RAZE 3523
schepenakten

WAARDE
1580 - 1582
(naar hoofdscherm Waarde)

M.P. Smallegange
Waddinxveen, november 2013

RAZE 3523
Dit boek begint met de leveringen van 1580 – 1581
1W016, 1, 15-5-1580
15-5-1580: Cornelis Marinuss Gort bekent schuldich te wesen aen de oude weesen van Jan
Corneliss Oesthoff te weten de vier voorkinderen 5p 10s alwelcke somme is
spruijtende ende toecomende van zaecken ende brieffen dewelcke haer aenbestorven
zijn bij haeren vader, voorts de welcke voors. Cornelis Marinuss Gort belooft te
bethalen bij paijemente te weten etc. tot volder betalinge toe, dewelcke schult is
spruijtende ende toecomende bij zeker coop van huijsen staende in het oude dorp op
de Vate (O. Huijge Jan, S. heerenwech, W. Anthonij de wever, N. Schittemeet).
Speciale hypoteque hetzelve daer de schult aff spruijtende. Present schepenen Willem
Quirijns, Jacob Oliviers
15-5-1580: ter kennisse van schepenen zoe doet Jacob Jans Pieters Lemps als voecgt van
jonge wesen van Jan Corneliss Oesthoff heeft beclaecgt van alzulcken vercoopinge
van een brieff die Cornelis Marinuss Gort gecocht heeft van de weduwe van Jan
Corneliss Oesthoff, dwelcke niet machtich en wiste? dat duer zaecke dat hij de wesen
beloeft hadde te houden op haere mondiche jaeren ende tzelve daermede belast was
16-5-1580?: Cavelinge gedaen tusschen mejoncker Jan van Haesdonck ter eendre ende
mejonckvrouwe Lijsbeth (MPS: Elisabeth) de weduwe van Dr Prado zaliger memorie
ter anderen zijde in alder manieren hiernaer volgende:
(MPS: in de kantlijn:) dese cavelinge is gevallen Lijsbeth van Haesdonck (MPS:
Elisabeth van Haesdonck)
inden eerste zal dese cavelinge ? (MPS: hebben en haer?) zal volgen de vroone
genaempt Coppe Kividts hoffstede groot 221 roe met noch de weije daer west aen
groot 3 gemet 289 roe ende noch daer noort vast aen de voors. weije 442 roe coomen
met houcke jegens tbecksken? van groote weije
noch sal dese voors. cavelinge volgen het lant gelegen int Moolwater 8 gemet 122 roe
waerin geseijt is een vroonken te liggen groot ontrent 100 roe maer niet wetende oft
voor erve gemeten es ofte niet, maer indien men bevonden de voors. 8 gemet en 121
roe meerder te zijne dan zij staen zal tselve wesen half ende half
noch zal de voors. cavelinge volgen int Cousemoercken 526 roe
noch inden Dooldijck 1 gemet 230 roe
noch aldaer 2 gemet 185 roe
noch in de Meese de groote weije genaempt de Gansepoel daeraff dese sal volgen de
zuijtzijde totter halve dulfve die inde voors. weije es begonnen te delven
dese cavelinge is groot zonder de weije inde Gansepoel tesamen 21 gemet 215 roe
1W017, 1v, 15-5-1580
16-5-1580: Cavelinge gedaen tusschen mejoncker Jan van Haesdonck ter eendre ende
mejonckvrouwe Lijsbeth (MPS: Elisabeth) de weduwe van Dr Prado zaliger memorie
ter anderen zijde in alder manieren hiernaer volgende:
inde kantlijn de cavelinge is gevallen mejoncker van Haesdonck

-

-

in de eerste plaats de hofstede zonder houdt ende stenen, dat sal blijven gemeene,
ende es groot met het saeijlant ende weije dat daer achter aen volcht tsamen 6 gemet
241 roe
noch inden zelven houck achterwaerts vuijt west op 341 roe
noch aldaer 1 gemet 14 roe
noch aldaer 509 roe
noch 465 roe
noch aldaer 270 roe, noch aldaer Prijesters weijken (MPS: of wechken?) 2 gemet 100
roe
noch aldaer inden zelven houck Pieter Jans Boudewijns vroonken 112 roe
zal noch volgen in Noortvere 1 gemet 91 roe
noch in Bals Hals 4 gemet 24 roe
noch inden Dooldijck 1 gemet 50 roe
noch zal volgen dese cavelinge de noortzijde van de weijde genaempt de Gansepoel
totter halve dulve die inde voors. weije es begonnen te delven
dese cavelinge is groot zonder de weije inden Gansepoel tsamen 21 gemet 228 roe

6-6-1580: Comp Jacob Jacobs Stoffels levert een stuck saeijlant met een weije ende terwe
daerop besaeijt 3 gemet inden Dooldijck (O. Cornelis Jacobs dijckgrave (MPS:
Cornelis Jacobs Boudewijns), S. Heerenwech, W. Pieter Jans Rooshil, N. Cornelis
Jacobs voors.) voor 42p gr vls. Koper is Laureijs Domiss. Present schepenen Jacob
Oliviers, Jan Domiss, Jacob Dominicus
1W018, 2, 16-6-1580
16-6-1580: Comp. Willem Quirijns levert vuijt name van Maeijcken Baltens (MPS:
Maeijcken Balthasars) aen Marinus Corneliss Gort een huijs met zijn gevolch te weten
met eene halve? met erve daer opstaet, noch met een vroonken zuijt aen, in pachte in
alder manieren gelijck zij’t van David van der Werve gepacht heeft, gestaen ende
gelegen op Westveere op den dijck (O. Cornelis Jacobs Boudewijns, S. den opperele
van vrooner, W. heerenwech, N. Cornelis Jacobs Boudewijns) voor 34p gr vls. Present
Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jan Domiss, Jacob Jacobs Stoffels, Adriaen Jans
Loij (MPS: Loeij)
22-6-1580: Comp. Heijndrick Adriaens levert aen Willem Jans Langoore een huijs met
gevolch opt ambachtsheeren vroone (O. het Kerckhoff, S. vroonken tussen Pieter
Adriaens ende het huijs voors., W. Heerenstrate, N. Jacob Simons) voor 19p gr vls
4-7-1580: Comp. Marinus Corneliss Gort in naem van sijnen soon Cornelis Marinuss Gort
levert aen Pieter Jans Rooshil 1 gemet saeijlant met de terwe daerop besaeijt int Spaert
(O. Jan de Jonge, S. dijckgrave Cornelis Jacobs Boudewijns, W. Stoffel Jacobs, N. den
Dooldijck (MPS: hier Doeldijck)) voor 15p. Present Jan Domiss, Jacob Oliviers, Jacob
Stoffels (MPS: hier staat wel duidelijk Stoffels geschreven en niet Stoffs!)
1W019, 2v, 9-7-1580
9-7-1580: Comp. dijckgrave Cornelis Jacobs Boudewijns inden name van jonckvrouwe
Madena Reijngouts (MPS: Reijnouts) levert aen Lieven Jacobs 2 gemet inden
Dooldijck (O. ende S. heerenwech, W. Johan Adriaens Blancx, N. Stoffel Jacobs) voor
16p. Present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Dominicus

26-7-1580: Soo hebben Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Jans Pieters Lemps als
rechtvoocht van de wesen van Jan Corneliss Oesthoff saliger memorij te weten
Martina Jansdr (MPS: Martijnken Jans) oudt wesend 20 jaer, Jacomijna Jansdr (MPS:
Copmijnken Jans) out wesende 17 jaer, de welcke Jacob Jans voorts heeft gerekent
gepit ende gepaelt tot de dach van heden toe van alle vuijt schulden ende inschulden
de welcke goederen hij vuijt de naem als vooren gebruijckt heeft ende oock mede ter
presentie van de swaegers Jacob Willems ende Pieter Adriaens, alwelck Jacob Jans
van de voors. weeskinderen ontfangen moet van 19 gr vls dat hij meer vuijtgegeven
heeft dan ontfangen, ende heeft de voors 19 gr vls ontfangen ende dat ter kennisse van
schepenen ende het selfde onderteeckent te date als boven
Handmerken!
1W020, 3, 31-8-1580
Dach van rechte 31-8-1580, present Willem Quirijns, Jan Domiss, Jacob Dominicus
31-8-1580: Comp. joncker Mattheus van Baersdorp ende Jan Vilaijn als ghemactich ende
authoriteijt speciael bevel hebbend van Elisabeth van Haesdonck blijckens procuratie
alhier verthoont, dewelcke Mattheus van Baersdorp levert aen beschreven persoonen
het lant in diversche houcken ende ter volder straten bij den vuijtcoop vercocht is
inden eersten aen Michiel de Molijn een stuck vroone genaempt Coppe Kividts hofste,
groot 121 roe met noch een weije west aen gemeen liggend 3 gemet 289 roe gelegen
binnen de Riethouck (O. kercke van Waerde, S. ende W. heerenwech, N. Michiel de
Molijn) voor 13p 3s tgemet
aen Michiel de Molijn 442 roe inden zelven houck (O. joncker Jan van Haesdonck, S.
Pieter Corneliss Schuijle, W. heerenwech, N. joncker Jan van Haesdonck) voor 10p
tgemet
aen Lazarus Kesselaers 3 gemet 250 roe int Moolwater (O. S. ende W. heerenwech, N.
de Hil) voor 11p tgemet
1W021, 3v, 31-8-1580
-

-

-

-

aen Lazarus Kesselaers inden zelven houck 4 gemet saeijlant 22 roe voor 11p elck
gemet (O. heerenwech, S. Jan Domiss, doorgestreept Kesselaers, W. Heerenwech, N.
Cornelis Jacobs Boudewijns)
aen Cornelis Jacobs Boudewijns int Cousemoercken 526 roe weij (O. Barthelmeeus
Willouts, doorgestreept is Jacob Jans alias corte Coppe Jans, S. Kesselaers
doorgestreept Laureijs Domiss, W. heerenwech, N. Jan Meeuss) voor 12p tgemet
aen Lazarus Kesselaer inden Dooldijck 5 gemet 115 roe (O. Dignus de decker, s.
Heerenwech, W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. de Dooldijck) voor 7p tgemet
aen Marinus Corneliss Gort inde Meese weije de zuijtzijde genaempt de Gansenpoel
4?? roe (O. Jacob de Schippere, S. Jacob Dominicus, W. heerenwech, N. joncker Jan
van Haesdonck) voor 7p 15s.
present schepenen Jan Domiss, Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Jacob Dominicus

1W022, 4, 31-8-1580

31-8-1580: Heeft Jan van Haesdonck rechtelijken ter kennisse van schepenen ende dat op
protestatie van alle protestatien voergaende ontaenboort dese naerbeschreven
perceelen van lande heden gelevert, etc.
21-9-1580: Comp. Cornelis Pieters Manneken dewelcke heeft gelevert aen eene Pauwels
Franss 2,5 gemet ofte gelijke met de roede bevinden zal vuijtwijsende den overlooper
liggend in diversche hoecken, inden eerste in Bals Hals (O. de capelrije, S. ende W.
heerenwech, N. Jacob Jacobs cum suis), noch een stuck in Westveerpolder (O. Jan
Jooss, S. Zeedijck, W. Jan Domiss, N. de Westveerbinnendijck) voor 12p tgemet ende
met noch de helft van het huijs daer Pauwels Franss nu inne woont (O. de Vate, S.
Willem Pieters cum suis, W. Jacob Dominicus, N. Poppe Jans) ende dit huijs is
gegeven voor 9p 10s gr vls, welcke gedeelte van tlant ende huijsinge den voors.
Cornelis Pieters nomine uxore bestorven ende gesuccedeert zijn bij de doot van
Dierick Jans timmerman saliger, de voors. Pauwels Frans voorsaete (MPS: wat
betekent dit? Dus: Cornelis Pieters een swager van Pauwels Franss?)
1W023, 4v, 21-9-1580
21-9-1580: Comp. Laureijs Domiss levert aen Willem Maertens backer 1 gemet 24 roe in
Bals Hals (O. David van de Werve, S. heerenwech, W. de capelrije, N. Cornelis
Vermeijen) voor 11p de hoop
21-9-1580: Comp. Cornelis Pieters Manneken levert aen Willem Quirijns de helftscheijdinge
in part ende deel van lande dwelck hier inne hadde welck hij gedeelt heeft van zijn
zijnen swager groot gelijcke met de roe bevinden zal ontrent 2 gemet inde
Grootenpolder (O. Pauwels Franss, S. Johan Adriaens vroone (MPS: Jan Adriaens
Blancx), W. Willem Quirijns, N. Cornelis Vermeijen) ende dese erfve heeft Willem
Quirijns over in alder manieren als Dierick Jans van Adriaen Jans Loeij (MPS:
Adriaen Jans Loijs) gecocht heeft
21-9-1580: ter kennisse van schepenen heeft Adriaen Jans Loijs ontaenboort het stuck lants
dat Laureijs Domiss Willem Maertens backer gelevert heeft
1W024, 5, 3-10-1580
3-10-1580: Comp. Guijde de Bloijs transporteert aen Pieter Jaspers woenachtich ter Goes int
Zuijtbevelant de helft van 5 gemet thienden inden Grooten polder geseijt
Hinckelerest? polder ende Havenoort, item de helft 25 roe thienden int Hemmeken
ende int Peulken, item de helft van 5? gemet 200 roe thienden, noch de helft 400 roe
gelegen als vooren in den Westpolder, dewelcke men te leene houdt van heeren ende
capittelen van Sinte Salvatoris tot vuijtrecht volgende ende vuijtwijsende de
handvesten daer aff zijnde, bidden den voors. heeren van Sinte Salvatoris den voors.
Pieter Jaspers hiervan te willen verlenen alsulcke behoorlijke brieven van Investitie?
alsoo men daervan van costumelijk is te doene. Present schepenen Jan Domiss,
Willem Quirijns, Jacob Dominicus
3-10-1580: Comp. Guijde de Bloijs als procuratie hebbend alhier verthoont van wegen
Jacques Cuijt (MPS: Jacob Cuijt) aen Pieter Leeuwe woonachtich in Weerde de helft
van de bovengenoemde percelen

