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RAZE 3525 

 

NB.  “Comp.” is afkorting voor “comparerend”, “proc.” betekent “procuratie hebbend van”. 

Tussen de oorspronkelijke akten door, zijn sommige akten omdat die met Waarde te 

maken hadden van notaris Levendale tussengevoegd. 

 Ook is soms niet de gehele tekst getranscribeerd, ik had last van luiheid. Dit betekent 

dat een korte inhoudsbeschrijving van de oorspronkelijke tekst tussen haakjes 

geplaatst is. 

 

1W135, 1 

 

Beginnende naer Paesschen anno 1596 

 

Schout anno 1596: Marinus Corneliss Gort 

Schepenen: Willem Querijnssen (MPS: Willem Quirijns), Pieter Adriaens, Pauwels Franss, 

Nicolaes Corneliss, Anthonij Hectors, Jan Quirijns, Jan Dignuss 

 

1W136, 2 

 

Dach van rechte 27-5-1596 naer Paesschen 

 

- Jan Maens (MPS: Jan Germaens) contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- actor heijst ende persisteert bij zijnne? heijsch gedaen op 11-3-1595 tot laste van den 

verweerder ende versouckt dienvolgens voortganck van rechte ende vuijtinge van 

sententie  

- verweerder zegt volgens de sententie bij schepenen gewesen op de 17-6-1595 de 

aenlegger gehouden te zijnne over te leveren wettelijke documenten ofte levende 

getuijgenisse waer bij het blijcken zoude wat de thienden zoo wel bij dese verweerders 

grootvader als oock bij zijn eijgen vader gecocht zoo wel vanden Westveerpolder 

/Pletpolder ende De Vier Houcken, zulckx gedaen hebbend zullen alsdan ons gedragen 

naer behooren, concluderend hiermede tot sententie 

- schepenen gemaent zijnde van de schoutet hebben de zaecke aengehouden ad primam 

ende tot meerder behulp van schepenen 

 

- Jan Maens constitueert Mattheus Loen 

 

1W137, 2v, 27-5-1596 

 

- Gabriel Jaspers contra Marinus Corneliss Gort (coop terwe) 

 

- Hubrecht Marinuss Gort contra Jacob Adriaens (MPS: Jacob Adriaens Loijss) (reeckening 

bewijs ende reliqua te doenne van alzulcken zaecken ende schulden zij onder 

malcanderen hebben vuijtstaen) 

 

- Dierick Serjonckers contra Jan Pieters (arbeijt voor dezelven gedaen) 

 

- schoutet ex offitio contra Nicolaes Corneliss (boete voor het op 20-4 int openbaere 

gepubliceert zijn bijeren die hij was vuijttappende hooger te doene betaelen dan bijde 

zelve was geordonneert, geresen ? de heere zijn recht) 

 



1W138, 3, 27-5-1596 

 

- schoutet ex offitio contra Frans van den Bogaert (boete voor het op 20-4 int openbaere 

gepubliceert zijn bijeren die hij was vuijttappende hooger te doene betaelen dan bijde 

zelve was geordonneert, geresen ? de heere zijn recht) 

 

- schoutet ex offitio contra Willem Olleman (boete voor het op 20-4 int openbaere 

gepubliceert zijn bijeren die hij was vuijttappende hooger te doene betaelen dan bijde 

zelve was geordonneert, geresen ? de heere zijn recht) 

 

- Cornelis Gabriels (MPS: Cornelis Gabriels Bossaert?) contra Jan Jans wagemaecker (coop 

vijer schaepen) 

 

- Willem Olleman contra Stoffel Jacobs 

- aenlegger persisteert van 5-4 

 

1W139, 3v, 27-5-1596 

 

- Jan Lodewijcks contra Laureijs Adriaens (coop bruijn ruijn paert op 28-10-1595 voor den 

brouwer tot Bergen op Zoom, namentlijck Jan Jans Cuijck) 

 

<<<<Tussengevoegd: RAZE 2040, 180, 9-4-1596:  Procuratie. Comparerende Jan (etc.als 

inde voorghaende acte) Janse van Cuijck. Ende heeft geconstitueert Mr. Jan de Ridder Om te 

mogen maenen, heijsschen etc. alsulcke penninghen als Joos Jasparssen, Guille(aem) Wijnocx 

en Pieter Baecke wonachtigh tot Crabbedijcke, Valckenisse en Weerde oft daerontrent aen 

hem constituant schuldighe ende ten achterst zijn, Daeromme Trechts te pleghen in forma. 

Aldus ter Goes, tpv Cornelis Cor(neli)s Matthijs Commissaris van 't Landt Recht over 

Zuijdtbevelandt en Marinus Henricxsen landtmeter. 

RAZE 2040, 180, 9-4-1596: Procuratie. Comp. Jan Janssen van Cuijck, geseijt Hans in de 

mouwen, poorter der stede van Berghen op den Zoom, verhaelende Naerdijen Joos Jasparssen 

schuijtman wonachtigh tot Valckenisse aen hem comparant vele schuldigh was van geleverde 

bieren ende hij Joos gevonghen werde van de malcontenten, zulcx dat hij comparant voor zijn 

tachter-heijt beducht zijnde Dat hij comparant arrest oft Verboth hadde doen doen aen alle 

tappers ende landtluijden(aen d'welcke Joos die bieren voorts vuijtgestelt hadde) Van gheen 

penninghen te scheijden, noch eenighe betalinghe te doene dan in zijns comparants handen. 

Maer alsoo hij Joos nu wederom gecomen es, heeft hij comparant verclaert etc. Dat hij 

d'voorseide beslagh ende verbodt herroepen heeft. Ende consenteert dat alle die ghene die aen 

Joos ijet ten achteren moghen zijn Dat zijluijden vrijelijck tselve aen hem moghen betaelen 

etc. 

