerbeschreven persoonen zeeker kennisse welck 

zij gehoort ende gesien hebben vanwege een coopmanschappe tusschen hem ende 

Adriaen Govaerts van 100 viertelen gerst van den nieuwe wassche, in den eersten Jan 

Nicolaess de Rave, Pieter Adriaens, Dignus Jans decker, Heijndrick Jacobs Pardijs de 

rechte kennisse ofte 50 gulden daervooren ende dat in secreet van schepenen 

- dwelck dese persoonen bekennen wettelijk bij desen ende deposeren bij haere 

mannenweerde des voerder versocht zijnde verclaeren bij eede dat haer te vooren staet 

dat Adriaen Govaerts ende Marinus Beelboom coopmanschappe gedaen hebben van 

100 viertelen gerst van den nieuwen wassche, te leveren Bamisse ende Sinte Maerten 

vol levert? elck viertele voor 6s, 6s te gelage half ende half ofte de hele corte? egeen 

beraet vuijt oft in gestoken, sluijtende hiermede dese voors. deposanten haerlijden 

depositie ende slot 

 

- Dignus Jans beclaecgt hem ter kennisse van schepenen dat Jan de smidt zijn huijs ende 

schouwe opmaecken zal ofte dat schepenen wijsen teren? oft niet van node is om het 

zelve ende smisse op te maecken van sorge ofter eeniche brant daer bij gebuerde 

 

- Adriaen Jans Loij heijscht Gabriel Duppenghischer (MPS: Doppengijeters) (coop terwe 

gerst, peerden) 

 

- ? Dierick Corneliss nomine Cathalijna Andriesdr (MPS: Lijne Andries) heijscht Cornelis 

Anthonies 50gr vls (verteerde costen) 

 

- Pieter Jans Rooshil heijscht Lieven Jacobs (11,5 viertele gerst) 

 



- Willem Jans Langoore heijscht Adriaen Govaerts (verteerde costen) 

 

1W186, 29v, 28-1-1581, Pieter Jans Rooshil, Jan Domiss, Adriaen Jans Loij 

 

- Dierick Sluijsbelle (MPS: Dierick Corneliss schotter) nomine Gommert Vermuer? heijscht 

Jan Meeuss (berekende schult) 

 

- Dierick Sluijsbelle (MPS: Dierick Corneliss schotter) nomine den Duijtscher (MPS: Andries 

den Duijtscher) heijscht Cornelis Anthonies vuijtwijsende tregister folio 28 

- verstelt 

 

- Mons. Pieter de Carrion als hebbende transport naer vuijtwijsen de obligatie opent zijn dach 

van rechte tusschen hem ende Rochus Adriaens vuijtwijsend tregister folio 24 ende 

zecht: indien Rochus Adriaens ijet weet te seggen op Jan de Yale (MPS: Jan de 

Ayala?) dat hij hem aenspreecken ter plaetse daer hij woonachtich is ende dat hij tzij 

een ofte twee pachten betaelt heeft zonder eenich contradictie want hem de weije over 

gelevert zijn bij de gemeten ende de meestendeel van het lant 

- waerop Rochus hierbij leijt zeecker bescheijt van gethuijgen rechtelijk daertoe 

gewesen zijnde geweest op zijn vermet dwelck de voors. Rochus rechtelijk versocht 

heeftende alhier onder dese vierschare verthoont heeft als nu waer vuijt schepenen 

bevinden ende verstaen dat Sir Jan de Yale  in haer afrekeninge hem Rochus belooft 

heeft indien de houve zo groot niet en waere hem Jan de Yale daer in beloofde hem 

tzelve te voldoen ende te staen ende aengaende de vechtichheijt van soldaten dat de 

voors. Yale hem daeraff bescheijt soude geven 

- naer aenleggen ende verweeren van beijde partien zoe wijsen schepenen met sententie 

voor recht naer het vermet van zijnen thoonen dat sir Jan Yale eerst ende alvoorens de 

voors, Rochus houden op zijn grootte ende noch bescheijt van de vrijenden ten rechte 

genoucg zijnde ende al wes de voors. Rochus dan te achter ende te cort mach blijven 

heijschen alsoo ’t zijnen raet bedraecgt ofte van zijnen twege  

 