1W025, 5v, 22-10-1580
22-10-1580: Comp. Maeije Pier Macht (MPS: Maeije Pieters Nacht?) levert aen Marinus
Corneliss Gort een stuck dijck genaempt backersdijck inden Westveerpolder (O.
Cornelis Jacobs Boudewijns, S. Jan Heijndricks huijsken met een half met erve daerop
staende, W. heerenwech, N. heerenwech) voor 31 gulden
29-10-1580: Comp. Pieter Heijndricks Leckerbier levert aen Adriaen Jacobs Stoffels een
huijsken staende aent kerckhoff met zijn gevolch gelijck eertijts gebruijckt is (O.
heerenwech, S. Jacob de Lapper, W. kerckhoff, N. Machielken Hectors (MPS: Michiel
Hectors) voor 5p gr vls.
1W026, 6, 29-10-1580
29-10-1580: Comp. Heijndrick Jacobs levert aen Marinus Corneliss Gort een stuck weije 440
roe liggend aent dorp (O. Schittemeet, S. deckers hofstee met de vroonken, W. wesen
van Maeije Jans, N. Willem Maertens backer) voor 22p de hoop (MPS: is dat niet
ontzettend veel?). Present schepenen Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob
Dominicus (MPS: Jacob Domminck?), Adriaen Jans Loij
29-10-1580: Comp. Jacob Jans Pieters Lemps levert aen Marinus Marinuss Schipper 1 gemet
preter 3 roe in Kerkchoeck (O. Jan Meeuss, S. de kercke, W. heerenwech, N. Jan
Meeuss) ende dese voors. erfve is vercost op conditie dat Jacob Jans zal timmeren een
schuere lanck zeven roe ofte druijpens ende dat binnen de tijt voir de IJersche
jaermarct 1580 ende Leijchs? duer rijende ende dat Jacob Jans zijne timmer gereet is
voor de IJersche marct als boven zoe zal Marinus moeten geven voor het stuck lant
2100 gulden voor de hoop ende Jacob Jans het werck nijet en voldoet voer zijnen tijt
als boven zoe heeft Marinus het lant om niet ende de gebinden staen in questie aen de
gene die de lijffcoop gedroncken hebben en het zeggen van de mannen hoe
coopmanschappe gedaen is aengaende de gebinden
1W027, 6v, 5-12-1580
5-12-1580: Comp. voor ons schepenen Willem Quirijns ende Jacob Oliviers, Jacob Jans
Pieters Lemps als toesiende voecgt van weesen van Neelken Claeijs Jans (MPS:
Cornelia Nicolaesdr Jansdr) heeft met Willem Maertens backer gesamenderhant
gecomen bij ons voors. ende hebben gelevert Willem Maertens backer de somme van
10p gr vls ende dit voor de tijt van een jaer, ende als dan Willem Maertens de zelve
penningen wederom tende de jaere restitueren met gevende daerneffens de intrest van
1p boven de 10p ende niet langer, ofte ten ware dat hij schout ende schepenen ende ?
wederom vernieuwd werde, ende den zelve Willem Maertens stelt tot onderpant voer
de principaele penningen ende intrest 400 roe lants inde Meese (O. heerenwech, S.
Schittemeet, W. Pieter Jacob Stoffels, N. Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave).
Alles sonder archlist ter presentie als boven in kennisse om dat waer is, soo hebbe ick
Willem Maertens backer dit bescheijt ende obligatie laten schrijven bij den secretaris
maer zelve onderteijckent met mijn gewoonlijk handtmerck hier ondergestelt
Handtmerck!
- 26-3-1582: zoo is gecompareert Jacob Jans Pieters Lemps als toesiende voecgt van
weesen van Neelken Claeijs Jans (MPS: Cornelia Nicolaesdr Jansdr) ende heeft bekent
wel ende deuchdelijk bethaelt te wesen van Willem Maertens alzulcke penningen als

Jacob nomine voors. den voors. Willem Maertens gedaen heeft bedragende de
capitaele penningen de somme van 10p mitsgaders t verloop van penningen
bedragende tot de dage van heden de somme van 25s etc.
1W028, 7, 24-12-1580
24-12-1580: Comp. Adriaen Jans Loijs levert aen Jan Corneliss 400 roe saijlant met saet
besaeijt in Kerckhouck (O. erfgenamen Quirijn Wensels, S, Jan de Jonge, W. Laureijs
Rijckx, N. heerenwech) voor 5p gr vls. Present: Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers,
Jacob Dominicus, ende stelt tot borge Marinus Corneliss Gort
24-12-1580: Comp. Cornelis Marinuss Gort levert aen Jan Claess de Rave een huijs met zijn
gevolch int dorp opt ambachtsheeren vroone belast jaerlijck met 2 capoenen
aencomende Jan Staes (O. ende S. Heerenstraete, W. Cornelis Jacobs Boudewijns
d’erve, N. Marinus de schipper) voor 45p
1W029, 7v, 21-1-1581
21-1-1581: Comp. Adriaen Jans Loijs nomine Barthelmeeus Willouts levert aen Cornelis
Jacobs Boudewijns dijckgrave ½ gemet 4 roe in Cousemoercken (O. heerenwech, S.
Lazarus Kesselaers, W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Jan Meeuss) voor 32 gulden
de hoop.
30-1-1581 : Comp. Jacob Jans Pieters Lemps levert aen Michiel de Molijn coopman tot
Antwerpen 410 roe in Noortvere (O. S. W. ende N. Michiel de Molijn) voor 20p gr
vls. En dese erve is Michiel Molijn gelevert bij ? sommen? staende baeckenen? ende
sal se besitten rustelijk ende vredelijk, etc.
30-1-1581 : Comp. Cornelis Corneliss levert aen Thomas Jacobs Verbeecke een huijs met
zijn gevolch staende op ambachtsheeren vroone belast jaerlijck met eene cappoen ende
vuijtwijsende vroonbouck aencomende Jan Staes int dorp (O. Heerenwech, S. Jacob
Jans Pieters Lemps, W. Heerenstrate, N. Heerenwech) voor 24p 6s gr vls
1W030, 8, 30-1-1581
30-1-1581: Comp. Adriaen Jans Loij levert aen Jan Simons Ruse een huijs met zijn gevolch
aertvast ende nagelvast in dorp op ambachtsheeren vroone cijns aencomende Jans
Staes vuijtwijsende vroonbouck (O. ?, S. Jan de Jonge, W. Heerenwech, N.
Heerenwech) voor 18p. ? en gebruijck Jan Sijmons de vroone nijet voorder dan de
muer van Maerten Doens huijs gestaen heeft ende dat hij oock geen koeijen en mach
dan een ofte twee bij consentie van Adriaen Jans Loen, noch 2 ofte 3 coppelen
schapen tes moeten hem tzelve bevrijen ofte heijnen sonder Adriaen Jans coste.
Present Jacob Oliviers, Jan Domiss, jonge Jacob Stoffels
30-1-1581: Comp. Pieter Pieters Leeuwe als voecgt van weese van Jan Hugos (MPS: Jan
Huijge) pije (MPS: vrome) memorije genaempt Adriaen Hugos out wesende 21 jaeren
wes Pieter Pieters als voecgt dezelve Adriaen Huijge (MPS: Adriaen Hugos) ontslagen
heeft vande voochdije ende hem bewesen heeft zijn vaderlijk goet al waer hij het zelve
vinden zal ende dat bij reekeninge te brengen onder Pieter Pieters Leeuwe rustende de
voers rekeninge ende dat ter kennisse van schepenen was blijckende zijn stieffmoeder

hem bekende schuldich te wesen de somme van 1p 16s 1 gr vls van de coopdach ende
noch 3p van coop van de huijse daer zijn vader inne woonde, noch compt de weese,
van Willem Maertens backer, ende dat vuijt de coopdach van coop van vlas de somme
van 2p 10s ende heefter dach aen de penningen tot Goesche marct 1581, dies moet hij
geven omdat hijt gelt biest? de somme van 6p 13s etc.
Present Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil, Jacob Dominicus ende Marinus als
schoutet (MPS: Marinus Corneliss Gort) ende voorts ter kennisse van schepenen
maecg blijckend de weese erffgenaem in zijn goet van zoo vele ende zoo luttel als zij
achter zoude mogen laeten int laetste van haer leven als haer eijgen kint
1W031, 8v, 6-2-1581
6-2-1581: Comp. Jacob Dominicus levert aen Willem Pauwels ter Goes een eijnde dijck
genaempt de Westveerdijck 540 roe ofte alsoo men bevindt inden overlooper (O.
Willem Pauwels, S. Westveerpolder, W. Cornelis Jacobs Boudewijns, N. Heerenwech)
voor 7p elck gemet
6-2-1581: Comp. Pauwels Jacobs Vleecke levert een huijs met zijn gevolch aertvast ende
nagelvast in het dorp daer Janne Poldermans (MPS: Johanna Poldermans) plach te
woonen (O. Heerenwech, S. de Heerenwech, W. Hugo Jans (MPS: Huijge Jans), N.
Schittemeet opt ambachtsheeren vroone voor 40p gr vls. (MPS: aan wie?)
1W032, 9, 4-3-1581
4-3-1581: Comp. Jacob Dominicus levert aen saeijlant in Plassemeet (O. Heerenwech, S.
Cornelis Marinuss Gort, W. Cornelis Jacobs dijckgrave (MPS: Cornelis Jacobs
Boudewijns), N. Heerenwech) 2 gemet voor 45p gr vls. Cooper is Pieter Pieters
Leeuwe. Item noch een stuck weijlant 2 gemet inde Meese (O. Jacob de Schippers
weese, S. joncker Jan van Haesdonck, W. Willem Quirijns, N. Haveloosen dijck) voor
16p tgemet mist dat Pieter Leeuwe aen hem neemend de 8p dier op staat de penninck
16 daerinne gerekent waer aff hij Pieter Leeuwe aff moet geven gereet 12p etc. Ende
voorts moet Jacob Dominicus alle somer cost aff aff doen tot den dach van heden
11-3-1581: Comp. Marinus Corneliss Gort levert 500 roe weije in Noortvere (O. Pieter
Remigi, S. Geert Pieters, W. Heerenwech, N. Gillis Wolfswinckel) voor 14p tgemet.
Cooper is Jacob Geluck
1W033, 9v, 22-3-1581
22-3-1581: Comp. Frans van Hove als ghemactich van Joris van Hove zijn vader mitsgaders
Johanna van de Bruegele zijnder moeder blijckend bij procuratie hier verthoont 17
gemet 226 roe in diversche hoecken
inden eersten 2 ½ gemet 10 roe in de Meese (O. Heerenwech, S. de jonge cooman, W.
den zelven, N. Jacob Jans Pieters Lemps) voor 20p tgemet. Cooper Adriaen Jans Loijs
noch gelevert aen Jacob Jans Pieters Lemps 2 gemet weije 22 roe inde Meese (O.
Heerenwech, S. Adriaen Jans Loijs, W. Bastiaen Pieters, N. erfgenamen Quirijn
Wensels) voor 20p tgemet. Cooper Adriaen Jans Loijs
gelevert aen Marinus Corneliss Gort 3 gemet 80 roe saeijlant inde Meese (O. Marinus
de schipper, S. joncker Jan van Haesdonck, W. Heerenwech, N. joncker Jan van
Haesdonck) voor 20p 10s tgemet

-

-

gelevert aen Jacob Geluck ende Jacob Oliviers 3 gemet 30 roe in Riethouck (O. Jacob
Oliviers, S. Barthelmeeus Willouts, W. Heerenwech, N. Pieter Pieters Leeuwe) voor
19p tgemet
gelevert aen Pieter Pieters Leeuwe 1 gemet weije 28 roe in Riethouck (O. Michiel
Molijn, S. Jacob Oliviers cum suis, W. ende N. Heerenwech) voor 18p gr vls. Ende
Frans belooft ter kennise van schepenen Pieter Leeuwe alle rechtelijke oncosten
gedaen ofte comende daeraff te quijten, altijt blijffven het protest in zijn geheel op
beijde zijden zoo aen Gabriel ende Frans (MPS: Op blad 1W035, 10v staat : Frans van
Hove protesteert van schae ende intrest thegens Gabriel Duppenghischer om dies wille
hij de leveringe van zijn lant beletten wil)

1W036, 11,
Ander register over het jaer ende ougst 1581, schout ende schepenen over het voors. jaer:
inden eerste: schouijt Marinus Corneliss Gort, secretaris Frans Lambrechts
schepenen:

Pieter Jans Rooshil
Willem Quirijns
Jacob Oliviers
Adriaen Jans Loij

1W037, 1, 15-4-1581 (NB. paginanummer is nu 1)
Dach van rechte 15-4-1581, present Willem Quirijns, Adriaen Jans Loijs, Jacob Oliviers,
Pieter Jans Rooshil, Bastiaen Pieters, Jacob Jacobs Stoffels
- Barthelmeeus Willouts contra Jan Simons Ruse (6 achtendeelen teruwe)
- Barthelmeeus Willouts contra Matthijs Engels (5 achtendeelen teruwe)
- Barthelmeeus Willouts contra Marinus Borgers (lantpacht)
- Maerten Jacobs vercontinueert zijn vercoopinge tusschen hem ende Jacob Dominicus
- Pauwels Diericks contra Wouter Bavo ende Heijndrick Adriaens
persisteert vuijtwijsende register folio 32
Wouter Bavo belooft te bethaelen
- Pauwels Diericks doet een overvrage ofter eenich gelt gecomen is vanwege Jan Meeuss
(MPS: Jan Meeuss metser) wes hij belooft heeft ter kennisse van schepenen hem
Pauwels Diericks te bethaelen op volstaende panden ende dat van de coopdach van
Pieter Eeuwouts
schepenen bevinden kennisse dat het zelfde bij Jan Meeuss verwillekuert ende
Pauwels Diericks doet zijn bewijs aen zijn beste bouwe ende voorts tot zijn
gebreecke? thoe
1W038, 1v, 15-4-1581
- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Borgers vuijtwijsende register folio 32

-

Marinus Borgers bekent schult
Jan Meeuss belooft Marinus schult te bethaelen ende te ontlasten

- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Beelboom vuijtwijsende register folio 32
partie alligeert dat se partien gewesen werden om te accorderen daer zij ellicv een man
gecoren hadden ende het zelfde niet volbracht, Marinus Gort kiest Pieter Jans Rooshil,
Marinus Beelboom kiest Adriaen Jans Loij
- Marinus Corneliss Gort heijscht Maerten Heijndricks (bieren)
- Marinus Corneliss Gort heijscht Poppe Jans (lantpacht)
- Marinus Corneliss Gort heijscht sterfhuijs Marinus Dignuss (beloofde penningen ende noch
dat zij het goet niet gecocht en hebben in inventaris? alle vuijtschulden ende inschult
duerdien datter weduwe ende weesen binnen de tijt van 6 weken etc. (MPS: met nog
een paar correcties!)
16-4-1581: Heeft Marinus Corneliss geprotesteert van costen, schade ende intresten jegens
Gabriel Duppenghischer ende oock jegens Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave
vanwege dat den voors. Marinus Corneliss Gort zijne weijen niet en gebruijcken mach
op zijn pachtinge die jegens Jan van Haesdonck geslegen? heeft ende den voors.
Gabriel Marinus Gorts peerden vuijt de voors. weije gejaecgt heeft ende de voors.
peerden int wilde geloopen hebben
1W039, 2, 16?-4-1581
- de weduwe van Lodewijck Jacobs eijscht Lieven de Vogelaer de somme van 9 gulden
(lanthuer, verteerde costen)
- Marinus Corneliss Gort schouijt als heere eijscht op het sterfhuijs van Marinus Dignuss
vanwege opgehouden vonniss naer vuijtwijden register folio 1
partie bij leggend de kuere van Zeelant dat de schouijt niet gerecht en is duerdien
datter egeen weesen en zijn aengaende van inventaris van den ontfanckloon dat dat
den secretaris dat volcht ende den schouijt niet.
Soo wijsen schepenen met sententie dat partien zullen bij malkander comen om de
zaecke te accorderen, accorderen partien niet zoo hebben partien het zelve recht ten
naesten dat nu zijn hebbende
- Marinus Corneliss Gort schouijt als heere eijscht Marinus Beelboom ende dat op een
opgehouden vonniss vuijtwijsend tregister folio 1
schepenen wijsen met sententie duerdien dat schepenen cleijn van bancke zijn, zoo
verstellen schepenen dese dach van rechte ende dat opde volle bancke ende dat elck op
beijde zijden poogen zouden om eeniche kennisse van personen bij te bringen om zijn
recht te verantwoorden etc.
- Adriaen Jans Loijs eijscht Jan Meeuss op opgehouden vonnisse ende overteijckende
vierschare vuijtwijsende register folio 32
verstelt
- Adriaen Jans Loijs eijscht Rochus Adriaens (zaeij terwe)