Aldus ter Goes, tpv Cornelis Crijnssen van Berghen voorseit en Corn(eli)s Geerdssen 

vleeshouwer poorter van Goes.>>>> 

 

- Jan Lodewijcks contra Cornelis Willems (rest obligatie midtgaders noch een mate terwe) 

 

- Jacob Metz als gemachticht van de weese Cornelis Schalck contra Stoffel Jacobs (coop 

geerste die gedaen hadde Jacob Jacobs Stoffels, reus belooft te betaelen) 

 

1W140, 4, 9-6-1596 

 



- Comp. jonckheer Lassael (MPS: de la Salle ?) heeft rechtelijk te buijten gegaen ende 

gerevoceert alsulcken coop van calck als zijnne metser namentlijk Claes Jans Saeijs 

gecocht hadde van Cornelis alias Dweijl, omme redenen den voors. Dweijle de 

leveringe van tvoors calck volgens zijne belofte op zijnnen behoorlijcken tijt nijet 

gelevert en heeft ende de voors. Lassaels metser met zijn zessen daernaer hebben 

moeten leedich gaen, gedaen ter presentie van Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss 

schepenen 

 

<<<<Tussengevoegd: RAZE 2040, 439, 15971231: Attestatie. Comp. Clais Janss . . enis ? 

(MPS: CLais Jans Saeijs) metser oudt ontrent 34 jr. poorter heeft verclaert ten ernsten 

versoecke van Tanne van Mierloo, wonachtigh tot Cruninghen warachtich te zijne dat 

naedmael hij comparant t'haeren herberghe thuijs geleghen oft vertheert haddeter sommen van 

ontrent vijf ponden grooten vls. Dwelcken schuldt hij verclaert bij desen haer requirants 

deuchdelijck te competeren. Dat Jr. Joan de la Salle oft Jan Storm in sijnen naem thunnen 

laste genomen hebben dijen schuldt aende voorseide requirants te betalen. Overmits dat inde 

Rekeninghe van den arbeijt ende malemn die de voorseide La Salle aen hem comparant 

schuldigh es int metsen van zijn hoefve aen den Oostdijc gedaen hij La Salle zoo vele in zijne 

burse ingehouden en tghene die requirants es thoecomend hem comparant afgecort heeft. Tpv 

Jan Pietersz Cole ende Caerel Hermans, beijde inwonders Goes. 

 

- Pauwels van Dale constitueert Mattheus Loen 

 

Dach van rechte 22-6-1596 

 

- Nicolaes Corneliss contra Adriaen Govaerts (verteerde gelagen) 

 

1W141, 4v, 22-6-1596 

 

- Nicolaes Corneliss contra Jacob Jacobs Stoffels (verteerde gelagen) 

 

- Hubrecht Marinuss Gort contra Jacob Adriaens Loijss 

- actor persisteert als vooren 

- schepenen ordonneren partijen bijden anderen elcks bij een goet man 

 

- Cornelis Adriaens contra Pauwels Franss (schepenen schultbrieff) 

 

1W142, 5, 22-6-1596 

 

- Willem Olleman nomine Johanna Verbeecke (MPS: Anna Verbeecke) contra Jacques 

Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (obligatie, schepenen ordonneren partijen bijde 

andere) 

 

- Willem Ollemans contra Stoffel Jacobs 

- actor heijst als vooren 

- duer de cleijnheijt van collegie verstelt 

 

- Jan Lodewijcks contra Laureijs Adriaens 

- actor heijst als vooren 

- verstelt 

 



1W143, 5v, 22-6-1596 

 

- Jan Lodewijcks contra Cornelis Willems 

- actor heijst als vooren 

- schepenen duer manisse van schoutet ordonneren dat partijen zullen bij de anderen 

gaen  

 

- Willem Olleman contra Dignus Braengie (levering 8 sacken terwe schoon leverbaer goet, als 

hij verweerder hem aenlegger per obligatie van 2-12-1594 schuldich is oft als hem 

aenlegger bij transporte aen? van Joris Jans Deurloo (MPS: Joris Jans Duerloo) gedaen 

op 22-12-1594, midtgaders verteerde gelagen) 

 

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2039, 465, 15941008: Attestatie; Comp. Anthonis Goossens 

(Goessins?), won.te Capelle, dienaer des stehouders van Zuydbevelandt, oudt ontrent 38 jr., 

heeft ten verzoeke van Herman Vervoort, deurwaerder, verclaert dat hij als officier voorseid 

in maerte laestleden ten versoecke van de voorseide deurwaerder in apprehensie gehaelt ende 

gehouden heeft Dignus Braengie woonachtigh bij den essenboom tusschen Valckenisse en 

Waerde, ende den zelven binnen Waerde inde herberghe genaemt den bonten osse gebracht 

ende bewaert. Ende dat aldaer bijden voorseiden deurwaerder gecomen es Marinus Cornelisz 

Gort, Schouttet van Waerde, die hem deurwaerder gheerne gesproken zoude hebben den 

voornoemden gevanghen 't ontslaecken. Dan hij deurwaerder tselve ernstelijck weijgherende 

(ten waere hij Marinus hem daervoren borghe stelde). Verclaert hij attestant gesien ende 

gehoordt te hebben dat den voorseiden Marinus Gort totten deurwaerder vuijterlijck zeijde 

dese oft gelijcke woorden in substantie: Maeckt een billet van costen, ick zalse betaelen ende 

ic blijfve daervoren borghe dat Dignus (gevanghen voormelt) nu Dijstdaeghe naestcomende 

binnen ter Goes comen zal, om metten principalen crediteur te rekenen ende te voldoen. 

Alnoch seght hij comparant gehoordt te hebben dat die waardinne totten voorseide Dignus 

zeijde: Wel nu es den Schout voor u borghe gebleven, ghij en mooght in gheen gebreecke 

blijfven hem 't ontlasten, want ghij hebt hem daeghelijcx meer van doene; Te Goes ter 

presentie van Abel van den Varent en Hans van den Beecke, beijde brouwersknechts te Goes. 