1W187, 30, 28-1-1581 

 

- Arent Storm (MPS: Arent Jans Storm) heijscht Marinus Corneliss Gort, Willem Quirijns 

ende Jacob Jacobs Stoffels zeekere kennisse wat henlijden te vooren staet gesien 

hebben het saet daer questinge om is tusschen hem ende Jacob Jans Pieters Lemps om 

het zelfde niet leverbaer was doen ter tijt ofte en was dwelck Jacob Jans Pieters Lemps 

alsoo leveren wilde ende ofter oock al was  

- partien hebben liever te kennen hetgene hen daer aff te vooren staet dan 50 gulden te 

geven 

- wes de voors. deposanten verclaeren ende deposeren ende verclaeren bij haere 

mannenweerde Marinus Gort ouwt wesende 50 jaeren, Willem Quirijns 42 jaeren, 

Jacob Jacobs Stoffels out wesen 38 jaeren dat het voors. saet doentertijt niet leverbaer 

en was dwelck Rochus haerlijden thoonde ende Rochus seijde dat Jacob Jans hem 

geseijt hadde datter niet al en was ende seijde Rochus dat Jacob leveren wilde gelijck 

daer lach 

- sluijtende hiermede haerlijden depositie 

 

- Adriaen Jans Loij heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsende tregister 28 ofte naer 

vuijtwijsen een obligatie ende noch 3 viertelen terwe 

- verstelt 



 

- Jan Domiss heijscht Jacob Geluck (rechtelijke oncosten wegens mededelen van borchtochte 

van het huedeschip bij Maerten Heijndricks gevoerd) 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps heeft arrest gedaen aen Cornelis Corneliss op hem ende aen zijn 

goet 

-  Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Cornelis Corneliss betalinge van zijn schult ende 

noch overlatinge van baten van lande die eertijts van hem gecomen zijn ende 

besprocken heeft niemant over te laten dan hem tusschen den tijt dat ? 

- schepenen verstellen ende dat partien bij malcanderen ende te pitten ende te palen, etc. 

 

1W188, 30v, 25-2-1581  

 

Dach van rechte 25-2-1581, Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Dominicus 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Jan de smidt (zeecker iser dat hij zelve tot zijnent ter 

huijse gedragen heeft, een deel geleent ende tzelve iser versmeet) 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Adriaen Jans Loij nomine ? Corneliss (MPS: Cornelis 

Corneliss) een baeijcken man? vuijtwijsend register folio 29 

 

- Maerten Jacobs heijscht Jacob Dominicus vuijtwijsende tregister folio ? 

- schepenen wijsen dat partien zullen bij malcander comen ende elcxs eenen goeden 

man nemen 

 

- Pieter Jans Rooshil heijscht Jacob Jans Pieters Lemps (penningen die hij tzomer gegeven 

heeft van coop van lande) 

- schepenen wijsen dat partien zullen bij malcander comen ende elcxs eenen goeden 

man nemen 

 

- Dierick Corneliss (MPS: Dierick Corneliss Sluijsbelle) nomine Gommert Vermuer heijscht 

Jan Meeuss vuijtwijsend register folio 28 

- schepenen wijsen met sententie dat Jan Meeuss bethaelen zal met gelde ofte met pande 

ende condemneren hem inde heijsch ende doet zijn bewijs aen een grijze koe 

 

- Willem Quirijns heijscht Wouter Bavo (coop hooij) 

 

1W189, 31, 25-2-1581 

 

- Jan Meeuss heijscht Cornelis Anthonies (huijshuere) 

 

- Marinus Corneliss Gort nomine zijn soone Cornelis (MPS: Cornelis Marinuss Gort) heijscht 