- Adriaen Jans Loijs eijscht Adriaen Priesters (MPS: Adriaen Jacobs Priesterman)
(overlatinge van lande)
1W040, 2v, 30-4-1581
- Gabriel Duppenghischer eijscht Pieter Remigi (ackerschade). Wat staat er in de kantlijn?, in
ieder geval betreft het grote schade)
schepenen wijsen elck te nemen een goede man. Gabriel kiest Jan Willems ende
Willem Quirijns, Pieter Remigi neempt Pieter Leeuwe ende Jan inde Keete
- Pieter Remigi eijscht Gabriel Duppenghischer (delven tusschen hem en zijn braeck terwe)
- Bernaert Borchracht (MPS: twee regels verder staat Bernaert) heeft gedaen zeker verbot op
Marinus Corneliss Gort dat hij hetzelve lant des Bernaerts niet gebruijcken mach, zoo
wel weije als saeijlant, dat zijn meester hem verpacht heeft te weten Lazarus
Kesselaers
- Barthelmeeus Willouts eijscht Jan Simons Ruse op opgehouden vonnisse (begeert te
rekenen ?)
- Barthelmeeus Willouts eijscht Matthijs Engels op opgehouden vonnisse (partie en
compareert nijet)
- Barthelmeeus Willouts eijscht Marinus Borgers op opgehouden vonnisse
Marinus bekent hem schuldich te wesen 16 gulden maer dat Marinus niet zal derrijen
Barthelmeeus bekent dat Marinus zal derrijen daer questinge van vlas
Marinus belooft te bethaelen op volstaende panden ende stelt als onderpant eenstuck
terwe liggend in Bals Hals
1W041, 3, 30-4-1581
- Gabriel Duppenghischer nomine Jacob Hectors eijscht Jan Meeuss (arbeijtsloon ende huere)
- Heijndrick de Naeijer eijscht Jan Meeuss (gerekende penningen, obligatie)
- Jan Willeboorts heijscht Frans Lambrechts (?)
- Cornelis Anthonies heijst Jan Meeuss (arbeijt, dachcosten)
- Lieven Jacobs heijscht weduwe van Lodewijck Jacobs (van de visscherije die zij hem met
juge hem afgewonnen ende gebruijckende heeft tegen zijnen wille ende dancke)
- Willem Maertens backer heijscht Pauwels Vleeck (paije huijs ende verteerde costen)
- Willem Maertens backer heijscht Gheleijn Adriaens (verteerde costen)
1W042, 3v, 30-4-1581

- Adriaen Jans Loij (MPS Looij) eijscht Jan Meeuss op opgehouden vonnisse ende vuijt
crachte van derden dach naer vuijtwijsend register folio 2
partie compareet en niet
maer schepenen wijsen dat Jan Meeuss zal comen bethaelen met gelde ofte met
panden
Jan Meeuss belooft ter kennisse van schepenen te bethaelen op volstaende panden
ende dat het zaet zou mochen gedorschen
- Adriaen Jans Loijs eijscht Rochus Adriaens op opgehouden vonnisse register folio 2
verstelt vuijt crachte van derden dach
- Jan Meeuss eijscht Cornelis Anthonies op opgehouden vonnisse register folio 29
verstelt
- Marinus Corneliss Gort schout als heere eijscht Jan Domiss (dat den schout besteet heeft te
haelen zeecker hout tot behouve van molen nopende van ambachtsheere wege tot
IJersicke al welcke zijn buerte was te rijen)
- soo heeft Marinus Corneliss Gort geprotesteert tegens Bernaert Borgracht vanwege dat
zijnen knaepe Pieter Engels heeft gaen slechten in het lant genaempt den Hil ende
heeft bij zijnen meester gecomen ende heeft geseijt dat de voors. Bernaert bij hem
gecomen heeft ende heeft zijn geweer genomen ende heeft geseijt rijt daer duere
waerop de knape zeijde het tis besijen ruim genoucgt ende is daermede vuijt den meet
gecomen. In de kantlijn: wat van noo is dat ick mij meesters paerden quetse
1W043, 4, 7-5-1581
- Jan Adriaens Blanc heeft gedaen ter kennisse van schepenen zeecker beslach vanwege dat
zijne pachters schaepen te weten Adriaen Govaerts geschut zijn bij den schotter van
Weerde duer begeert van Mons Vendeville ende dat van voors Jan Adriaens eijgen
dijck daer hij bij coope ende geijgent is blijckende bij zeker scheepenen (MPS: brieff)
ende voorts ten date 6-5-1577 de zaeck nopende het proces noch staet op zijnen ende
eertijts gewesen is bij sententie dat de zaecke is gewesen onder borchgrave ende
leenmannen
ten zelven date heeft Jan Adriaens Blanc geprotesteert tegens ? van crachte ende
gewelt ende dat van costen schaden ende intrest
alsoo de schaepen ende het goet bederfflijken zaecken zijn zoo ordineren schepenen
dat de zelve schaepen bijden schutter ofte ijemant alders wederom gejaecgt ofte
gestouijt zullen werden daer de schuttinge gedaen is ende dat tot de tijt van een
woonsdache naestcomende dwelck zal wesen de 10de meije ende dat de schaepen bij
den zelven die de schaepen zouden gesont? gestouijt? heeft die zalse wederom bringen
in schuttinge alsoe crachtich ende machtich als de schuttinge gedaen is ende alsdan
zullen schepenen wijsen dat haer zal goet duncken goet recht wesen
Jan Adriaens Blanc heeft gedaen zeecker verbot jegens Vendeville ende van crachte
ende gewelt dat de zelven Vendeville niet en zal bringen eeniche beesten aenden dijck
opt zelve verbot ofte hij zal beclagen daert hem te clagen? staet
1W044, 4v, 10-5-1581, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Adriaen Jans Loij,
Bastiaen Pieters, Jacob Jacobs Stoffels

- Alsoo de voorgaende sententie die gewesen is op 6-6-1580 ten voors. zaecke nopende van
de declinatoire de welcke was bij schepenen voor goet vast ende van weerden
gehouden wert, zoo sustineren schepenen appoinctement eerst gesleten te zijne onder
burchgrave ende leenmannen ofte onder alzulcken arbijters ofte geleerden als zij
partien doen ter tijt geaccordeert hebben met malcanderen ende algaende van
schuttinge van schaepen dat de zelve wederom gejaecgt ende geschout zullen werden
daer zij gehaelt zijn, alsoe bederflijken goederen zijn ende dijck zal blijfven lijcken
van beijde partien oft huer pachters, tot ter tijt en wijsen dat de zelve zaecke zal
gesloten wesen metter minnen ofte mette rechte
schepenen ordineren dat den schotter zal hebben voor moeijte ende jaegen van deije
reijsen tsamen ?p 6s, het zelfde geordineert bij schout ende schepenen op de cost van
ongelijcke bij den mons Vendeville verleijt
Dach van rechte 13-5-1581
- Frans Lambrechts nomine de weduwe van Lodewijck Jacobs eijscht Lieven Jacobs op
verstelde vierschare, zie register folio 3
Lieven Jacobs belooft te bethaelen op volstaende panden
- Lieven Jacobs eijscht sterfhuijs van Lodewijck Jacobs op opgehouden vonnisse tregister
folio 3
schepenen wijsen met sententie dat duerdien dat hij Lieven Jacobs seijt dat
buijtendijcksche vischerije is ende schepenen ende schepenen niet voorder haeren eedt
gedaen hebben dan over de prochie van Weerde met haeren aenclevende polders, zoo
dat het sterfhuijs daeraff ontslagen is van den eijsch ende vierschare
1W045, 5, 13-5-1581
- Barthelmeeus Willouts heijscht Matthijs Engels op opgehouden vonnisse vuijtwijsende
register folio 1
Matthijs Engels ontkent schult
schepenen wijsen met sententie dat Matthijs Engels zal Barthelmeeus betalen met
gelde ofte pande oft dat hij Matthijs zal verclaeren met eede dat hij niet schuldich is
- Barthelmeeus Willouts heijscht Jan Simons op opgehouden vonnisse vuijtwijsende register
folio 2
schepenen wijsen met sententie dat des schouijt Jan Simons noch en voorts eijschen
soude oft hij comen bethaelen wilde met gelde ofte met pande, dwelcke hij niet en
doet zoe condemneren schepenen hem inder heijsch ende Barthelmeeus doet zijn
bewijs aent huijs ende dat voort degene die de penningen aencomen de haere eerst
afgaende ende schietende penningen die sullen aencomen om te vercoopen tot de
(MPS: laatste?) penning toe
- Gabriel Duppenghischer heijscht Pieter Remigi vuijtwijsende register folio 2
partie alligeert dat Gabriel de schade eerst getaxeert behoort te wesen van schepenen
enne heijsch maeckt
partien accoorderen dat zij ellick eenen goede man te nemen, etc. Pieter Remigi
neempt Pieter Leeuwe ende Willem Quirijns, Gabriel neempt Jacob de decker ende
Jan Willems

- Jacob Hectors heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister folio 3
schepenen wijsen dat de schouijt Jan Meeuss zal noch eens voorts eijsschen soude oft
hij comen bethaelen met gelde ofte met pande ende dat Jacob opleggen soude de
rechten van de vierschare ende bewijsen zijn vrij goet ende doet zijn bewijs aen een
grijse koe ende voorts tot zijn behouff alle genachten voortgaend
- Cornelis Anthonies heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende tregister folio 3
Jan Meeuss bekent eijgen schult
schepenen wijsen met sententie om partijen met malcander te comen te pitten ende
palen tusschen dit ende ten naesten dach van rechte
- Adriaen Jans Loij begeert zijne schaepen vuijten schotten ende dat op Heerenstraete ende
dat ter kennisse van schepenen ende dat hij niet en zal etten Jacob Geluck
1W046, 5v, 13-5-1581 (of 16v, staat in de kantlijn van de pagina!)
- Jan Meeuss heijscht Jacob Hectors (een mertstuck? voer zijn huijsvrouwe een roxken ende
noch 2? van hij? Jan Meeuss werck geweest is inden oust ende inde slachttijt)
partie compareert niet, verstelt
- Jan Meeuss heeft aen schepenen geleijt?(MPS: geseijt?) oft hij staet op volstaende pande op
Cornelis Anthonies wat kennisse dat onder schepenen is
schepenen bekennen datter es volle kenne op volstaende pande ende dat partien zullen
bij malcanderen comen om tegens malcanderen te pitten ende te palen
- Adriaen Jans Loij heijscht Rochus Adriaens naer vuijtwijsen tregister folio ?
schepenen condemneren Rochus Adriaens inden heijsch ende dat Adriaen Jans zal
opleggen de rechte van de vierschare, dat hij gedaen heeft ende doet zijn bewijs aen
een vet schaep
- Marinus Corneliss Gort vercontinueert tusschen hem ende Marinus Beelboom ten naeste
- Heijndrick de Naeijer heijscht Jan Meeuss naer vuijtwijsen tregister
Jan beloeft te bethaelen op volstaende pande
1W047, 17, 19-5-1581
19-5-1581: Comp. voor Marinus Corneliss Gort, schouijt, Jacob Oliviers, Willem Quirijns
ende Adriaen Jans Loijs, schepenen der prochie ende heerlijckheijt van Weerde, Johan
Adriaens Blanc dijckgrave van bewesten IJersicke in Zuijtbevelandt ende heeft aldaer
geexibeert verthoont ende selver op gelesen dit naer beschreven instrument van appel
gepasseert ende gedaen voor notaris ende getuijgen ende versocht dat de inhouden van
dies soude worden geschreven int schepenregister des voors. prochie van Weerde
welck hem bij schouijjt ende schepenen voirs. geaccoordeert es geweest waervan den
tenuer es als hiernaer volcht:
“op heden 19-5-1581, ter presentie van mij Rickart van der Varent openbaer notaris bij
die van den secreten Rade der Conincklijke Majesteit, geadmitteert ende geautoriseert,
residerende binnen der stede van Middelborch op Zeelant, persoonlijken compareerde
d’eersame Johan Adriaens Blanc verclaerende dat alzoo hij zekeren middeldijck
gelegen in Zuijtbevelant over de Vrijen Polder vuijt goede duechdelijke titel over de

-

-

tijt van 4 jaeren rustelijk ende vredelijk beseten ende dies aen eene Adriaen Govaerts
verpacht hadde ende dat eene Dierick Corneliss hem vervoordert hadde desselfs
pachters schaepen vanden voirs. dijck te haelen ende tot Weerde in sheeren schutte te
jagen, sulcks dat hij comparant benoodich is geweest over den selven Dierick
Corneliss voor de schepenen van Weerde clachtich te vallen, welcke voirs schepenen
op 10-5 lestleden oock geordonneert hebben dat de schaepen wederom gejaecgt ende
gestouijt souden werden, daer die gehaelt waeren ende hoewel zijlieden schepenen
daermede behoort hadden te supercederensonder voorder ordonnantie eenichzins
raeckende den eijgendom ofte possessie van de voirs middeldijck te doen, hadden
nochtans oick geordonneert dat de dijck zoude bluven liggen, ongereedt? van beijde
partijen oft huerluijden pachters totter tijt ende wijle toe dat sekere saecken daervan in
hunlieden pretensie breder ordonnatie vermelt is, gelaten soude zijn, bij welcke
pretense ordonnantie op aldien die voorts gaen mochte den voirg. middeldijck ,
waervan hij comparant in goede ? possessie is, voor zekeren tijt onbruijckbaer
gemaeckt zoude worden ende daer oock consequentelijk in zijne possessie geturbeert
werden (MPS: op volgend blad 1W048), oversulcks verbindende hem bij zodanige
ordonnantien grootelijcks gegraueert, heeft daervan , behoudens d’eerwaarde van de
voors. schepenen, geappelleert ende appelleert mits desen aende provinciale Raedt van
Hollant, protesterende zodanich sijn appel te vervolgen ende doen insinueren,
mitsgaders zijn woorden griefven te proponeren daer, ende alsoe hij te rade worden
zal, protesterende oick expresselijk dat hij mits desen noch enige andere acten gedaen
ofte te doene nijet gemeijnt oft geintendeert ende heeft, noch jegenwoordelijk en
meijne oft ontendeert te wijcken ofte te buijten te gaen het recht vande cuere van
Zeelant, hem ende de grave competerende vuijt d’eerste article van voirs cuere van
Zeelant int 2de cappittel dan daer hem mede te behelpen zo hij te rade worden ende
vermogen zal, versouckende aen mij notaris voirs. hem comparant hiervan geexibeert
te worden acte waervan ick hem gelevert hebbe dese jegenwoordiche aldus gedaen
binnen Middlborch, ter presentie van d’eersame Nicolaes Schansters? duerwaerder
ende Anthonij Blommaerts backer, poorters tot Middelborch thuijgen hier over
gerequireert ende mij ende aldus stont ondergeschreven ende geteijckent ? van der
Varent
Ende heeft daer naer de voors. Blanc verclaert voor de voirs. schouijt ende schepenen
van Weerde, behoudens de eerwaerde van schepenen, dat hij om redenen int voors.
instrument int lange geschreven ende verhaelt genoodtsaeckt es geweest van de
ordonnantie bij schepenen van Weerde voors. op 10-5 geordonneert te appelleeren als
hij oock ter presentie van voirs schouijt ende schepenen van de voors. ordonnantien
heeft geappelleert ende appleleert mits desen aende provinciale Raedt van Hollant ,
protesterende zoodanich sijn appel te vervolchen, begerende dat d’insinuatie van dien
bij den geswooren secretaris der voors. prochie gedaen zoude wordenaen Dierick
Corneliss ende andere die hem tot schutten van de schapen geassisteert hebben,
verclaerende voorts de voors. Blanc dat vuijt crachte van voirs appel zijne pachters de
dijck weer met sijne schapen ende andere beesten te etten
(MPS: op volgend blad 1W049) Volgend welcke ick Frans Lambrechts secretaris der
voors. prochie van Weerde die d’insinuatie van tvoirs 2 appelle gedaen hebbe, eerst
aen de voirs Dierick Corneliss die mij voir antwoort gaff dat ick d’insinuatie daervan
zoude doen aen Sr Gillis de Vendeville zijne meester, volgende welcke ick Frans
Lambrechts voirs terstont daernaer gegaen ben ten huijse vanden voors. Vendeville
alwaer mij geseijt werdt bij monde van Sr Herleijn dat de voirs Vendeville tot
Middelborch was, ende nijet bij huijs, tselve hoorende hebbe ick de voirs Sr Herleijn
het voirs instrument van appel laten lezen ende naerdien hij’t tselve gelesen hadde