 

1W144, 6, 22-6-1596 

 

- schout ex offitio contra Willem Olleman 

- actor heijst als vooren 

- reus ontkent de aenlegger geen boete schuldich te zijn als zijn bijeren nijet hooger 

vuijtgetapt te hebben ofte vercocht als anderen zijnne gebueren 

- verstelt 

 

- schout ex offitio contra Nicolaes Corneliss (MPS: Nicolaes Corneliss) 

- actor heijst als vooren 

- reus ontkent de aenlegger geen boete schuldich te zijn als zijn bijeren nijet hooger 

vuijtgetapt te hebben ofte vercocht als anderen zijnne gebueren 

- verstelt 

 

- schout ex offitio contra Frans van de Bogaert (MPS: Francoijs Boogaert) 

- actor heijst als vooren 

- reus ontkent de aenlegger geen boete schuldich te zijn als zijn bijeren nijet hooger 

vuijtgetapt te hebben ofte vercocht als anderen zijnne gebueren 

- verstelt 



 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (gaat voort op 1W145, 6v, 22-

6-1596) 

- actor heijst als vooren, zegt voorts van thienden daer hij actor in de possessie is, geen 

molest oft vermaen affgemaeckt en wert maer alleen van de thienden van de 

Pletpolder en Vier Houcken 

- schepenen partijen op alles int verbael gehoort, hebben ter manisse van schoutet de 

verweerder gecondempneert inde voorg. heijsch te weten dat hij de heijscher zal 

betaelen voor ’t ongebruijck ende afstant van voors. thienden in questie namentlijk van 

Pletspolder ende Vier Houcken voors. daer hij actor nomine uxore voor de helft innen 

gerechticht is als oock mede van zeeckere penningen van zelve thienden betaelt te 

hebben ten overlijden van Cornelis Jacobs Bouwens zijn voorsaete nijet voldaen en 

waren volgens de brieff alhier geexibeert de somme van 8p 6s 8gr vls eens midtgaders 

in de gerechtelijke costen te dese gedaen ende zoo verweerder van de thienden vanden 

Westveerpolder die bij actor werden geposseert hem in eeniche deele vindt gegraveert, 

wert zijn actie aengaende alhier gereserveert omme bijde verweerder daerinne gedaen 

ende gehandelt te werden zoo hij te rade zal bevinden te behooren ende wijsen voorts 

de aenlegger tzijnen bewijse ende alsoo de verweerder voor hooft present staet in 

gebannender vierschaere ende een vrij goet tot voldoenninge van de voors. 

condempnatie begeert te bewijsen, soo doet de aenlegger zijn bewijs aen des 

verweerders paerden ende coeijen ende voorts het gereetste omme dezelven 

aengewesen goederen teijnden de 14 genachten te mogen vercoopen tot sijne 

gebreecke toe 

 

1W146, 7, 22-6-1596 

 

- Mattheus Loen nomine Pauwels van de Daele contra Marinus de Schipper (jaerrente ende 

dat als borge ende principael eigen schult voor eenen Dignus Barthelmeeuss volgens 

d’inhoudt van wettelijke rentebrieff van 4-3-1595 verleden voor wethouders deser 

vierschaere alhier geexibeert, etc.) 

 

- Mattheus Loen contra Jan de Wagemaecker 

- aenlegger heijst als vooren van 30-3 lestleden, presenteert daer aenne te corten als resu 

aen hem actor tzedert institutie van de heijsch betaelt heeft 

 

28-6-1596: Comp. Jan Reijmers timmerman woonend binnen der stede Goes welcke 

verclaerde dat Stoffel Jacobs woonend op Gaeuwege (MPS: Gawege) ontrent 

Paesschen lestleden van hem comparant hadde aengenomen te mennen zeeckere 

quantiteijt van riet gelegen op ’t Gadt ofte sluijs van Crabbendijcke omme ’t bringen 

op ’t clooster van Crabbendijcke voors. ende dat duer de negligentie van voors. 

Stoffels gans te ruijne ende verdorven is als vele int ’t slijck en inde dijck geworpen. 

Soo heeft dezelven comparant dies aengaende wettelijk geprotesteert van costen, 

schade ende intresten alreede geschiet ofte noch te geschieden. Present Pieter Adriaens 

ende Anthonij Hectors schepenen 

 

1W147, 7v, 28-6-1596 

 

- Comp. d’eersame Adriaen Govaerts de welcke heeft rechtelijk arrest ende verbodt gedaen 

aen Frans van de Bogaert (MPS: Francoijs van den Boomgaert) dat hij van geen 

penningen (die hij schuldich is aen eenen Jan Diericks woonende tot Rotterdam) ? 



verscheijden oft aen ijemant van zijnnen wege betaelen? voor ende al eer de voors. Jan 

Diericks met hem comparant zal veraccordeert ende overcomen tzij metter minne oft 

metten rechte op pene van tzelve andermael te betaelen. Present Nicolaes Corneliss 

ende Pieter Adriaens schepenen 

 

28-6-1596: Comp. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) dewelcke heeft rechtelijk 

geappelleert van de sententie op 22-6- lestleeden gegaen tot zijne comparants 

achterdeele ende ten voordele van Jan Maens, verclaerende zijn voors. appellatie te 

vervolchen voorde Provinciale Hove van Hollant ende zijne grieven breeder te 

deduceren zoo zijne Rade zal gedragen. Present Pieter Adriaens ende Anthonij 

Hectors 

 

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2041, 165, 1599: Naerdijen in de jaar 1592 ende tzedert 

herwaerts diversche Questien, differenten ende Proces geresen waren tusschen Jacob zone van 

wijlen Cornelis Jacobs Bouwense wonende binnen Weerde ter eenre ende Jan Maenss als 

getrouwt hebbende den voors Cornelis weduwe, stiefmoeder den voors Jacob wonende in 

Cruninghen ter anderen zijden. Dewelcke langhe gehanghen hebben zoe voir die vierscharen 

der heerlijckheijdt Cruninghen als binnen Weerde ende ooc voir den Hove van Hollant. Heeft 

vuijtterlijck deur tusschenspreken van goede mannen den parthgijen beter gedocht. 