Willem Maertens backere (geleende penningen) 

 

- Heijndrick Adriaens heijscht Jacob Dominicus (voor gebruijck vroone van zijn huijs) 

- schepenen wijsen met sententie datse partien zullen wijsen de kuer hoe ende wat 

manieren het zelve huijs ende vroone is ende dat bij de vercooper 

 

- Heijndrick Adriaens heijscht Jacob Dominicus (steenen ende deijlen die de voors. Jacob 

Dominicus gehadt ende verbuert heeft) 



 

- ter kennisse van schepenen Jacob Oliviers ende Jacob Jacobs Stoffels heeft Willem 

Maertens backere belooft te bethaelen Pieter Jans Rooshil 

 

-  De dach van rechte tussen Maerten Jacobs ende Jacob Dominicus is vercontinueert ende dat 

op de compste van Jacques Reijngoudt (MPS: Jacob Reijnouts) 

 

1W190, 31v, 3-3-1581 

 

Dach van rechte 3-3-1581, Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Jacob Jacobs Stoffels, Pieter Jans 

Rooshil 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Adriaen Jans Loij vuijtwijsende folio 29 

- naer aenleggen ende verweeren soe wijsen schepenen met sententie dat partien sullen 

kiesen 2 goede mannen (Pieter Jans Rooshil en Dierick de schotter) etc. 

 

- Willem Jans Langoore heijscht Adriaen Govaerts vuijtwijsende tregister folio ? ende dat van 

verteerde costen 

- schepenen wijsen met sententie dat Willem Jans van beijde bringen de gelagen eenen ? 

daer Adriaen mede gedroncken heeft 

 

- Jan Meeuss heijscht Cornelis Anthonies vuijtwijsende tregister folio 29 

-  Cornelis Anthonies die belast de ackerschade in schepenen? ende belooft de 

huijshuere te bethaelen in meije 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Jan de Smit vuijtwijsende tregister folio 29 

- elcxs neempt een goede man, etc. 

 

- Jan de Smit heijscht Sebastiaen Pieters (arbeijt, schar, verder moeilijk leesbaar) 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Adriaen Jans Loij (schepenbrief) 

 

1W191, 32, 3-3-1581 

 

- Heijndrick de Naeijer (MPS: dit is Heijndrick Adriaens, zie voorgaande eis) heijscht Jacob 

Dominicus vuijtwijsende tregister folio 29? 

 

- Macharis Willems heijscht Jacob de Lapper (pacht) 

 

- Adriaen Jans Loij heijscht Jan Meeuss (18p gr vls, gerekende penningen) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Marinuss Beelboom (obligatie van dat hij saet 

soude mogen gecocht hebben over gelt van mouwers wassche, ende afstant van 

baninge van lande die hij eertijts van hem gepacht heeft, ofte heijscht daervooren 10p 

gr vls mits betaalde ploucg ende saet bij accordatie van schepenen) 

-  (MPS: in de kantlijn?)  

 

- Adriaen Jan Loij heijscht Marinus Marinuss Beelboom (van mangelinge van landen ende 

terwe ende noch van huere) 

 



1W192, 32v, 11-3-1581 

 

Dach van rechte, 11-3-1581, Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers 

 

- Pauwels Diericks heijscht Wouter Bavo (coop vlas ende gerst inden coopdach van Pieter 

Eeuwouts, vacatie) 

 

- Pauwels Diericks heijscht Heijndrick Adriaens (coop terwe ende gerst inden coopdach van 

Pieter Eeuwouts, vacatie) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Borgers (pachte, borge van het huijs dat hij van 

Marinus Corneliss gecogt heeft voor acht jaeren duerdien hij belooft heeft het huijs te 

repareren ende niet hij en doet dwelck hij belooft heeft ofte dat hij affstant doet van 

het het zelve huijs mits betaelend jaerlijks huere van dat hij er inne gewoondt heeft dat 

schepenen zeggen dat duechdelijk is) 