-

hebbe ick hem geinsinueert dat de voirs Blanc in dier vougen ende manieren oock
geappelleert hadde voor schouijt ende schepenen van Waerde voirs ende hebbe hem
oick geinsinueert dat den voirs Blanc verclaert hadde dat hij vuijt crachte van die
voors. 2 appellen, zijn pachters schapen ende andere beesten des anderen daecgs aen
den voirs dijck te weijden zoude doen jaegen ende begerende aenden voirs Herleijn
dat hij hier van Sr de Vendeville tot zijner compste zoude willen adverteren dwelck hij
mij ter presentie van de voors Blanc belooft heeft te doen
versouckende de voors. Blanc aen mij secretaris voirs hem comparant hiervan
geexpedieert ende gelevert te worden acte

1W050, 18v, 24-5-1581
Dach van rechte 24-5-1581, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Willem Quirijns
- Jan Meeuss heijscht op Cornelis Anthonies op opgehouden vonnisse tregister folio ?
partie bekent de schult
soo wijsen schepenen dat Jan Meeuss zal opleggen de rechten vierschare ende dat
Cornelis Anthonies zal bewijsen zijn vrij goet, welck hij gedaen heeft ende Cornelis
Anthonies bewijst hem opten waegen
alsoo eerst Jan Meeuss het goet met een kerckgebot ter bode doen soude
- Jan Meeuss heijscht op Jacob Hectors op opgehouden vonnisse tregister folio ?
partie ontkent dat hij een roxken gelooft heeft maer een maertstuck nopende van het
vuijt wesen inden ougst heeft hij besprocken met verwaecgde?
soo naer aenleggen ende verweeren van beijde partien wijsen schepenen dat partien
sullen bij malcanderen comen om te accorderen ende kiesen elck eenen goede man.
Jan Meeuss kiest Willem Quirijns, Jacob kiest Jacob Oliviers ende Lanck Adriaenken?
(MPS: Adriaen Jans Loijs)
- Cornelis Anthonies heijscht op Jan Meeuss op opgehouden vonnisse tregister folio ?
partie ontkent schult
naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen soe wijsen schepenen voor recht
alsooe dat Jan Meeuss egeen schult en kent dat hij ent ofte ontkent alsoo t recht is ofte
dat Cornelis Anthonies zal stercken met zijnen eedt ende schepenen geven partien het
zelfde te meede ten naeste dachh van rechte daer sij toe ghewesen sijn
- Pieter Pieters Leeuwe ende Cornelis Jacobs Boudewijns als deken van retorica heijst
Cornelis Anthonies (gilde gelt)
- Marinus Borgers heijscht Jan Meeuss (Overlatinge van lande)
Jan Meeus belooft te bethaelen vuijt de naem van Marinus Borgers Barthelmeeus
Willouts
1W051, 19, 24-5-1581
- Ter kennisse van schepenen es de vierschare vercontinueert thuijsschen Barthelmeeus
Willouts ende Matthijs Engels ende daer duere dat zij schepenen bevonden de zelven
Matthijss niet daertoe bequaemt en was daer hij thoe gewesen is
Dach van rechte 3-6-1581, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers

- ter kennisse van schepenen als boven soe heeft Boudewijn Reijnouts doen gebieden het lant
dat hij vercost heeft aen monsieur Michiel Molijn op alsulcken aenspraecke als
Boudewijn voors. de dach van rechte hem voeren? houden sal ende boven van als
ontfanger zijns moeders? wege van vier roesen nobelen in specie die buijten de coop
van lande besproecken waeren tot een godts penning blijckende bijden register, ende
voorts protesterende van costen, alle schaeden ende interesten gedaen ende
toecomende
- Willem Maertens (MPS: Willem Maertens backer) heijscht Pauwels Vleeck op opgehouden
vonnisse tregister folio 3
schepenen wijsen met sententie dat partien sullen comen bij malcanderen om te pitten
ende te palen jegens malcander
- Marinus Borgers heeft aen schepenen geleijt ofter soude mogen eenich gelt gecomen wesen
ten behouve van Marinus Borgers ofte Barthelmeeus Willouts ende dat van Jan
Meeuss welck hij Jan Meeuss belooft heeft op volstaende panden
schepenen wijsen met sententie dat de schouijt zal andermael Jan Meeuss voorts
eijschen oft hij comen bethaelen wil met gelde ofte met pande welck hij niet
compareert en heeft soe heeft Marinus selve de vierschare voldaen ende heeft zijn
bewijs gedaen aen een stuck boonen groot 2 gemet 100 roe in Noortvere
1W052, 19v, 24-5-1581
- Cornelis Anthonies heijscht Jan Meeuss op opgehouden vonnisse register folio 6
partie en compareert niet
Cornelis Anthonies begeert zijn schult te stercken met eedt
verstelt
- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave als deken van Rhetorica heijst ? (MPS:
waarschijnlijk zie Jan Willeboorts, zie 1W58) 2 viertelen terwe ofte 16s voor elck
viertele dwelck blijckt dat de Camer van Rhetorica toebehoort vuijtwijsende haere
cuere bijde ambachtsheeren onderteijckent tjaers eene viertele tot 2de jaeren
overloopende
verstelt
- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave als deken van Rhetorica heijst Cornelis Anthonies
op opgehouden vonnisse register folio 6
partie bekent geen schult
naer aenleggen ende verweeren van beijde partien, wijsen schepenen met sententie dat
Cornelis Anthonies morgen zal comen bij de gilde broeders om met haer te accorderen
Dach van rechte 10-6-1581
- Laureijs Maertens nomine Boudewijn Reijnouts heijscht ? (MPS: niet ingevuld, zie 1W057)
(? viertelen saet)
1W053, 20, 10-6-1581

- Boudewijn Reijnouts heijscht Michiel Molijn ter cause van coop van lande 15p van
Boudewijns wege ende noch 4 rosen nobelen tot godts penning alvolgens de levering
tusschen hem ende Boudewijn Reijnouts als voocht van de wesen van wegen Jan
Reijnouts dewelcke besproecken inde coop ende leveringe verhaelt
naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen soe wijsen schepenen met sententie
dat desen dach van rechte verstelt
- Willem Maertens backer heijscht Pauwels Vleeck van paije ende coop van huijs, van
verteerde costen, ende noch 4 gulden van ?
Pauwels bekent schult van huijs ende verteerde costen
bekent Cornelis Anthonies ergo de last in questie
naer aenleggen ende verweeren van beijde partien wijsen schepenen dat Cornelis
Anthonies ende Willem Maertens sullen comen bij malcanderen
- Willem Maertens backer heijscht Jan Meeuss (paeije)
1W054, 20v, 10-6-1581
- Dignus Michiels heijscht Jan Willeboorts ende Geertruijdt Michiels als getuijge wat haer
kennelijk is
- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave als deken van camer van Rethorica op opgehouden
vonnisse register folio heijscht ? (MPS: niet ingevuld) 2 viertelen terwe ende voorts op
Cornelis Anthonies heijsschende
partie en compareert niet
soe wijsen schepenen met sententie vuijt crachte van derden dach
- Frans van Hove versoeckt aen schepenen ? te doene aen Pieter Leeuwe vanwege de weije
die hij gebruijckt heeft sonder huijre ofte pachtinge te hebben
- Heijndrick Adriaens versoeckt aen schepenen oft er eenich gelt ofte penningen ? datter
egeen kennisse is dat er eniche kennis is ende dat de schouijt een omvrage ofte Jan
Meeuss soude comen bethaelen met gelde ofte met pande ende hij dat niet en doet
schepenen wijsen dat Heijndrick zijn bewijs? doet op een grijze koe
1W055, 21, 10-6-1581
- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan de Smidt (MPS: Jan Reijnouts ? zie 1W057) ende
Dignus Jans (boete coopmanschappe op eenen sondach)
- Ter kennisse van schepenen zoe ontslaet Willem Maertens backer Pauwels Jacobs Vleeck
van heijsch
- Ter kennisse van schepenen belieft Jan Meeuss Jacob Hectors te bethaelen 2p vls te
Goesche marct naestcomende in augusto naer vuijtwijsend acte. Present Jacob
Oliviers, Bastiaen Pieters
- Erasmus Pieters nomine Frans van Hoven heijscht Pieter Pieters Leeuwe afstant te doene
van weije die hij van hem baent ofte heijscht hem 100!p gr vls

-

schepenen wijsen met sententie dat partien bij malcanderen comen ende nemen ellic
eene goede man etc. Francoijs kiest Jacob Oliviers ende Willem Quirijns, Pieter
Leeuwe kiest de schouijt, Pieter Jans Rooshil ende Bastiaen Pieters

1W056, 21v, 12-6-1581
- Soe heeft Dignus Pieters Vlaeminck arrest gedaen aen de goederen van Lambrecht de Bije
maer oft zoe hij genaempt met rechte welcke zij liggen ten huijse van Maerten
Heijndricks ende Anthonij Stoffels, etc.
Dach van rechte 21-6-1581, present Jacob Oliviers, Willem Quirijns, jonge Jacob Stoffels,
Bastiaen Pieters
- Marinus Corneliss Gort heijscht Willem Quirijns, Marinus de schipper, Cornelis Marinuss
(MPS: Cornelis Marinuss Gort) rechte kennisse dat zij de zelfde zullen bringen onder
’t secreet van schepenen dat zijlieden gehoort ende gesien hebben van pachtinge van
de thiende die Marinus Gort ende de kinderen Beijers genaempt Maximiliaen ende
Pieter Beijers gedaen hebben tot Antwerpen int Lammeken ofte etc.
partijen hebben liever te kennen hetgene dat zij gehoort hebben, zoo hebben partien
onder secreet van schepenen hetzelven bij eede verclaert ende deposeren dat zijlijden
alle drije met Marinus Gort ende twee gebroeders de kinderen Beijers geseten hebben
tot Antwerpen int Lammeken inde nieuwe stadt dat zij wel weten dat Marinus Gort de
thienden van kinderen Beijers gepacht ende vernieut heeft den tijt van zeven jaeren te
weten eerst ingaende het jaer 1581 voor de tijt van zeven jaer voor 11p 12s 3gr vls.
Wat contracte daeraff besprocken en is weten dese personen niet maer weten wel dat
daer een gouwen croon daer verdroncken wert ende de reste die noch overschiet van
den lijfcoop die sou men verdrincken tot Weerde zoo wanneer men de pachtceele
maecken, etc. , sluijtende hiermede de voors. deposanten haer depositie
1W057, 22, 21-6-1581
- Laureijs Maertens nomine Boudewijn NN (MPS: Boudewijn Reijnouts, zie 1W052) heijscht
Gabriel NN (MPS: Gabriel Duppenghischer?) op opgehouden vonnisse vuijtwijsende
register folio 8
Erasmus Pieters staende inde woorden van voors. Gabriel alligerende dat de voors.
Gabriel gecocht heeft van voors. Boudewijn 100 viertelen gerst half somer half winter
de welcke zijlijden begeren wel souden hebben in recompense den aenlegger
alligerende weten zij daer op te van coop van voors.? dat zij haer soecken soude daer
woonachtich wesen dwelck is IJersicke
naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen, soo wijsen schepenen met
sententie alsoe de saecke duester is dat partijen sullen comen bij malcanderen te
accorderen ofte liquideren (MPS: licoderen?)
- Laureijs Maertens nomine Boudewijn NN heijst Michiel de Molijn over het lant dat hij
gelevert heeft naer vuijtwijsen register folio 9
Erasmus Pieters staende in de woorden van mr Molijn alligerende als Molijn heeft
zeker gesegelde brieven dat hij het lant bethaelt heeft
den aenlegger houdt staende bij eede dat hij Molijn noch 15p tecort ende ten achter is
naer aenleggen ende verweeren zoo wijsen scheepenen met sententie dat ellic zijn
bescheet zal bringen

-

-

nopende in de costen van de vier rosen nobelen heijscht dezelve voor recht ende
begeren bethaelinge naer vuijtwijsen de voorg. heijsch dat zij alsoe duechdelijk zijn
als het gelt dat Molijn ten achter is
schepenen wijsen dat partien met malcanderen comen

- Laureijs Maertens nomine Boudewijn NN (MPS: Boudewijn Reijnouts) heijst Cornelis
Anthonies van geleend gelt ende heeft daervooren belooft een achtendeel terwe
- Marinus Corneliss Gort als heer heijscht Jan Reijnouts Ertsz? ende Dignus Jans ellick 5s
van boete die zij gedaen hebben opten sondach ende verboten is bij ordonnantie voir
boeren? jaermarct geordonneert bij de ambachtsheeren ende schouijt ende schepenen
partien ontkennen dat egeen coopmanschap gedaen is
naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen, verstelt ende dat partijen bij
malcanderen om te accorderen
in de kantlijn: schouijt ontslaet Dignus Jans van de boete
1W058, 22v, 21-6-1581
- Dignus Michiels heijscht Jan Willems ende Geertruijdt Michielsdr naer vuijtwijsend
register folio 9
Willem Quirijns staende inde woorden van Geertruijdt zijn huisvrouwe alligerende dat
zij eerst begeren te zien zekere acte dat Dignus daertoe gewesen is in den Polder om
het zelfde te versoecken aen partie
schepenen verstellen
- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave nomine de Camer van Retorijcke heijscht op Jan
Willeboorts naer vuijtwijsende register folio 9
partije bekent geen schult ende dat de ambachtsheeren hem verboden hebben nijet te
geven Cornelis Jacobs Boudewijns bij borche ? (MPS: delinge) van de voors. camer
dewelcke bijde ambachtsheeren geteijckent niet gesegelt
naer aenleggen ende verweeren van beijde partien zoe wijsen schepenen met sententie
dat Jan Willems (MPS: is dat Willeboorts?) zal bijbrengen tusschen dit ende ten naeste
zijn pachtcele om te besien bij schepenen
- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave nomine de Camer van Retorijcke heijscht op
Cornelis Anthonies naer vuijtwijsende register folio 9
schepenen condempneren Cornelis Anthonies ende Cornelis Jacobs Boudewijns
opgelegt de rechten van de vierschare, ende heeft Cornelis Anthonies zijn vrij goet
bewesen, ende dat aen het vercken
- Adriaen Jans Loijs heijscht Jan Meeuss (13 ?, noch 13 viertelen half gerst)
21-6-1581: Comp. Job Eeuwouts constitueert Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave
1W059, 23, 1-7-1581
Dach van rechte 1-7-1581, present Pieter Jans Rooshil, Adriaen Jans Loij, jonge Jacob
Stoffels