RAZE 2041, fol 166: compromis. Alle dezelve differenten bij kinnelijcken transactie oft 

arbitrage te associeren ende termineren zijn gecompareerd: Jan Germaens ende Jacob Cornelis 

Jacob Bouwens ende hebben gecompomitterd ende int segghen van den eersaemen Pieter 

Willems ende Pauwels van Dale wonend binnen Goes, Loijs van der Vesten minister ende 

Andries Sebrechts woonachtigh binnen Cruninghen midtsgaders Willem Crijnsen wonend in 

Weerde stellende ende onderwerpende alle alsulcke pretensien etc. Op den pene van te 

verbeuren aen den Armen den derdendeel binnen Goes, 't ander in Crunighen en 't derde in 

Weerde. 

Aldus tpv Harrent Pietersen ende Adriaen Cornelis Mannee inwoonders Goes. 

fol 166: vuijtsprake. Jan Maens moet leveren aen Jacob inventaris van successie bij den doodt 

van Jacobs vader op hem en zijn broer gedevolveert van welke heijsch de verweerder bij 

vonnisse 7-4-1593 ontslaghen is en de verweerder gecondemneert in de costen. Etc. dat Jacob 

hem zal gecontenteert houden met alsulcken vuijtcoop als bij Cornelis zijne vader met Schout 

ende Schepenen tot Weerde ende thoesiende vooghden anno 1571 gedaen es. Op den heijsch 

daer Jacob seght zijn landt minder te zijne dant bij Jan Maens verhuijrt es. Admitteren 

d'arbijters dat dit Landt in questie gemeten werde. 

Aenghaende dat Jacob Cornelis seght dat het testament bij zijn moeder in haer doodtbedde 

gemaect niet en behoort te stateren en datte voor nul behoort gemaeckt te weren ende dat 

sulcx boven den vuijtcoop die zijn vader gedaen heeft hem Jacob zoude behooren die helft 

van 't landt genaemt 't Verkenscot werdt bij den arbijters verstaen ende verclaert dat 't 

voorseijde testament moet blijven in vigeur gestaedigh etc etc. 

Accoord gedaen in Hollant 4-5-1598 etc. (Nb. Een ingewikkelde zaak) 

 

4-8-1596: Comp. Joos van Goethem dewelcke heeft ter presentie van schout gestelt in handen 

van Marinus Eeuwouts zeecker paert, twelck hij comparant hadde gaende in de 

prochie van Bieselinge inde bewarenisse van eenen Pieter de Laeckeman omme 

daeraen te verhaelen bij foulte van betaelinge de somme van ....... die de voors. 

comparant aen voors. Marinus Eeuwouts van verschoten penningen ten achteren was. 

Present Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen 

 

1W148, 8, 23-6-1596 



 

- Comp. Alexander Stranget (MPS: herbergier in “De Alcmaer” in Goes), dewelck heeft 

rechtelijk arrest gedaen aen Frans van de Bogaert (MPS: Francoijs van den 

Boogaerde) per obligatie schuldich is aen Jan Diericks van Rotterdam ofte de van dien 

bedragende noch de somme van 8p 14s 8gr vls die verschijnen zullen St Jansdaege 

midtsomers 1597 te eijnde hij de zelve penningen aen nijemande en zal betaelen voor 

en al eer den voors Jan Diericks eerst met hem comparant zullen zijn vereenicht tzij 

metter minnen oft metten rechte omme bij foulte van betaelinge aen voors. 

gearresteerde penningen te verhaelen de somme van 5p 18s gr vls van verteerde costen 

mitsgaders van verschoten penningen op pene van tzelve aen voors. Bogaert te 

verhaelen. Present de dijckgrave Gort, Pauwels Franss ende Anthonij Hectors 

 Interdictie verbodt ende wete deze aengaende is aen voors. van de Bogaert gedaen 

Ende is voorts bij schepenen geordonneert dit voors. verbodt in surceantie te blijven 

tot de compste van de weduwe desselfs Jan Diericks 

 

1W149, 8v, 22-8-1596  

 

- Soo heeft Boudewijn Heijmans ter presentie van schout in arreste gestelt alle de goederen 

van Adriaen Claessen Passchiersen ten eijnde hij dezelve goederen nijet en zal 

vervoerderen te verbeuren voor en zal hij met hem Boudewijn zal ? zijn tzij metter 

minne oft metter rechte van alsulcken tachterheijt als hij Adriaen Claessen hem 

schuldich was. Present schout, Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss ende Anthonij 

Hectors schepenen 

- dezelven heeft ten zelven daege ende ter presentie als vooren in arreste gestelt alle 

goederen van Joos Strijdonck 

- dezelven heeft ten zelven daege ende ter presentie als vooren in arreste gestelt alle 

goederen van Willem Geense 

- dezelven heeft ten zelven daege ende ter presentie als vooren in arreste gestelt alle 

goederen van Daniel Vriesinck 

 

23-8-1596: Soo heeft Pieter Failse ter presentie van schepenen rechtelijk arrest gedaen aen 

zeecker twee paerden aencomende Geert de Bruijne woonende tot Hulst bij partije ? 

omme daeraen te verhaelen zeeckere tachterheijt namentlijk eenen Vlaemsche zack 

terwe, twee sacken rogge ende een voederhuijs, etc. 