- verstelt 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Gommert Vermuer dat hij zal bringen zijn wesen onder 

voecgden ende wedervoecgden ende staet van inventaris van alle goederen alsoe de 

buijck? hier gebrocken is ofte eijscht hem daervooren de bate vuijtwijsende de kuere 

van Zeelant ende eijscht hem noch alsoe sommige goederen vercocht wesen ende in 

inventaris gecocht wesen ende zonder consent van hem gedaen es met schepenen, 

daervooren eijscht hij Gommert de somme van 10p, ende heijscht hem noch van de 

laetste reijse dat hij zijn laetste goet weggevoert heeft met een ander schip ende het 

mertschip ruijm genoucgt was ende eijscht daervoren 5 gulden ofte zoe vele min als 

hij bewijsen can met redenen (MPS: begrijp ik niets van?) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Marinuss Beelboom vuijtwijsende tregister folio 

30 

- schepenen wijsen met sententie dat partien zullen nemen die goede mannen die daerbij 

geweest zijn ende noch een goet man daerbuijten om de zaecke te accoorderen, Gort 

neemt Pieter Jans Rooshil, Beelboom neempt Adriaen Jans Loij 

 

1W193, 33, 11-3-1581 

 

- Jan de Smidt heijscht Sebastiaen Pieters vuijtwijsende tregister folio 29 

- schepenen wijsen dat partien zullen bij malcanderen comen om te rekenen pitten ende 

te palen 

- inde kantlijn: de schouijt beslaet Jan de smidt in de boete van 5s 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Jan de Smidt vuijtwijsend tregister folio 29 

- naer aenleggen ende verweeren van beijde partien zoe wijsen schepenen met sententie 

dat Jacob Jans zal bij bringen tot claratie ende specificatie hoe vele dat het iser 

gewijchte ende hoe goet het selfde iser zoude wesen ende Jan de smidt oock claratie 

van zijnen bouck hoe vele dat Coppe Jan (MPS: Jacob Jans) hem soude schuldich 

wesen 

 

- Macharis Willems heijscht Jacob Adriaens vuijtwijsende tregister folio 30 

-  schepenen wijsen met sententie dat partien zullen nemen eenen man om het lant te 

meten die zijt betrouwen ende te pitten ende te palen 



 

- Heijndrick de Naeijer vercontinueert zijnen dach can rechte tusschen hem ende Jacob 

Dominicus 

 

- Willem Jans Langoore heijscht Adriaen Govaerts vuijtwijsende tregister folio 30 

- schepenen wijsen dat de schouijt Adriaen Govaerts ofte hij comen bethaelen wil 

Willem Jans met gelde ofte met pande ende Willem Jans heeft zijn bewijs aen Adriaen 

Govaerts beste schaep 

 

Dach van rechte 22-3-1581, Jan Domiss, Willem Quirijns, Adriaen Jans Loij, Jacob Jacobs 

Stoffels 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Jan de Smidt op opgehouden vonnisse tregister folio 30 

- partie sustineert op het iser gecocht te hebben, zoe dat hij geen schult bekent 

- naer aenleggen ende verweeren van beijde partien zoe wijsen schepenen met sententie 

dat Jan de Smidt Jacob Jans zal voldoen met alsulcken iser als hij daer gebracht heeft 

ende anckers als hij zelve goet hem gedaen heeft bij ofte ? ponden, etc (MPS: moeilijk 

te lezen) 

 

1W194, 33v, 22-3-1581 

 

- Jan de Smidt heijscht Sebastiaen Pieters vuijtwijsende tregister folio 32 

-  naer aenleggen ende verweeren van beijde partien zoe wijsen schepenen dat partien 

zullen nemen ellicxs eenen goeden man om te accorderen, etc. Jan de smidt neempt 

Adriaen Jans Loij, Sebastiaen neempt Jan Domiss 

 

- Adriaen Jans Loij heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister folio 31 