- Laureijs Maertens nomine Boudewijn Reijnouts heijscht Gabriel Duppenghischer op
opgehouden vonnisse register folio 11
beijde partien persisteren aen haer voorgaende procedure
naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen met sententie alsoe Gabriel
Duppenghischer staet voor wethouders ende weet nijet te seggen de obligatie te
seggen? soe condempneren schepenen Gabriel inden heijsch ende weet Gabriel niet te
seggen van coop van gerste opten voors. Boudewijn dat hij de zelfde soucken alsoo
zijnen raet gedraegen sal ende dat schouijt een ommevrage doen soude ofte Gabriel
wil comen bethaelen met gelde ofte met pande ende dat Gabriel zal bewijsen zijn vrij
goet dewelck hij gedaen heeft ende bewijst Boudewijn op een grijze Koeije ende
voirts het gereetste ende beste
- Laureijs Maertens nomine Boudewijn Reijnouts heijscht op het lant vuijt crachte van doen
ontbien van Michiel de Molijn op opgehouden vonnisse register folio 11
beijde partien persisteren aen haer voorgaende procedure
naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen met sententie ende ontlasten
Michiel de Molijn van der vierschare duerdien schepenen niet en weten duerdien dat
Gabriel Duppenghischer bij leijt brieven van volle betalinge maer weet bij arrest ofte
met eenich rechte aen zijn schult te comen dat hij die soucke alsdat zijnen raet
bedragen sal
- Laureijs Maertens nomine Boudewijn Reijnouts heijscht Cornelis Anthonies op opgehouden
vonnisse register folio 11
partie compareert en niet
schepenen verstellen
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijscht Jan Willeboorts op opgehouden vonnisse register folio
11
beijde partien persisteren aen haer voorgaende procedure
naer aenleggen ende verweeren zoe wijsen schepenen met sententie dat Jan
Willeboorts ontslagen es van de vierschare ende dat Cornelis Jacobs Boudewijns zal
zoucken de ambachtsheeren waer hij eenich zijn waranck? te soucken
1W060, 23v, 1-7-1581
- Marinus Corneliss Gort schouijt als heere heijscht Dignus Jans naer vuijtwijsen register
folio 11
in? alligatie vanden schouijt seggen dat hij soude coopmanschappe gedaen wesen ende
lijfcoop afgedaen ende oock verdroncken is
partie alligeert egeen coopmanschappe te weesen maer accordatie
soo wijsen schepenen met sententie alsoe ettelijke personen bij geweest hebben ende
sal den secretaris die personen sal doen een kennelijke wete ten naesten
- Adriaen Jans Loij doet versoeck onder schepenen ofter eenich gelt soude mogen gecomen
wesen onder schouijt ende schepenen
schepenen kennen geen kennisse te hebben datter eenich gewoel? ende van gelde ende
Adriaen Jans staende op volstaende panden Jan Meeus belooft te bethaelen met gelde
eer dat het saet van de velde gaet
Dach van rechte 13-7-1581, present Pieter Jans Rooshil, Adriaen Jans Loij, Bastiaen Pieters

- Jan Jacobs Bijle nomine de kinderen Beijers (MPS: wat staat er boven geschreven? Pieter?)
versoecken hetzelfde instrument van de conclusie die partien gekent hebben ende
getuijcht op 21-6 tusschen Marinus Corneliss Gort ter eendere ende de kinderen
Beijers ter ander zijde van wege een thiende die staet in questie tusschen beijden, om
partien noch eens op gebracht te werden op de stucken hieronder geleijt ende dat
onder secreet van schepenen bij wethouderen van Goes met sententie gewesen
partien antwoorden het zelfde niet begeren apart gehoort te werden, maer begeren
partien gesamenderhandt haer kennisse te doen gelijck zij eertijts gedaen hebben ende
niet alleene gehoort te werden op de articulen haerluijden zij verzoucken van wegen
den aenleggers
(MPS: op volgende bladzijde) naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen soo
wijsen schepenen met sententie alsoe partijen eertijts haere kennisse gedaen hebben
gesamenderhant ende het zelfde begeren als noch te doene ende rechten ende zijn bij
onse rechten zoe zullen partien geexamineert werden in de artijckelen gelijckelijk
voeren gehouden werden bij schepenen (MPS: begrijp er niks van)
ter voors datum als boven hebben de kinderen Beijers van de voors. sententie
geappelleert
1W061, 24, 15?-7-1581
Dach van rechte ?-7-1581, Willem Quirijns, Jacob Oliviers, Pieter Jans Roshil, Bastiaen
Pieters
- Dierick Corneliss Sluijsbelle nomine Jan de Rave heijscht Gabriel Duppenghischer (32
viertelen somergerst)
- Willem Quirijns heijscht Gabriel Duppenghischer (39 viertelen wintergerst)
- Lieven Jacobs nomine joffrouwe Reijns (schepenenbrieff) (MPS: van wie?)
- Pieter Leeuwe heijscht Jacob Stoffels als borge voor Marcus Geerts (MPS: Mercus Geerts)
tot IJersicke (coopdach Gommer Vermuers)
- Willem Jans Langoore heijscht op het goet van Thomas Willems ofte d’onderwinders (?)
1W062, 24v,15?-7-1581
- Jan Meeuss heijscht Willem Jans Langoore (paeije huijs)
- Marinus Corneliss Gort leijt bij onder schepenen zeker obligatie luijdende op Jan Meeuss
van seker rontcoolsaet
soe wijsen schepenen met sententie dat Marinus Corneliss Gort opleggen soude de
rechten vander vierschare ende dat Jan Meeuss bewijsen soude zijn vrij goet ofte dat
Marinus zelve doen soude ende doet zijn bewijs aen het derrincklant aen de
Kerckewech
Dach van rechte 10-10-1581 (MPS: Eeen groot gat hier van 15-7 naar 10-10-1581!)

- Laureijs Maertens heijscht nomine Boudewijn Reijnouts op Michiel de Molijn vuijt crachte
van arrest 15p gr vls als reste van coope van lande ende noch vier rose nobelen in
specie die besproecken waeren inde voors. coope van lande
Gabriel staende inde woorden van de voors. Molijn alligerende dat Boudewijn mede
poorter van Antwerpen is, alsoe dat twee poorters malcanderen niet mogen arresteren
(MPS: dat is een plaatselijke wet in Antwerpen)
naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen zoe verstellen schepenen
Dach van rechte 14-10-1582, present Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil, Adriaen Jans Loij

1W063, 25, 14-10-1581
- Jan de Rave heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsende register folio ?
schepenen condempneren Gabriel inde voors. heijsch
Jan de Rave doet zijn bewijs aen Gabriels paerden
- Lieven Jacobs nomine joffrouwe Reijns heijscht vuijtwijsend register folio ? (MPS: op
wie?)
- Laureijs Maertens nomine Boudewijn Reijnouts op Michiel de Molijn vuijtwijsende register
folio 13
Laureijs persisteert
Gabriel staende in de woorden van Michiel de Molijn bijleggend goede certificatie
vande stadt Antwerpen dat 2 poorters malcanderen niet mogen doen arresteren
naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen zoe wijsen schepenen dat partien
sullen ordonneren eenen zekeren dach om bij malcanderen te comen om de zaecke te
accorderen
- Pieter Leeuwe heijscht op Jacob Stoffels vuijtwijsende register folio 13 wegen Marcus
Geerts
schepenen wijsen dat Pieter Leeuwe opleggen soude de rechten van de vierschare,
ende doet zijn bewijs aen verweerders beste paerden
- Pieter Leeuwe heijscht op Laureijs Domiss (coopdach Gommert Vermuer, ende noch als
borge van Gabriel Duppenghischer voor coopdach van Dignus Marinuss)
- Pieter Leeuwe heijscht op Cornelis Marinuss (MPS: Cornelis Marinuss Gort?) (coopdach
Gommert Vermuer)
1W064, 25v, 14-10-1581
- Willem Quirijns heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsend register folio ?
partie bekent schult
schepenen condempneren Gabriel inde voors. heijsch
Willem Quirijns doet zijn bewijs aen de beternisse van de paerden, datter overschiet
van Jan de Rave’s schult ende voorts aende drije verckens
- Bastiaen Pieters (MPS: Sebastiaen Pieters) heijscht Jan Meeuss (affmaecking rontsaet)

- Willem Jans Langoore heijscht Thomas Willems ofte d’onderwinders vuijtwijsend register
folio 13
- Marinus Corneliss Gort heijscht Bernaert Bargracht (paerdenarbeijt tenden de roe ende
tenden de gelde, ende noch van dijck die hij aff gezet? heeft)
inde kantlijn: de schouijt heeft Bernaert van de boete beslagen van de bode? ende
verstelt ten naesten
- Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps ?) op backer (MPS: Willem Maertens backer?)
- Jan Meeuss heijscht Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore?) vuijtwijsende register
partie bekent geen schult
Jan Meeuss persisteert (MPS: er staat een ander onleesbaar woord)
Willem Jans neempt aen te thoonen met levende getuijgen dat Jan Meeuss belooft
heeft de schouwe ende zijmuer op te metsen
verstelt, ende dat partien bij malcander sullen comen
- Adriaen Jans Loij heijscht Gabriel Duppenghischer (21 viertelen rontcoolsaet)
1W065, 26, 21-10-1581
Dach van rechte 21-10-1581, present Jacob Oliviers, Adriaen Jans Loij, Bastiaen Pieters
- Adriaen Jacobs molenaer heijscht Gillis Vendeville (Gillis had zes of zeven maenden
geleden belooft te bethaelen aen Pauwels van Dale ofte Pieter de Carrion 32 ofte 33 p
gr vls)
- Adriaen Jacobs molenaer heijscht Gillis Vendeville (beste boomen ende bovendien als de
voors. Vendeville met Blanc in rechte stondt heeft de voors. Vendeville in presentie
van goede mannen denselven Adriaen noch andermael geconsenteert ende hem
toegeseijt)
- Adriaen Jacobs molenaer heijscht Gillis Vendeville (levering van alsulcken saeijlant 2 ½
gemet liggend binnen Cruijningen dat Adriaen van hem gecost heeft)
- Pauwels van Dale heijscht Wouter Bavo (paert gecocht op coopdach Adriaen Jacobs
molenaer (MPS: muelder) tot Cruijningen)
- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Willem Maertens backer vuijtwijsende register
Willem Maertens begeert te reeckenen
naer aenleggen ende verweeren condempneren schepenen Willem Maertens inde
voors. heijsch, Jacob Jans doet zijn bewijs aen het beste
1W066, 26v, 21-10-1581
- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Jacob Jans Wever (huijshuere)
- Willem Maertens backer heijscht Jan Meeuss (schepenene brieff)
- Bastiaen Pieters (MPS: Sebastiaen Pieters) heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende register

-

partije niet gecompareert, verstelt

- Willem Maertens backer heijscht Matthijs Melchiors (MPS: Matthijs Mels) (schepenen
brieff)
- Pieter Jacobs heijscht Rochus Adriaens (coop paert)
- Adriaen Jans Loij heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsende register folio 14
partie alligeert dat de dach noch niet vervallen is
schepenen condempneren Gabriel inde heijsch, Adriaen doet zijn bewijs aen het
gereetste goet dat hij ten huijse ende ten houve bevinden can
- Cornelis Jacobs Boudewijns heeft arrest gedaen aen Mr. Jans
1W067, 27, 21-10-1581
- Pieter Leeuwe heijscht Laureijs Domiss vuijtwijsend register folio 14 ende voorts Cornelis
Marinuss Gort vuijtwijsend register folio 14
partie en compareert niet
schepenen condempneren personen inde heijsch, Pieter Leeuwe doet zijn bewijs aen
Laureijs Domiss aen hetzelfde goet daer de schult aff gesproten is te weten een swarte
koe tot Gommerts Corneliss (MPS: Vermuer?) ende noch bonte koe (MPS: houwe)
ende noch een vercken te weten een zeuge
- Pieter Leeuwe heijscht Jan Meeuss (gildegelt van Retorijcke)
- Marinus Corneliss Gort heijscht Bernaert Bargracht vuijtwijsende register
verstelt
- Jacob Oliviers heijscht op Willem Jans Naeijer (huijshuere, verteerde costen ende arbeijt)
- Cornelis Jacobs Boudewijns heijscht mr Jan van Goethem vuijt crachte van arrest ende
heijscht hem de rechte kennisse sittende tot IJersicke inde Prinsse daer vergaert waren
hij ende voors. Cornelis Jacobs ende Marinus de Biersteker ende hebben de
coopmanschappe jegens malcanderen te weten dat de voors. Cornelis Jacobs van den
voors. Marinus de Biersteker gecocht heeft 25 viertelen wintergerst goet weerts goet
ongedorst ende ongebroeijt goet tot Vlaecke ten huijze van Elisabeth de weduwe van
Albrecht Jans ende dat voor de prijs ellick viertele tot 28 stuijvers, dewelcke leveringe
dienende was binnen de vier Goesche merctdagen ende alsoe den voors. Marinus
tusschen middelertijt de voors. Cornelis Jacobs niet en besprocken heeft hoeveel dat
hij daer aff betaelt ende voldaen was ende heeft de voors. Cornelis Jacobs niet
geweten oft hij Marinus sijne geerste gereet hebben soude op sijnen behoorlijken tijt
oft niet (MPS: volgend blad 1W068) oft de voors. Cornelis Jacobs met ziecke leden
naer IJersicke gereden ende hem te weten de voors. Marinus laten (MPS: er staat een
ander woord) comen inde voors. Prinsse en den voors. Marinus heeft de voors.
Cornelis Jacobs al daer bethaelt 8 viertelen gheerste die hij Marinus biersteker van de
voors. Cornelis gecocht hadde tot 35 stuijvers ellicke viertele ende noch het overschot
van 25 viertelen van de 28 stuijvers tot de 35 stuijvers ende hebben voorts
gesproecken om te accorderen van de resterende 35 viertelen ende hij Cornelis Jacobs

-

is de voors. mr. Jan heijschend de rechte kennisse weat hij als doen gesien ende
gehoort heeft ofte is hem daervooren heijschende 100 karolus guldens.
de voors. mr Jan begeert liever de sijne kennisse te doene dan 100 karolus guldens te
geven, ende voors. mr. Jan verclaert onder secreet van schepenen ende deposeert
verclaert bij desen sijne manneweerde voorder te verclaeren bij eede ende noodich is,
hoe alst dat de voors. persoonen in woorden geweest hebben tot IJersicke inde voors.
Prinsse van de voors. 25 viertelen geerste die hij Cornelis Jacobs jegens de voors.
Marinus de biersteker gecocht hadde om aff te maecken overzulcks de voors. Marinus
Cornelis Jacobs boot van aff maecken 4 stuijvers op ellick viertel ende den voirs.
Cornelis Jacobs verliet voer 6 stuijvers overzulcks zij lijden niet en vergaerden alsoe
dat bleef staende alsoot dat zij niet en veraccoordeerden ende de Marinus voorts naer
de kermisse ghinck zoe hij zeijde ende liet Cornelis Jacobs het gelach alleene
bethaelen