 Ter zelven daege heeft mede ter presentie van schepenen de voors. paerden 

aencomende de Bruijne rechtelijk gearresteert eenen Boudewijn Heijmans omme 

daeraen te verhaelen de somme van 13p gr vls die den zelve Bruijne hem over 

diversche leveringenvan sparren ende deijlen (MPS: zware planken) schuldich was 

 ter zelven daege heeft mede ter presentie van schepenen rechtelijk gearresteert de 

voors. paerden aencomende de Bruijne, d’eersame Cornelis Jans Bailjouw der stede 

Hulst omme daeraen te verhaelen de somme van 8p gr vls over twee verschenen 

paeijen volgende bezegelde brieff gepasseert voor commissarissen van ’t Lantrecht 

van Hulsterambacht verleden bij eennen Jacob Cloot ten behouve van voors. Cornelis 

Jans procederende dezelve schult over vuijtcoop van successie den voors. Cornelis 

Jans gesuccedeert bij de overlijden van Rossaert? Willems waerinnen zeecker partie 

van lande tot satisfactie van jaerlijkse paeijementen verobligeert staet namentlijk de 

nombre van 15 gemet lants gelegen inden Dullaert welck lant de voors. Bruijne bij 

decrete heeft innen gecocht midts tot zijnne laste genomen hebbend te betaelen tgende 

de voors. Jans noch was resterende nopende de voors. successie volgedns d’aggregatie 

bij denzelven de Bruijne op den dossche van voors. brieff onder zijn signature gedaen 



 

1W151, 9v, 23-8-1596 

 

- Boudewijn Heijmans constitueert Jacob Metz 

 

- Cornelis Jans, bailluwe de stede Hulst constitueert Mattheus Loen 

 

1W152, 10, 31-8-1596 

 

Extraordinaire vierschaere 31-8-1596 

 

- Pieter Failse arrestant contra Geert de Bruijne (MPS: Geeraert de Bruijne) 

- actor heijst de somme van 3p 6s 8gr vls over de leveringe van 2 vlaemsche sacken 

terwe, 1 sack rogge (MPS: vorige acte net andersom) ende een voederhuijs, welcke de 

verweerder hem actor nomine uxore jaerlijcks schuldich is volgens zeeckere 

schepenebrieff gepasseert van wethouders van Hulsterambacht 18-2-1590 hem actor 

verschenen over deze jaere 1596, etc 

- schepenen duer maninge van schoutet houden de zaecke in surseantie tot op maendach 

eerstcomende vuijt crachte van derden daege 

 

- Boudewijn Heijmans contra Geert de Bruijne (MPS: Geeraert de Bruijne)  

- actor heijst betalinge van 14p gr vls over diverse leveringen van sparren ende deijlen, 

etc. 

- schepenen duer maninge van schoutet houden de zaecke in surseantie tot op maendach 

eerstcomende vuijt crachte van derden daege 

 

1W153, 10v, 31-8-1596 

 

- Mattheus Loen proc. Corneliss Jans arrestant contra Geert de Bruijne (MPS: Geeraert de 

Bruijne) 

- actor heijst 8p gr vls over 2 verschenen paeijen vuijtwijsende zeeckere wettelijken 

brief gepasseert voor schepenen Hulsterambacht 26-8-1581, ende bij den verweerder 

bijden verweerder belooft te betaelen volgens zijn hantschrift ende signature op de 

dossche desselfs brief gesubsigneert van date den 27-11-1590 

- schepenen duer maninge van schoutet ende de non comparitie van verweerder houden 

dese zaecke aen in surseantie tot op maendaege eerstcomende 

 

1W154, 11, 2-9-1596 

 

- Mattheus Loen nomine Pieter Failse contra Geert de Bruijne (MPS: Geeraert de Bruijne) 

- actor persisteert 

- schepenen gemaent van schoutet condemneren verweerder inde heijsch ende heijscher 

doet zijn bewijs aen de gearresteerde goederen, etc 

 

- Mattheus Loen nomine Cornelis Jans contra Geert de Bruijne (MPS: Geeraert de Bruijne) 

- actor persisteert 

- schepenen gemaent van schoutet condemneren verweerder inde heijsch ende heijscher 

doet zijn bewijs aen de gearresteerde goederen, etc 

 

- Boudewijn Heijmans contra Geert de Bruijne (MPS: Geeraert de Bruijne) 



- actor persisteert 

- schepenen gemaent van schoutet condemneren verweerder inde heijsch ende heijscher 

doet zijn bewijs aen de gearresteerde goederen, etc 

 

1W155, 11v, 9-9-1596  

 

- Comp. Pieter Failse (MPS: Pieter Sailse) voor hem zelven, Mattheus Loen als ghemachticht 

Cornelis Jans filius Petrij ende Boudewijn Heijmans, dewelcken hebben rechtelijk 

versocht ter executie gelecht te werden zeeckere acte van condempnatie 2-9-1596, 

luijdende tot laste van Geert de Bruijne (MPS: Geeraert de Bruijne), etc zie vorige 

acten, midtgaders noch over de rechtelijke coste, ende dienvolgende werden alhier 

vuijtgeroepen ende vercocht naer voorgaende solempniteijt van rechte daerop de 

zeeckere twee paerden, op de volgende condities, etc. 

 Eerst vercocht eenen grauwen ruijn habet Cornelis Marinuss Schipper voor 6p gr vls, 

daervooren borg Jan Franss. Present Jan Quirijns ende Jan Dignuss als schepenen 

 Noch vercocht eenen vos ruijnpaert habet Marinus Corneliss Gort voor 14p 10s gr vls 

 Nopende de gorsinge van de voors. paerden bij schout ende schepenen besteedt 

dezelve paerden te houwen voor eenen schellinch ’s daecgs, welcke paerden de schout 

gorsinge gedaen de tijt van 14 daegen facit 14s, Jacob Adriaens (MPS: Jacob Adriaens 

Loijss) 7 daegen facit 7s, ende Willem Laureijs 3 daegen facit 3s, etc. 