- verstelt bij verwillecuert van beijde partien post vacantie 

 

- Maerten Jacobs heijscht op Jacob Dominicus vuijtwijsende tregister folio 30 

- schepenen wijsen met sententie dat Maerten Jacobs zal verclaeren bij eede ende 

stercken zijn schult, wes Maerten Jacobs gedaen heeft 

- schepenen condemneren Jacob Dominicus inden heijsch ende heeft de rechten van de 

vierschare opgelecht ende heeft gedaen zijn bewijs aen de roode koe genaempt 

Cooman Adriaens!!? alle genachten voortgaende voorts tot gereetste van zijn andere 

goeden 

 

- Marinus Corneliss Gorts zaecke, alles int register bekent wesen, zijn vercontinueert post 

vacantie 

 

- Pauwels Diericks vercontinueert zijn zaecken int register tot naer Paesschen 

 

1W195, 34, 4-5-1581 

 

- Comp. Adriaen Jans Loij levert aen ? (MPS : aan wie?) een stuck saeijlant 800 roe in Bals 

Hals (O. Cornelis Vermeijen, S. Heerenwech, W. Boudewijn Lambrechts, N. 

Heerenwech) voor 33p de hoop (MPS: deze acte is niet afgemaakt!) 

 

-  Wij Cornelis Simons, Cornelis Pieters, Marinus Jacobs, schepenen der heerlijckheijt ende 

prochie van IJersicke int quartier van Zuijtbevelant in Zeelants oorconden ende 



kennen dat op huijden dat dese voor ons gecomen ende gecompareert is in propre 

persoone dierbare jonckvrou Maria Olaertsdr van Ostee (MPS: Maeijcken Olaertsdr 

van Ostee) ende heeft metten rechte ende drije sondagsche geboden volgens de kuere 

van Zeelant vermeten te zijnde rechte voochdesse van haere drije onbejaerte wesen 

haer gebleven bij de doot ende overlijden van wijlen sir Jan Reijnouts haer wettigen 

man zalige memorie als namentlijk Robert Jans Reijnouts, Simon Jans Reijnouts ende 

Tanneken Jans Reijnouts dochtere, ende Boudewijn Reijnouts als wesende oom van de 

voors. wesen heeft hem vermeten te zijne recht wedervoocht dat van svaders zijde 

ende Jan Olaerts van Ostee heeft hem vermeten te zijne rechttoesiende voocht dat van 

smoeders wege, ende naerdien daer bij manisse van den schoutet ende vonnisse van 

schepenen twee ommedraecgen gedaen waeren ofter ijemant tegens ofte mede secchen 

wilde ofte de voors. persoonen soude gewesen werden elcxs in zijn vermet ende 

niemant en quam soe hebben schepenen gewesen voer recht elcxs van de voors. 

persoonen in zijn vermet gedaen ende de voors. jonckvrouwe Maria Olaerts dochter 

voors. heeft met Boudewijn Reijnouts als recht wedervoocht ende Johan Olaerts van 

ostee als rechttoesiende voocht de zelve voochdij van haer drije onbejaerte wesen 

voors. rechtelijk met eede besworen de voors, wesen overal te beshcutten beschermen 

ende verantwoorden in alle rechten geestelijk ende waerlijk de voors. weesen goet te 

helpen vermeerderen ende niet verminderen al te doene dat een goede moeder ende 

voochdesse van haere weesen behoort ende schuldich is te doene ende totter 

aenneminge van dese voors. voochdij, etc. 19-5-1581 

 

1W196, 34v, 4-5-1581 

 

-  Voor burgemeester en wethouders van Antwerpen constitueert Tanneken Reijnouts (out 38 

jaer de coop van lande liggen in Waerde inde hoeve van Robrecht Stockvisch, haer 

broer Boudewijn Reijnouts die dit land vercocht heeft aen Michiel de Molijn op de 

27ste april jongstleden om de zaken af te handelen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