Dach van rechte 3-11-1581, present Pieter Jans Rooshil, Bastiaen Pieters
1W069, 28, 3-11-1581
- de dach van rechte is vercontinueert tusschen Pauwels van Dale ende Wouter Bavo
vuijtwijsende register folio 15
- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave heijscht Willem Maertens backer (schepenebrieff,
huijspaeijen)
- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave heijscht Jan Willeboorts (huere vlaslant)
- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave heijscht Marinus Beelboom (pacht lant)
- Pieter Pieters Leeuwe heijscht Marinus Beelboom (Levering 16 viertele terwe)
- Willem Maertens heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende register folio 15
verstelt vuijt crachte van derden dach
- Boudewijn Reijnouts heijscht Michiel de Molijn vuijtwijsende register folio 13
Gabriel Duppenghischer staende inde woorden van de Molijn persisteert bij zijn eerste
procedure ende den aenlegger gelijkelijk
naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen wijsen schepenen met sententie dat
desen dach van rechte verstelt is ten naeste ende dat op de volle bancke ende dat
partien bescheijt zal op beijde sijde blijven onder schepenen om alsdan daer sententie
vuijt te ? aff te wijsen
- Jan Meeuss heijscht Willem Jans Langoore vuijtwijsend register folio 14
Jan Meeuss persisteert
Willem Jans vermeet hem te thoonen dat Jan Meeuss belooft heeft het voors. werck op
te maecken
naer aenleggen ende verweeren van beijde partien soo wijsen schepenen met sententie
dat Willem Jans zal doen blijcken met levende getuijgen te rechte
1W070, 28v, 3-11-1581

- Willem Maertens backere heijscht op Matthijs Melchiors (MPS: Matthijs Mels)
vuijtwijsende register folio ?
schepenen wijsen partijen te reeckenen ende pitten ende palen ende comen met eenen
suveren
- Willem Maertens backere heijscht op Jacob Jans Pieters Lemps 11s ende 2 gr vls
partie bekent egeen schult anders dan zijn part in eene cruijcke?
naer aenleggen ende verweren, verstelt ende dat partien bij malcanderen comen
- Bastiaen Pieters heijscht op Willem backoven (MPS: Willem Maertens backere?)
verstelt
- Jan de Rave doet versoeck ofter eenich gelt gecomen is onder schepenen tot van Gabriel
Duppenghischer ten behouve van voors. Jan de Rave
Gabriel belooft te bethaelen
- Jan de Rave heijscht Marinus Beelboom (sack terwe, ofte 14s daervoor)
- Willem Quirijns heijscht Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore) (coop van greijnen in
coopdach van Vermeijen)
partie bekent egeen schult
Willem Quirijns begeert te thoonen met zijn bouck
verstelt
- Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore) heijscht Jacob Adriaens Lapper (verteerde
costen)
- Bastiaen Pieters heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend register folio ?
Jan Meeuss belooft te bethaelen
1W071, 29, 3-11-1581
- Marinus Corneliss Gort heijscht Bernaert Bargracht vuijtwijsende register folio ?
Bernaert begeert daertoe gewesen te zijn getuijgen dach van rechte te maecken welcke
die daer bij geweest zijn aengaende van de arbeijt begeert Marinus Gort bethaelt te
wesen
naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen dat ellicke partie sullen nemen
eenen goede man van dier bij geweest hebben van de huere om haere zaecke te
accorderen, etc.
Dach van rechte 22-11-1581, present Jacob Oliviers, Adriaen Jans Loij, Bastiaen Pieters
- Arent Jans Storm heijscht Gabriel Duppenghischer (obligatie van coop van laecken)
- Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps) heijscht ende maeckt aenspraecke op het huijs
daer Jan Meeuss inne woonde (paije, half runt)
- Heijndrick Adriaens heijscht Jacob de Wever (van een tresoor)
- Willem Maertens backer heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend register folio ?

-

schepenen wijsen dat partien sullen pitten ende palen met malcanderen

1W072, 29v, 22-11-1581
- Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore) heijscht op Dierick de Schotter de kennisse wat
hij gehoort ende gesien heeft tusschen hem ende Jan Meeuss
inde kantlijn: de schouijt beslaet Willem Jans inde boete duerdien hij die fondeert? is
- Jan Meeuss heijscht aen schepenen ofte Willem Jans volcomen is ofte en is naer
vuijtwijsende register folio 13
schepenen wijsen met sententie dat Willem Jans sal gelden bethaelen
Jan Meeuss doet zijn bewijs aen Willem Jans goet eerst aent huijs ende gereetste
- Willem Maertens backere heijscht Matthijss Melchiors (MPS: Matthijs Mels) vuijtwijsende
register
verstelt
- De saecke tusschen Boudewijn Reijnouts ende Michiel de Molijn is vercontinueert
- Willem Maertens backere heijscht Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps)
vuijtwijsend register folio 17?
partie bekent egeen schult
schepenen wijsen met sententie dat Willem Maertens ofte zijn huijsvrouwe soude haer
schult duechdelijk maecken ende verclaeren met eede
- Dierick de Schotter nomine Jacob Adriaens Boom heijscht Cornelis Marinuss Gort (10
viertelen rontsaet)
- Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore) heijscht Jacob Adriaens Lapper vuijtwijsende
register
verstelt
1W073, 30, 22-11-1581
- Jacob Jans (MPS : Jacob Jans Pieters Lemps) heeft versoeck gedaen aen schepenen ofter
eenich gelt gecomen is onder schepenen tot behouve van de voors Jacob Jans Pieters
Lemps van wege Willem Maertens backere met zekere actie ende sijn genachte
volcomen ende met een kerckgebot ter plenge? gedaen
schepenen wijsen dat er geen gelt gecomen is
- Pieter Leeuwe heijscht Marinus Beelboom vuijtwijsend register folio 17
partie en compareert niet
voors. Pieter begeert ? gr vls voor elcke viertele
schepenen verstellen
Dach van rechte 26-11-1581
- Jan Domiss nomine Lazarus Kesselaer heijscht vuijt crachte van arrest op alsulcken
goederen die achtergebleven zijn bij de doot van Dierick Diericks timmerman
liggende op de houve van voors. Kesselaer

-

schepenen wijsen met sententie dat de voors. gereetschappe blijven rusten ten huijse
van Laureijs Domiss in arrest totter tijt dat de curateurs met Lazarus Kesselaers zullen
over comen metter minne ofte metten rechte ende dat men Laureijs noch een wete
doen zal

Dach van rechte 2-12-1582, present Willem Quirijns Jacob Oliviers, Pieter Jans Rooshil,
Bastiaen Pieters
- Laureijs Geerts nomine Boudewijn Reijnouts ende de wesen van Jan Reijnouts versouckt
schepenen te hebben sententie van de saecke tusschen hem ende Michiel de Molijn
aenlegger persisteert ? ende Molijn hetzelfde,
naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen met sententie dat Molijn binnen 14
daecgen zal bringen goet segeltochte oft Boudewijn poorter tot Antwerpen is ofte
Molijn niet ende doet ?
inde kantlijn ende dat Molijn sal thoonen dat hij Boudewijn ? is met goede zegeltochte
der stadt Antwerpen ende voorts met levende getuijgen ten rechte genoucg wesende
1W074, 30v, 2-12-1581
- Willem Jans Langoore heijscht Jan Meeuss (vier parcelen? ende het vlas daerbinnen)
- Willem Maertens backere heijscht Jan Meeuss naer vuijtwijsen register folio 18 (MPS: of
28?)
partie compareert niet
verstelt
inde kantlijn: de schouijt heeft Willem Maertens beslagen met boete van 5s. Willem
begeert met schouijt te overcomen
- Arent Jans Storm heijscht Gabriel Duppenghischer vuijtwijsend register folio 18?
schepenen condempneren Gabriel met sententie inde heijsch, Arent doet zijn bewijs
aen sijn beste paert ende aen zijn gereetst
- Pauwels van Dale heijscht Wouter Bavo naer vuijtwijsen folio ?
de verweerder versaeckt de coop van het peert niet
schepenen verstellen ende dat Wouter Bavo sal gaen ende soucken ootmoet aen
Adriaen de Molenaer oft hij eeniche quijtscheldinge can crijgen
- Jacob Adriaens Boom heijscht Cornelis Marinuss Gort vuijtwijsende register folio 18
verweerder alligeert dat hij presentatie gedaen heeft met levende getuijgen dat
Elisabeth (MPS: Lijsbeth) haer saet halen soude ende dat hij ruijminge begeerde
dwelck sij niet gedaen en heeft maer laten liggen van het ene jaer totten andere
aenlegger sustineert dat de presentatie gedaen wesen moeste bij de secretaris
naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen dat partien ordonneren een
merckeleijken dach om de saecke te accoorderen ende nemen ellick eenen goeden man
ende dat binnen 14 dagen
- Pieter Leeuwe heijscht Marinus Beelboom vuijtwijsen register folio 19
Marinus ontseijt de coop niet maer zecht dat hij quatertroij gort vercocht heeft
partien hebben haer selven verwillecuert dat de weert ende de weerdinne haer kennisse
onder ’t secreet van schepenen te bringen sullen als van schepenen naer het seggen

van de weert ende weerdinne ende daermede uijt de rechte te weesen, sullen partijen
daerinne te vreden wesen sonder eniche recht meer te plegen
1W075, 31, 2-12-1581
- Marinus Beelboom heijscht Pieter Leeuwe 10? quartier viertelen terwe goet goet coopmans
goet daer de eenen cooman de anderen mede voldaen ongeschroeijt, ongebroeijt
partie en compareert niet
schepenen wijsen dat Marinus Beelboom sal thoonen met levende getuijgen te rechte
genoecgt wesende dat hij coopman is ende dat binnen 14 dagen
- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Jan Meeuss vuijt crachte van doen gebien van het huijs
daer hij inne woont, vuijtwijsend register folio 18
verstelt
- Willem Quirijns met Geertruijdt hebben tsamen gekendt ende gedeposeert van het afgaen
van de questinge van leveringe van terwe tusschen Pieter Leeuwe ende Marinus
Beelboom, soo seggen zij beijden dat Pieter Leeuwe altijt seijde als sij de
coomanschappe deden dat hij pijck begeerde te coopen, ende Marinus seijde ick en
weet van geen pijck ick sal u leveren goet goet daer ick selve aff saeijen sal, etc.
Dach van rechte 11-12-1581
11-12-1581: Heeft Pieter Pieters Leeuwe ter kennisse van schepenen rechtelijk vercocht 2
koeijen een vercken? (MPS: en hieronder worden drie koeijen genoemd!?) dat hij
rechtelijke aff gegaen heeft met rechte ende ter date als vooren vercocht met de heere
ende met sententie van schepenen ende ter volder straten vuijtgeroepen ende sal
vercocht worden op de cautie ende voorwaarde. Item soe wie dit goet coopt die sal
moeten sijn penningen geven die hij belooft ende dat tusschen ende sonne onderganck
ende daer sal lossinge aen wesen thien dagen mits gevende drije stuijvers van de
ponde, het eerste een swarte koe heeft gecocht Cornelis Marinuss Gort voor 20 gulden
ende geen lossinge, het tweede een bonte koe heeft gecocht Willem Quirijns voer 20
gulden ende staet lossinge aen, het derde een koe met eene witten rugge heeft gecocht
Cornelis Marinuss Gort voor 19 gulden ende is lossinge daeraen de beijde beesten
thien dagen, gevende drije stuijvers van de ponde behalve de houdenisse
1W076, 31v, 11-12-1581
- Arent Jans Storm heeft zeker arrest gedaen aen zekere penningen als rustende onder
monsieur Gillis Vendeville toecomende Philips van Ommeslage als vlaminck ende dat
vuijt schult van vier lieden des lants van Vlaenderen blijckend bij zeker bescheet
daervan sijnde
schepenen wijsen met sententie van dat arrest is goet vast gehouden ende van weerde
ende datse haer arrest indingen sullen den derden dach mits hebben partie een
kennelijke wete
- Arent Jans Storm heijscht vuijt crachte van arrest op alsulcken penningen die rusten onder
Gillis Vendeville aencomende Philips van Ommeslage als vlaminck ofte vanwegen de
vier lieden des lants van Vlaenderen (MPS: inde kantlijn de somme van 300p gr vls ter
goede rekeninge)

-

schepenen verstellen dach van rechte tot opten saterdach naestcomende dwelck sal
wesen 15-12-1581 ofte bij onwere zoe sal de zake dienen sanderendaecgs daeraen mits
hebbende partie een kennelijke wete

1W077, 32, 13-12-1581
13-12-1581: Soer is ter kennisse van schepenen hier onder geschreven, gebracht onder
voochden ende wedervoochden de wesen die achtergelaten zijn bij de doot van
Cornelis Anthonies salige memorij de voors. wesen genaempt Nicolaes Corneliss een
soonken out wesende 4 jaeren ende Digna Cornelisdr een dochterken ende Adriaen
Corneliss een soonken beijde tsamen out wesende 2 jaren, alwaer moeder aff es
Cornelia Nicolaes Jans, heeft de moeder haere wesen besworen haere goeden te
beschutten ende te beschermen gelijck een moeder is te doene, ende Jan Corneliss
Winter als recht toesiende voocht van svaders wege ende Marinus Corneliss Gort als
toesiende voocht van smoeders wege ende schouijt als heere in selve materije
18-12-1581: Soe is ter kennisse van schepenen zeker huijs vercocht bij de heere ende ter
volder straten vuijtgeroepen dat Jan Meeuss aff gegaen heeft met rechte, is al dwelck
affgegaen is bij schouijt ende schepenen met rechte al welck huijs is vercocht voor een
somme van 36p 3s 4 gr vls (MPS: hierna volgt betaalwijze), al waer aff Willem Jans
(MPS: Willem Jans Langoore) als eerste cooper te cort compt opte coop de somme
van 12p preter 10s ende daer en boven 5 ½ gulden alwaer aff Jan Meeuss begeerde
noch pande voorts te vercoopen naer vuijtwijsen sijne acte, ende Willem Jans seijde
dat Jan Meeuss doen soude soe sijnen raet gedragen soude het zelfde gebracht? doende
aldus dat hem noch te sinnen staet (MPS: begrijp ik niets van)
Ter kennisse van schepenen heeft Gabriel Duppenghischer hem selven verwillecuert sijn
vercoopinge als heden dienende vercontinueert tot op de saterdaege naestcomende ofte
hij niet en vercoopen Adriaen Jans Loij ofte Gabriel op zijn coopdach geleijt selve
vercoopen sal Adriaen Jans Loij sijne penningen ontfangen ten eersten vuijt den
inventaris heeft Gabriel belooft ter kennisse van schepenen
1W078, 32v, 13-12-1581
- Willem Jans Langoore heijscht sterfhuijs van Govaert Diericks vuijt crachte van arrest 1p
ende dat vuijt besterfnisse dat Govaert tsijnen huijse gestorven is
verweerder alligeert dat Govaert Diericks vader met voors. Willem Jans veraccordeert
is geweest aldaer hij gestorven was
schepenen verstellen om naer de saecke breeder te vernemen
Ter kennisse van schepenen maecken de erfgenaemen van Govaert Diericks Willem Quirijns
gemachtich etc.
Dach van rechte 20-1-1582, present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Stoffels,
Jacob Oliviers
- Laureijs Maertens nomine Boudewijn Reijnouts versoeckt aen schepenen oft Michiel de
Molijn volcomen is op sijnen thoonen ende dat binnen der tijt vuijtwijsend register
zeker bescheijt overgeleijt van haer thoonen