 

1W157, 12v, 27-9-1596 

 

- Jan Dignuss contra Pieter Gentman (ackerschade) 

 

- Willem Olleman contra Dignus Braegne 

- actor persisteert 

- schepenen gemaent zijnde van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde 

heijsch, wijsen voorts d’aenlegger tzijnen bewijse, doende dienvolgend zijn bewijs aen 

zeeckere 16 steenen vlas die Lambrecht Jans op Gaeuwege (MPS: Gawege) de 

verweerder is schuldich, de levering dient St Maertensmisse eerstcomende 1596, etc. 

  

1W158, 13, 27-9-1596 

 

- Willem Olleman contra Stoffel (MPS: Stoffels Jacobs?) 

- verstelt duer cleinheijt vandt college 

 

- Jan Lodewijcks contra Laureijs Adriaens 

- actor heijst ende persisteert 

- verweerder zegt aenlegger ongefundeert te zijnne in zijnne heijsch duer dien de 

aenlegger tzelve paert in questie aenden brouwer tot Bergen zelffs persoonlijk zonder 

zijnne wete gevoert heeft ende dienvolgens de aenlegger zijnne tachterheijt behoort te 

zoucken aen voors. brouwer, verzouckende ontslagen te zijnne van heijsch 

- schepenen duer maninge van schoutet naer voorgaende alligatie van partije, hebben de 

zaecke aengehouden ad primam, midts partijen bijde anderen zullen gaen elckx met 

een goet man, etc. 

 

1W159, 13v, 27-9-1596 

 

- Jan Lodewijcks contra Pauwels Franss 



- actor heijst den verweerder duerdien hij zeecker thiende hoopend?, die hij als 

thiendenaer hadde vertient, hem contrarie ontvoert heeft alsoo, versouckende 

dienvolgende restitutie van voors. tienden oft heijst daervooren de somme van 8p gr 

vls 

- verweerder ontkent de ? zijnne thiende ontvoert te hebben, als hebbende zijn thienden 

laeten staen naer zijn beste weten duer dien de zelve geteeckent ende hoopende duer 

de groote wint onkenbaer waeren 

- ist duer maninge van schoutet bij schepenen geordonneert partijen bij den anderen te 

gaen omme de zaecke jegens de naesten te accorderen 

 

- Frans van den Bogaert (MPS: Frans van de Boogaert) (levering van een viertel coolsaet als 

actie hebbend van Cornelis Franss alias Dweijl daervan de leveringe gedient heeft St 

Jacob lestleden, etc.) 

 

1W160, 14, 27-9-1596 

 

- Pauwels Franss contra Adriaen Adriaens van Liere (paeije van een gecochte huijse, 

lantpachten) 

 

- Cornelis Adriaens contra Pauwels Franss 

- actor persisteert 

- schepenen ter maninge van schoutet wijsen partijen bijde anderen, elckx met een goet 

man 

 

- schout ex offitio contra Nicolaes Corneliss 

- actor persisteert 

- ist duer cleijnheijt van collegie aengehouden 

 

1W161, 14v, 27-9-1596 

 

- schout ex offitio contra Willem Olleman 

- actor persisteert 

- ist duer cleijnheijt van collegie aengehouden 

 

- schout ex offitio contra Frans van de Bogaert 

- actor persisteert 

- ist duer cleijnheijt van collegie aengehouden 

 

- schout ex offitio contra Nicolaes Corneliss 

- actor persisteert 

- ist duer cleijnheijt van collegie aengehouden 

 

- schout ex offitio contra Laureijs Geerts 

- actor persisteert 

- ist duer cleijnheijt van collegie aengehouden 

 

- Dierick Serjonckers contra Cornelis Pieters Rooshil (dat verweerder zal stellen souffisante 

cautie ende borgtochte voor alzulcken coopmanschappe van 100 sacken terwe als zij 

jegens den andere gedaen hebben daervoor de leveringe dient de kersmisse 



eerstcomende anno 1596 14 daegen voor oft naer onbegrepen, die hij reus van hem 

aenlegger gecocht heeft voor 23s 4gr vls de sack, etc) 

 

1W162, 15, 2-11-1596 

 

- Comp. Job Jacobs dewelcke bekende wel ende deuchdelijk vercocht te hebben aen Pieter 

Corneliss (MPS: Is dit Pieter Corneliss in de Drie Haringen?) woonende binnen de 

stadt Goes de nombre van 16 viertelen ront coolsaet goet quatertroij leverbaer goet 

daer den eennen coopman de anderen getrauwelijk mede mach voldoen van den wasse 

ende Jaere 1597 ende dat elckx viertel voor 6s 2gr vls. Onderpand Job Jacobs twee 

paerden. Present Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende Pieter Adriaens  

 

7-11-1596: Pieter Baecke constitueerde Willem Gheleijns Olleman 

 

1W163, 15v, 7-11-1596 

 

Dach van rechte 7-11-1596 

 

- Willem Olleman proc. Pieter Baecke contra Jacob Adriaens Lapper (coop van een huijt 13s, 

midtgaders 3s 11gr vls Soetelen (MPS: etenswaren voor dijkwerkers) aen zelven int 

Nijelant van Crabbendijcke gelevert, etc.) 

 

- Jan Lodewijcks contra Laureijs Adriaens 

- verstelt 

 

- Jan Dignus contra Pieter Cornelis van Gendt 

- actor persisteert 

- verweerder zecht voor defentie dat hij den aenlegger zoude gepresenteert hebben te 

delven omme de grachte tusschen hun beijden liggend te ruijmen ende dat den zelven 

aenlegger daervan in gebreecke is gebleven, verclaerende duerde zelve occasie de 

geheijschte schaede geschiet te zijnne, etc. 