-

de aenlegger alligerende partie sijn bescheijt nijet overgeleijt ofte verthoont op sijn tijt
van schepenen gewesen sijnde,
naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen alssoet schepenen niet kennelijken
en is datter eenich versoeck gedaen is van Boudewijn Reijnouts ofte sijn gemachtich
ende oock geene dach van rechte gehouden en is tusschen (MPS: er staat een ander
woord!) den datum van 10-12 ? de genachten vuijtgegaen sijn, soe bevinden
schepenen met sententie dat Molijn volcomen is alsulcken thoonen daer schepenen
hem thgoe gewesen hebben ende dat hij Molijn ontslagen is van alsulcken arrest als
Boudewijn Reijnouts opten voors. Molijn gedaen heeft blijckende bij tregister ofte ten
waere dat Boudewijn contracte daer jeghens conste doen blijcken van al het ghene dat
Molijn hier inde vierschare verthoont heeft ende dat binnen alsulcken tijt als
schepenen hem ordineren sullen, alwaer op en jegens den voors. Laureijs Maertens
vuijt den naem van sijnen meester geappelleert heeft ende dat op staende voet

1W079, 36 (29), 20-2-1582 (MPS: er ontbreken pagina’s)
Dach van rechte 20-2-1582, present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Adriaen Jans Loij,
Bastiaen Pieters
- Erasmus Willems heijscht op Jacob Jacob Stoffels vuijtwijsende register folio 10
schepenen condempneren, Erasmus doet zijn bewijs aen de twee beste koeijen van die
peerden?
- Marinus Corneliss Gort heijscht op het goet van Thomas Willems te weten de smisse, Jacob
Jans Pieter Lemps verantwoort voor het goet.
verstelt
- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende register folio 10
naer aenleggen ende verweeren soo wijsen schepenen voor recht dat elck eenen
goeden man daertoe nemen sal, schout neempt Bastiaen Pieters, Jan Meeuss neempt
Willem Quirijns
- Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore) heijscht Jan Meeuss vuijtwijsende register
folio?
naer aenleggen ende verweeren zoo houden de zaecke aen op de volle bancke die de
schout met schepenen houden zal
- Dignus Michiels heijscht Geertruijd Michiels ende Jan Willeboorts vuijtwijsende register
folio 10
schepenen verstellen
1W080, 37, 10-3-1582
Dach van rechte 10-3-1582, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Jacob Jacobs Stoffels,
Bastiaen Pieters
- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Beelboom (pacht 1581)
- Marinus Corneliss Gort heijscht Pieter Remigi (ackerschade in terwe, cruijt ende boomen)

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss (berekende penningen)
- Marinus Corneliss Gort heijscht Jacob Geluck (vercken die hij achter strate heeft laten
loopen)
- Jacob Jacobs Stoffels belooft ende verwillcuert hem selven dat hij bethaelen sal binnen 14
dagen ofte sal der noch eens soo veele voor geven op volstaende panden
- Jacob Geluck heijscht Frans van Hove (seker lant dat denselfden heeft doen ghebieden ofte
die onderwinders van dien)
- Dignus Michiels doet zijn zake verstellen
1W081, 37v, 10-3-1582
- Willem Jans Langoore heijscht op Jan Meeuss vuijtwijsende register folio 20?
verstelt
- Marinus Corneliss Gort is te zelven dage bij vonnisse gewesen in sterfhuijs van Dierick
Cornelis Sluijsbelle als heer om desselfs achtergelaten goedren te venten ende
vercoopen tot profijte van de crediteuren van Dierick Corneliss voors. voor allen de
gene die hun gebreck oft tachteren comen aengeven binnen een jaer ende ses weken
naer overlijden vanden voors. Dierick Corneliss, ende bij faulte van dien dat tselve sal
comen aen de heer oft erven- eronder geschreven: welcken inventaris is bedragende
15s 10 gr vls gegeven bij den schout op 20-2-1583 aenden Armen ter kennisse van
schepenen
Pagina 38 is blanco
1W082, 38v, 20-1-1582
20-1-1582: Comp. Frans Lambrechts als ghemachtich authoriteijt speciael bevel hebbende
blijckende bij procuratie verthoont voor ons schepenen gepasseert op 10-11-1581 voor
notaris ende getuijgen vanwege jonckvrouwe Margaretha (MPS: Margriete) weduwe
van wijlen joncker Jan Staes ambachtsheere was over de prochie van Weerde om te
leveren alsulcken erve aen Marinus Corneliss (MPS: Marinus Corneliss Gort) als
hierna beschreven staet te weten met drije sondaecgsche geboden ende met alle
solempniteijten van rechte die eender leveringe toehoort naer het recht ende costuijme
van den lande de nombre van 19 gemeten lants gelegen binnen de prochie van Weerde
in drije diversche houcken, inden eersten 9 gemet gelegen achter de houve van
Barthelmeeus Willouts in Bals Hals (O. Barthelmeeus Willouts, S. ende W.
heerenwech, N. waterganck), item het tweede inden Boterdijck 7 gemet (O.
Barthelmeeus Willouts, S. Heerenwech, W. ende N. Barthelmeeus Willouts), item het
derde perceel inden Grootenpolder 3 gemet liggend met Gillis Wolfswinckel gemeene
(O. Cornelis Jacobs Boudewijns, S. weduwe van Lodewijck (MPS: Lodewijck
Jacobs), W. Elisabeth Rijckers, N. de Hinckelinge). Dese erve is gegeven voor 10p
tgemet gereet gelt, ende jonckvrouwe voors. bekent hiet voldaen te wesen den eersten
penningen, ende sij belooft de erfve vrij ende vranck te maecken soe sij begeert vrij
gelt aff te ontfangen. Present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Jacob Jacobs
Stoffels

20-1-1582: Heeft Poppe Jans gelevert aen Hugo Jans een huijs gestaen int Oude dorp aende
Vate staende op ambachtsheeren vroone (O. Heerenstrate, S. Pauwels Franss, W.
Cornelis Marinuss, N. Pieter Jacobs) voor 23p
20-1-1582: Heeft Jan Meeuss gelevert aen Willem Maertens backere huijs binnen de prochie
voors. int dorp aen de strate staende op ambachtsheeren vroone belast jaerlijcks met 2
cappoenen (O. Poppe Jans, S. Thomas Jacobs, W. Heerenstrate, N. Poppe Jans) voor
26p
1W083, 39, 30-4-1582 (MPS de vorige pagina’s niet correct genummerd)
30-4-1582: Comp. Jan Meeuss levert aen Poppe Jans huijs int dorp aende strate (O.
Heerenwech, S. Jan Meeuss, W. Heerenstrate, N. Andries Jans den Duijtscher) voor
68p gr vls , volgt betaalwijze, mits dat Poppe gegeven heeft op betalinge eenen brieff
van 24p gr vls verschijnend met 2 p tjaer luijdende op het huijs van Jan Hugo (MPS:
Jan Huijge)
30-4-1582: Heeft Jan Meeuss gelevert aen Govaert Diericks een huijs int dorp aen de Straete
(O. Heerenstraete, S. Willem Quirijns, W. de boogert, N. Nicolaes Corneliss) voor
30p, mits dat Jan Meeuss het huijs verhuert heeft, het voors. huijs voor 3p gr vls dat
Govaert besprocken heeft de huere waer? Jan Meeuss belooft heeft de negen gulden te
Goesche marct te corten van de huere ende ? neempt Govaert op hem van negen
gulden ende daerenboven het huijs daer Cornelis Anthonies inne gewoont heeft daer
zal Govaert dit loopende jaer om niet innen woonen ende zijne wille mede doen ofte
aen een ander verhueren?
1W084, 39v, 10-5-1582
10-5-1582: Comp. Marinus Corneliss Gort levert aen Jan Meeuss metser een huijs binnen
prochie van Weerde int dorp achter de kercke (O. kerckeweije, S. Maeije Vleeck?, W.
Heerenwech, N. Pieter Schuijlhoeck (MPS: Pieter Corneliss Schuijle), mitsgaders dat
jaerlijcks vuijtgaet 4s aencomende Jan de Jonge, voor 75p gr vls. In de kantlijn: op de
1ste december heeft Marinus Corneliss Gort alle schepenen? recht dat hem ter cause
van dese coop soude comen van Jan Meeuss aen Cornelis Marinuss Gort sijne soone
anno 1582, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers ende Jacob Jans Pieters Lemps
27-5-1582: Comp. Dignus Jacobs costere mitsgaders sijnen swager Adriaen Franss als
gemachtich voor hem zelven als vanwege zijne onbejaerde weesen daer moeder aff
was Grietken Jans (MPS: Margaretha Jansdr of Margaretha Jacobsdr?) dewelcke
voors. personen gesamenderhant leveren aen de weduwe van Lodewijck Jacobs (MPS:
Jaenken Lodewijcks?, inde kantlijn staat dat Jaenken Lodewijcks een brief begeert) 3
½ gemet int Spaert O. Stoffel Jacobs, S. Cornelis Jacobs Boudewijns cum suis, W.
cooman Job, N. Jacob Oliviers cum suis) voor voor 13p tgemet.
1W085, 33, 29?-1-1582 (Let op de paginanummering, op de volgende pagina wordt ook een
datum gegeven van 29-1-1582, dus de de paginanummering klopt niet)
- Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore) heijscht het sterfhuijs van Govaert Diericks 20s
van dat Govaert daer gestorven is ten huijse van hem

-

aenlegger alligeert dat hij Willem met de vader (MPS: vaer) van den doode
veraccoordeert is geweest alleer de vaer gestorven is
naer aenleggen ende verweeren wijsen schepenen met sententie dat partien sullen
comen ellick eenen goede man om de saecke te accorderen

- Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore) heijscht Jan Meeuss vuijt opgehouden vonnisse
folio 19
partie compareert en niet
schepenen wijsen met sententie desen dach van rechte ten naeste vuijt cracht van
derden dach
- Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore) heijscht Jan Meeuss (huijshuere)
- Willem Jans (MPS: Willem Jans Langoore) heijscht Jan Meeuss (reparatie huijs)
- Pieter Leeuwe heijscht Jan Meeuss (weijepacht 1581)
- Pieter Leeuwe heijscht Marinus Beelboom (MPS: niet afgemaakt)
- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Jan Meeuss vuijt cracht van derden dach folio 20
Jan Meeuss belooft te bethaelen op volstaende panden binnen een maendt
- Heijndrick Adriaens heijscht Jacob de wever (tresoor)
schepenen condempneren , Heijndrick doet zijn bewijs aen tresoor ende voorts het
gereetste
- Frans Lambrechts heijscht Willem Maertens backer (coopdach van Marinus Dignuss)
- Frans Lambrechts heijscht Laureijs Domiss (coopdach van Marinus Dignuss, vacatien)
1W086, 33v, 29-1-1582
- ter kennisse van schepenen bekent Willem Maertens backere schuldich te wesen aen Pieter
Pieters (MPS: Pieter Pieters Leeuwe) de somme van 8p dewelck hij besitten sal de
penninck sesthiene alsoo lange naer vuijtwijsen eenen brieff die Jan Vleeck verleijt
heeft van de voors. penning aencomende Spiritus Sanctus ter Goes ende belovende aen
de alemoniers (MPS: aalmoezeniers) van de Spiritus. Onderpand stuck lant 2 gemet
inde Meese (O. jonge cooman Adriaen, S. waterganck, W. erfgenamen Jacob de
Schipper, N. Haveloosendijck)
- Marinus Beelboom versoeckt aen schepenen oft hij volcomen is van sijnen thoonen die hij
aengenomen heeft te thoonen met levende getuijgen jegens Pieter Pieters Leeuwe
alwaer jegens Pieter Leeuwe zecht dat Marinus nijet volcomen is binnen sijnen tijt
daer hij toe gwesen is.
schepenen wijsen met sententie dat Marinus Beelboom volcomen is binnen sijnen
behoorlijken tijt
Dach van rechte 29-1-1582, present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Bastiaen Pieters

- ten behouve van van den sterfhuijse van Goolken Jansdr Cornelisdr (MPS: Goele Jan
Corneliss) Oesthoff sm dwelcke de broeders van voors. weduwe goet ende schult te
buijten gegaen hebben ende de schouijt als heere met sententie van schepenen daer
inne gewesen is, waerop Jacob Jans Pieters Lemps gecomen is ten voors. date als
gemachtich van de onbejaerde weesen genaempt Neelken Jans (MPS: Cornelia Jansdr)
ende Loonken Jans (MPS: Appollonia Jansdr) ende heeft inde vierschare verthoont
zeker contract van de voors. weesen inhoudende het selve contract dat de moeder haer
selve belast hadde de voors. weesen te houden op haere mondige jaeren ende heeft
daervoren gestelt tot hypoteque een stuck lant in Schuttemeet (MPS: Schittemeet)
ende alle andere onroerende goederen
soo hebben schepenen met sententie gewesen dat den schouijt als heere de selve
achtergelaten goederen soude vercoopen tot onderhoudenisse van voors. weesen, etc.
1W087, 35, 29-1-1582
- Jan Willems bekent ende deposeert oudt 61 jaere ten versoucke van Cornelis Jacobs
Boudewijns dat hij hier binnen de prochie ofte hierbinnen gewoent heeft dat men ooijt
de wech bereden heeft voer alle man ende dat tenden van de ermen dijck ten andere
nevens de voors. Blanc lants, voorts van den dijck die achter Pieter Remigi lijt is hem
kennelijk dat men de selven dijck 35 of 36 jaeren gereden heeft maer stont altijt een
hecken op, hiermede sluijt den voors. deposant sijn depositie
- Jan Willems heijscht Jacob Jacobs Stoffels (coop kachel (MPS: veulen))
- Willem Jans (MPS:Willem Jans Langoore) heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend register folio
23
de schouijt beslaet beide partien van boete van 5 s om dat sij de sententie van
schepenen niet volbracht en hebben
partien beloven van stonden aen te accorderen ellic met eene goeden man
- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend register folio 23
op het eerste pachtinge 1580 zecht Jan Meeuss dat hij de schouijt bethaelt is ende dat
Dierick de schotter ende sijne soone hem bethaelt heeft ende het jaer 1581 bekent Jan
Meeuss schult ende van het sterfhuijs bekent hij schult
naer aenleggen ende verweerden van beijde partijen, wijsen schepenen van het eerste
pacht, verstelt ad primam deze heijschen
- Jacob Jans Pieters Lemps heijscht Thomas Willems ofte de onderwinders ende dat van
zeker arrest vuijtwijsend tregister folio 23
Jacob Jans passivereert? bij zijn eerste procedure dat zijn arrest goet vast en van
weerde is ende dat eerst voeren aff bethaelt sal wesen aende Marinus Corneliss Gort
als onderwinder secht dat hij sijne penningen die hij voor het voors. goet verschoten
heeft dat die eerst voeren aff bethaelt sal worden blijckend bij quitantie
naer aenleggen ende verweeren, verstelt
1W088, 35v, 29-1-1582
- Dignus Machiels heijscht Jan Willeboorts ende Geertruijd Machiels ende is haerluijden
heijschend beijden zekere kennisse ten rechte genocht te wesen de zelve te bringen

onder secreet van schepenen wat haerluijden te vooren staet van huere ofte van pachte
van zeker dijck tusschen hem Dignus ende Joncker Jan Staes
- Dignus Machiels heijscht Marinus Corneliss Gort zeker kenniss van wetenschap te bringen
onder schouijt ende schepenen in secreet ofte Dignus Machiels jegens de voorn.
jonckherer Jan Staes aff gereeckent heeft de verloopen weers (MPS: gesneden
rammen?) die Dignus voors. affgerekent heeft die hij in de voorg jaere belooft hadde,
in dien tijt doen Dignus het schor ende dijck ? jegens Jan Staes ofte uijterlijk tot het
jaer 1579 incluis, etc.
Marinus Corneliss Gort begeert hem selven opde zaecke te bedencken tusschen dit
ende de naeste dach van rechte
1W089, 34, 10-2-1582
Dach van rechte 10-2-1582, present Pieter Jans Rooshil, Bastiaen Pieters, Adriaen Jans Loij,
Jacob Jacobs Stoffels
- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Meeuss (pacht, beloofde penningen van het ? inde
polder, coopdach van Cornelis Anthonies, pacht 1580)
- Adriaen Govaerts heijscht Engel Hubrechts (2 verloopen jaren naer vuijtwijsen
schepenenbrief)
- Jacob Jans Pieters Lemps maeckt heijsch op zeker goet van de Smisse ende dat vuijt cracht
van arrest, ende dat van schade dat hij de smidt het huijs gebrocken heeft, ende noch
van ijser ende kolen
Marinus Corneliss Gort als onderwinder van het voors. zeker bescheijt bij leijt van de
kuere dat zijne schult die hij bethaelt heeft van het voors. hem vooren aff sal wesen.
schepenen wijsen met sententie dat partien sullen bij malcanderen comen om de
zaecke te accorderen, etc.
- Willem Jans Langoore heijscht Thomas Willems de smidt de somme van 8 guldens 1
stuijver
Marinus Corneliss Gort alligeert dat Willem Jans egeen arrest en heeft aen het goet
ende heeft duerdien datter maer 3 arresten en sijn naer vuijtwijsen de kuere van
Zeelant
schepenen wijsen met sententie dat het arrest is gehouden van nul ende van onweerde
maer weet hij wat te crijgen dat hij dat selve soecke met eenen schrijffpenning? gelijck
andere crediteuren
- Willem Jans Langoore heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend register folio 22
Jan Meeuss alligeert dat het goet bijde heere vercocht is duerdien Willem Jans hem
niet en voldoen
schepenen wijsen met sententie dat Jan Meeuss ontslagen is van de vierschare van de
eerste heijsch
1W090, 34v, 10-2-1582
- Willem Jans Langoore heijscht Jan Meeuss vuijtwijsend register folio 22

-

-

Jan Meeuss alligeert dat jegens Willem Jans gepit ende gepaelt heeft ende dat Jan
noch eeniche penningen van voors. Willem Jans compt ende dat over dit jaer de helft
van huere Govaert Dierricks erffgenamen aencomende
schepenen wijsen met sententie dat partien sullen nemen ellic eenen goeden man omde
zaecke te accorderen. Jan Meeuss neempt Poppe Jans

- Heijndrick Adriaens versoeckt aen schepenen ofter eenich gelt onder schepenen gecomen is
ten behouve van hem van wegen Jacob Jans de wever
schepenen wijsen datter egeen gelt onder schepenen en is ende dat men het goet met
een sondach gebot ter bode doen soude
- Frans Lambrechts heijscht Willem Maertens backere naer vuijtwijsen register folio 22
Willem Maertens belooft te bethaelen binnen 3 weken
- De vierschare tusschen Pieter Leeuwe ende Laureijs Domiss ? (MPS: verstelt?)
- Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil?) heijscht Adriaen Jans Loijs (levering saet niet
comen halen heeft ende begeert een hantteijckent te hebben van date dat hij het saet
vercocht heeft)
schepenen wijsen met sententie dat Adriaen Jans Loijs sal het saet ontvangen, maer
aengaende van de obligatie mogen sij accorderen tusschen dit ende viertien dagen
Dach van rechte 15-4-1582, present Pieter Jans (MPS: Pieter Jans Rooshil), Willem Quirijns,
Bastiaen Pieters
- Cornelis Jans Boudewijns heijscht Jan Willems rechte kennisse ende wetenschappe te
bringen onder secreet van schepenen wat hem voer staet van de wech streckende van
den binnendijck van de Hinckelenpolder alsoe benoorden de Hinckelinge neffens
Johan Adriaens Blanc (MPS: Jan Adriaens Blancx) lant tot aenden nieuwe bedijckte
Monnickenpolder was ende voorts vanden dijck streckende bewesten Pieter Remigi
naer tsuijden van Pieter Jaspers houve de welcke van heer Clemens gecomen is, etc.
1W091, 41, 29-1-1582 (datering niet goed)
29-1-1582: Soo heeft Bastiaen Pieters? ter kennisse van schepenen hier onderschreven
gelevert met volle rechten aen Jacob Geluck 1 gemet lant inde Meese (O. Jacob
Geluck, S. de waterganck, W. de jonge cooman Adriaen, N. Haveloosen dijck) ende
dese erfve is gecomen gelijkerwijs Bastiaen Pieters de erfve gecocht heeft van Frans
van Hove, tes heeft Jacob Geluck Bastiaen Pieters geven 8p 6s, ende sal Jacob
Bastiaens paeije bewijzen dat hij jaerlijks Frans schuldich is van het voors. lant,
present Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns
12-2-1582: Comp. Marinus Corneliss Gort levert aen Pieter Adriaens een stuck saeijlant 3
gemet 80 roe inde Meese (O. Adriaen Jans Loij, S. ende N. joncker Jan van
Haesdonck, W. Heerenwech) ende dese erfve is gecocht in alder maniere in coope
ende paeijemente gelijck Marinus Corneliss Gort van Frans van Hove gecocht heeft
12-2-1582: Comp. Willem Quirijns als gemachticht van weesen van Jan Corneliss Oesthoff
levert aen Marinus Corneliss Gort 415 roe (O. ?, S. Jacob de decker cum suis, W.
Marinus ?, N. Willem Maertens backere) voor 42p (MPS: veel te hoog!)

12-2-1582: Comp. Pieter Adriaens levert aen Marinus Corneliss Gort saeijlant (O.
Heerenwech, S. Jacob den decker, W. ?, N. Willem Maertens). Pieter Adriaens bekent
ten volle bethaelt te wesen
1W092, 41v, 19-2-1582
Comp. Willem Quirijns als gemachtich van de weesen van Govaert Diericks cooman saliger
memorie levert aen Jasper Jaspers de smidt een huijs int dorp opt ambachtsheeren
vroone (O. Heerenstrate, S. Willem Quirijns, W. Cornelis Jacobs Boudewijns
boogaert, N. Nicolaes Corneliss) voor 48p gr vls
- ter kennisse van schepenen Bastiaen Pieters, Willem Quirijns, Adriaen Jans Loij, zoe heeft
Jasper Jaspers de Smidt de erfgenamen ofte haere gemaecgt van Govaert Diericks
cooman macht gegeven dat zij mogen arrest doen opten voors. Jasper Jaspers grondt
hoe weijnich de goederen soude mogen wesen daer sij souden mogen eenich recht aen
vermeten
1W093, 40, 21-6-1581 (of 1582?)
21-6-1581: Comp. Laureijs Rijck al blijckend bij procuratie int pampier gestelt gepasseeert bij
notaris ende gethuijgen op 15-6, den welcken Stoffel Marinuss heeft gelevert aen
eenen Lazarus Kesselaer 18 gemet in diversche hoecken, een stuck lants inde
Boterdijck 11 gemet 8r (O. Pieter Diericks weesen, S. Heerenwech, W. Willem
Pauwels, N. Heerenwech), item tweede perceel inden Oostpolder 3 gemet 5 ende noch
2 gemet (O. Notema? (MPS: Moteman?) erffgenamen, S. Willem Pauwels, W.
Barthelmeeus Willouts, N. Heerenwech), item noch een perceel in Kerckhouck 2
gemet 32 roe (O. Adriaen Jans Loij, S. ende W. Pieter Corneliss Schuijle, N.
heerenwech) voor 11p tgemet
28-7-1581: Comp. Heijndrick de Neve als gemachtich van mr Gillis van Borre levert (MPS:
aan wie?) 400 roe in Kerckhouck (O. Willem Quirijns, S. Jan Corneliss Oesthof
erfgenamen, W. weeskinderen van Cornelis Gilliss, N. Jacob Oliviers) voor 10p de
hoop
1W094, 40v, 28-7-1581
28-7-1581: Comp. Heijndrick de Neve als gemachtich van mr Gillis van Borre levert aen
Marinus Corneliss Gort 5 gemet inden Cleenenpolder (O. ?, S. mons. Machiel Molijn,
W. ?, N. den polderdijck) voor 9p tgemet
27-7-1581: Heeft Dierick Corneliss schutter als ghemachtich van Jan Meeuss metser gelevert
(MPS: aan wie?) een huijs in Weerde int dorp opt ambachtsheeren vroone jaerlijcks
belast met 2 cappoenen aencomende Jan Staes (O. Herenwech, S. Thomas Jacobs, W.
Heerenstrate, N. Poppe Jans) voor 46?p ende is noch Willem Jans Langoore de brieff
te maecken? vant goet ende voorts sijn persoon
1W095, 42, 21-8-1581

21-8-1581: Comp. Boudewijn Lambrechts Kloeskercke? als voocht ende oudt oom van de
onbeiaerde weesen die achtergelaten zijn bij de doot van Maeijcken Eijmans saliger
memorie, de voirs. weesen hier genomineert in den eersten Cornelia Nicolaesdr (MPS:
Neelken Claes) out wesende ontrent 13 jaer ende Maeijcken Nicolaesdr (MPS:
Marijken Claes) out wesende ontrent 9 jaer, mitsgaders haren vader Nicolaes
Corneliss (MPS: Claes Corneliss) als recht voocht, ende hebben gesamenderhant ter
kennisse van schouijt ende schepenen geaccordeert van wegen de voirs. weesen van
haere moederlijke goederen overzulcks dat Nicolaes Corneliss hueren vader zal
houden alle inschult ende vuijtschult huijs ende hoff ende voorts alle huijsraet datter
soude ten huijse ende ten houve wesende aengaet, behalve dat de voors. Nicolaes
Corneliss haeren vader zal haer beijden houdende op haere mondiche jaeren gaende
staende te lieve ende te leede, redenen ende cleden, zieck ende gesont, ende gevende
beijde de voors. weesen nu tusschen dit ende Sint Maerten naestcomende ofte
Lichtmisser daeraen elck een goet ? schaep de welcke en soude lammeren dragen ende
dezelve vuijt te geven tot prouffijte van de voors. weesen ende nijet tot zijn prouffijte
ende schaede, de zelve schaepen tot taxatie ende prisatie van schout ende schepenen
23-11-1581: Soo heeft Govaert Diericks alle sijne goederen die hij soude mogen achterlaeten
hebben eijgene vuijtgesteken goederen, sijnen vader beset tot een testament naer sijne
doot ende de selve behoren dat het selve testament te blijven ende te houden in goede
weerden ende dat gedaen wesende ter kennisse van schepenen Willem Quirijns,
Bastiaen Pieters
1W096, 42v, 26-11-1581
26-11-1581: Comp. Marinus Corneliss Gort levert aen Andries Engels 5 gemet in Pithouck
(O. ende N. Gillis van Wolfswinckel, S. Heerenwech, W. Caedijck van polder), voor
16p tgemet
2-12-1581: Heeft Dierick Corneliss ter kennisse van schepenen begeert tot sijne vuijterste
wille testamentelijk ende opgedraegen naer zijn leven ende Godt de Heere hem haelt
sijn goet beset tot een testament eeuwich ende erffelijk beset aen dese naercomende
persoonen, inden eersten de gerchte helft aen Martijnken (MPS: Martina) sijn
huijsvrouwe ende een gerecht vierdendeel aen een vrouwe ter Tholen (MPS: Tolen)
Adriana (MPS: Adriaenken) Schaepwachters sijn suster kint ende het andere gerechte
vierendeel ende het laetste sijnen soone vrienden Maeije, Hanne Jans ofte haere
kinderen woenende Scherpenisse op alsoe verre dat sij beijde doot sijn sal het
vierendeel comen aen de Armen tot Weerde, ende den ermen 3 sacken terwe (MPS: of
300 sacken?), dit selve testamenten gemaeckt ter kennisse van schouijt ende
schepenen, begerende het gunt voors. es te laeten volgen tot sijnen vuijterste wille.
Present schoutr Marinus Corneliss Gort, schepenen Willem Quirijns ende Bastiaen
Pieters ende mij Frans Lambrechts secretaris ende schrijver
4-1-1582: Soo hebben de erfgenamen van Govaert Diericks Martijnken Meeusdr (MPS:
Martina Barthelmeeusdr) de stieffmoeder vanden voers. Govaert Diericks goet
erffelijken beset tot alsoe lange als hij leeft tot een testament beset ende besetten bij
desen eene wettelijken schepenbrieff groot 24p als lange als hij leeft verschijnende de
voors, brieffe jaerlijks met 2p de selve bij de voors. Martina te ontvangen ende naer
haere doot datter soude mogen overschieten van de voors. brieff dat sij eer stierf dan
de brieff al bethaelt sijnde soe sullen die oevergeschoten penningen comen aende

-

erffgenamen comen van de voors. Govaert Diericks. Ditselve testament gedaen
wesende ter kennisse van schouijt ende schepenen Marinus Corneliss Gort, Pieter Jans
Rooshil, Adriaen Jans Loij, Willem Quirijns, Bastiaen Pieters
in de kantlijn: maer het jaer daer Martina inne sterft, sullen Martina’s vrienden
strecken

1W097, 43
- moeilijk leesbaar maar waarschijnlijk overschrijvingen van zaken naer Paesschen
- Schuldbekentenis (8p gr vls) van Willem Martens backer aen Pieter Pieters Leeuwe
1W098, sterk beschadigd
20-1-1582: Comp. Willem Maertens backer levert aen Gabriel Duppenghischer een huijs
binnen Weerde int dorp op ambachtsheeren vroone (O. Heerenstraete, S. Marinus de
Schipper, W. Cornelis Jacobs Boudewijns boogaert, N. Willem Quirijns) voor de
somme naer vuijtwijsen den dijckgravens brieff ofte register?
23-1-1582: Soo hebben ter kennisse van schepenen de broeders van de weduwe van Jan
Corneliss Oesthoff genaempt Anthonij, Cornelis, Willem ende Gheene Laureijs
Geense hebben tsamen te buijten gegaen de achtergebleven goederen van de voors.
weduwe (MPS: verder niet te lezen)