- schepenen gehoort hebbend d’alligatie partijen, hebben partijen bij sententie gewesen 

tot accordatie den naesten, midts daertoe nemende elckx een goet man 

 

1W164, 16, 7-11-1596 

 

- Dierick Serjonckers contra Cornelis Pieters Rooshil 

- actor persisteert 

- verweerder versouckt copie van de coopcontracte tsaemen metten anderen int doen 

van coopmanschappe gemaeckt, omme dan gesien te naeste daerop ’t antwoorden 

zulcx zijnnen raedt zal gedragen 

- schepenen fiat 

 

- Marinus Corneliss Gort contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (15p gr vls over 

coop van 12 sacken terwe bij hem op een jaer dach gecocht) 

 

1W165, 16v, 7-11-1596 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Geense (coop van glueij ende derry) 

 



- Jan Lodewijcks contra Pauwels Franss als houwer van sterffhuijs van Neelken Cornelis 

(MPS: Cornelia Cornelisdr) ? de schult aencomende Andries Jans als verweerder (over 

diversche ongelden betaelt te hebben soo van 21 stuijvers? geschoten in redemptie van 

de honderste penninck als oock van waterpenningen over de jaeren van een gemet 

lants gelegen inde Westveerpolder binnen Waerde verschoten over de jaeren 1591, 

1592, 1593 en 1594 bedragende tsaemen ter somme van 32s, waerinne Pauwels Franss 

voor zijn zelfs int particulier dienne heeft betaelt, dat de heijsscher nijet en heeft 

gebruijckt ende nochtans de ongelden daervan betaelt heeft, etc.) 

- schepenen ordonneren dat partijen bijde anderen gaen 

 

1W166, 17, 7-11-1596 

 

- Thomas Gabriels contra Pieter Cornelis van Gendt (4p gr vls over de smerte van sijn kindt 

dewelck de verweerder met zijnnen waegen heeft overreden, mitsgaders over 

diversche moijten? bij de aenleggers huijsvrouw int cureren van de smerte gedaen, etc) 

 

15-11-1596: Comp. Willem Quirijns ende Cornelis Pieters Rooshil zijnnen schoonsoonne, 

welcke voors. Willem Quirijns verclaerde dat alsoo volgens de kuere van Zeelant cap 

2 art 31 aldaer mentie wert gemaeckt dat geen knechtken (MPS: zoontje?) en zal zijn 

jaeren hebben naer de zelve kuere hij en zal hebben van daege zijner geboorten 15 

jaeren volcommen ende daege? noch blijven onder voochdie zoo lange als de schout 

ende schepenen midtgaders de wedervoochden zullen tzelve bevinden oorboorlijken te 

wesen ende alsoo de voors. Cornelis Pieters (hoe wel hij de voors. 15 jaeren 

volcommen is) daegelijks poocht met verscheijdene quaelcoopmanschappe? zijnne 

goederen te verquisten waer duer hij tot armoede zoude mogen comen ende degenen 

die met hem (die de macht niet en heeft) zijn handelende zouden wesen beschadicht 

ende omme zulcks te beletten ende daerin te verzien, soo wert bij schout en schepenen 

als oppervoochden geordonneert dat den voors. Cornelis Pieters (die oock voluntairlijk 

als vooren present wesende tzelve heeft geconsenteert) zal blijven onder de subiectie 

ende voochdie van zijnne moeder als rechte voochdesse ende den voors. Willem 

Quirijns zijnnen schoonvader hiertoe oock als voocht gestelt ten eijnde den voors. 

Cornelis Pieters nijet en zal vervoorderen met ijemande wije hij oock zij te handelen 

ofte contracteren tzij int geheel ofte deel, zonder voorgaende consent ende authorisatie 

van voors. Willem Quirijns ofte zijnne moeder op pene van nulliteijt van alsulcken 

contracten ende coopmanschappe als dezelven in absentie van dezelve zoude mogen 

aengaen, indien zij bevinden tzelve te strecken tegens ’t profijt ende prejuditie vanden 

voors. Cornelis Pieters dueren deze subiectie zoo lange als schout ende schepenen 

midtgaders den voochden oorboorlijk duncken zal al volgend de kuere van Zeelant als 

vooren, belastende dienvolgens den voors. Willem Quirijns die zelven te houden in 

zulcken goeden discipline als een gerecht voocht schuldich is te doenne, aldus gedaen 

ende geordonneert ter vergadering van ’t volle collegie 

 

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2039, 117, 15891108: (MPS: In de database niet verder 

uitgesplitst dan Willem Quirijns en Jan Corneliss Winter, zie verder database Goes) Een 

versoeninghe van een manslagh; Naerdien Cornelis Claissen, landtman ende aerbeijder 

inwoonder der prochien vander Nisse, deurt quaet ingheven zo hantdadigh es geweest aen den 

persone van Laurens Dignus zone Decker, wijlen poorter der stede vander Goes, den zelven 

tsijnder Cornelis herberghen binnen ter Nisse, zoo met eenen opsteecker grieffelijck 

quetsende in die zijde, op den thienden april 1586 dat hij op den 18den der zelver van 

levenden lijfve gecomen es ter doodt. Sijn op den eersten november anno '89 binnen 



Bieselinghen vergadert en tsaemen gecomen Lijsken IJemands dochter, weduwe vanden 

overleden en als moeder en voochdesse van Dignus des overledens sone, midsgaders ooc den 

zelven Dignus Laureijs zone nu haest bejaert zijnde. Item Jacob Dignus zone des overledens 

broeder met beijde zijn sonen Dignus ende Jasper. Alsnoch Willem Cornelisz Vleeshouwer 

als man ende voocht van Maijken des overledens zustere. Sij alle gheassisteert met Jan 

Cornelisz Winter, schouteth van der Score, Willem Crijnssen wonende te Weerde ende 

Dignus Ingelssen binnen Bieselinghe. Vervanghende alle dander vrienden ende maeghen. 

ende nae de voorseide presentatien hebben eijdtelic allen hun querelen, injurien ende 

geschillen gesubmitteert ende gebleven inde arbitrage ende segghen vanden eersaemen Jan 

Cornelisz, Willem Crijnssen, Dignus Ingels zone ende Pieter Pierssen ...ricx gecoren van   

weghen den vrienden des overledens, Midsgaders van Clais Cornelisz, Pieter Claissen vader 

ende broeder des delinquents ende P.L.van R. beloovende naer voorghanede ende wettelicke 

... stipulatie te onderhouden etc.De welcke arbiters die submissie aenveerden ende hebben zo 

als breeder bij d'uijtspraecke daervan gheextendeert etc. 

 

1W168, 18, 16-11-1596 

 

Dach van rechte 16-11-1596 

 

- Jan Tartron als ontfanger van sterffhuijs van Stoffel Marinuss contra Marinus Marinuss 

Schipper (Heijst verweerder als borge ende principael voor Jan de brouwere 2p 16s 

over tgene de zelven is resterende over diversche gecochte goederen inden coopdach 

van Stoffel Marinuss, ende noch voor vacatie ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van sterffhuijs van Stoffel Marinuss contra Claes Engels (gecochte 

goederen inden coopdach van Stoffel Marinuss) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van sterffhuijs van Stoffel Marinuss contra Stoffel Splinters 

(gecochte goederen inden coopdach van Stoffel Marinuss) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van sterffhuijs van Stoffel Marinuss contra Cornelis Engels 

(gecochte goederen inden coopdach van Stoffel Marinuss) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van sterffhuijs van Stoffel Marinuss contra Adriaen Adriaens Liere 

(gecochte goederen inden coopdach van Stoffel Marinuss) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van sterffhuijs van Stoffel Marinuss contra Heijndrick Adriaens 

(gecochte goederen inden coopdach van Stoffel Marinuss) 

 

1W169, 18v, 16-11-1596 

 

- Willem Quirijns contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) (leveringe van stroij voor 

de zelven op Crabbendijcke gelevert) 

 

- Willem Olleman contra Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke?) (diverse verteerde 

gelagen) 

 

- Thomas Gabriels contra Pieter Gentman (MPS: is dat dezelfde als Pieter Cornelis van 

Gendt) 

- actor persisteert 



- schepenen ter maninge van de schoutet hebben deze zaecke andermael verstelt totten 

naeste ende op de volle bancke, midts partijen noch een wete gedaen te werden 

- Op den 18-11-1596 heeft Thomas Gabriels ter presentie van Pieter Adriaens ende 

Nicolaes Corneliss schepenen den voors. heijs ten buijten gegaen om redenen hem 

daertoe moverende 

 

1W170, 19, 16-11-1596 

 

- Jan Lodewijcks contra Pauwels Franss 

- actor persisteert 

- verweerder ontkent de aenlegger in zijn perticulier egeen penningen schuldich te zijn 

dan alleenlijk als houwer van voors. sterffhuijs, wel bekent de zelve penningen 

schuldich te zijn vanwege eenne Andries Jans  

- schepenen gehoort hebbend partijen alligatien, hebben de verweerder gecondempneert 

inden heijsch, bedragende 16p gr vls ende voorts inde rechtelijke costen 

- verweerder belooft dezelve eerstdaecgs te betaelen op volstaende panden 

 

- Jacob Jacobs Stoffels contra Pieter Geerts ende Cornelis Jans Boone (ackerschade door 

verweerders schaepen) 

 

<<<<Tussengevoegd: RAZE 2040, 23, 15950228: Comp. Pieter Geerardsen Jongh ende 

Cornelis Janssen Boone, poorters van Goes. Obligatie van ghelde ontvangen ip interest. 

Vidito Prothoc. D pag. 80. Verklaren ontvangen te hebben van Steven Bernards, geboren van 

Antwerpen, te weten Pieter de somme van L. 200 vls, Cornelis l. 100 vls., tot seven ten 

honderde jaerlicx. Stellen elkaar tot borge. Ter presente van Pieter Janssen Craemer en 

Pauwels de Vos, smit, poorters van Goes. 

 

<<<<Tussengevoegd: RAZE 2040, 201, 27-5-1596: Chirurges et Medicis unicum j ex vulnere 

Interijt. Alsoo Jan Pieterssen geboren van Lokeren in Vlaenderen, jonghman, aerbeijder, oudt 

zoo hij zeijde ontrent 18 oft 20 Jaeren (wiens vader was Pieter Janssens die eertijdts gevoert 

heeft t marckschip in Zuijdtlandt) thuijs ligghende tot Quill(iae)m Wijnocx) zijnde in j gelagh 

binnen die prochie van Weerde in Zuijdtbevelandt in Zeelandt, ten huijse van Willem 

Olleman op een sondagh …(niet ingevuld) laestleden, des avents ontrent vj uren, van Mathijs 

Faes zone, jonghman geboren van Saeftinghe (des voorseiden Ollemans herbergiers stiefsone) 

met eenen opsteker gesteken was in de rechter borst, Hadde hij sich betroudt te doen cureren. 

aen mr. Andries Stehouwer, chirugijn binnen Cruninghen, Dan naerdijen den zelve chirurgijn 

die wonde thoegeheelt hadde, hij gequetste hem noch zeer qualijck gevoelende, Heeft aen 

Pieter Geerdssen Jongh (een van de zes aermmeesters binnen der stede van der Goes doen 

versoecken ende verworfven Om int gasthuijs alhier ontfanghen en de volcomelijck genesen 

te worden Soo dat d'Aermmeesters alhier bevolen ende belast hebben Mr. Jan ex alto Doctoir 

der medicijnen ende mr. Pieter Vitu apothecaris ende chirurgijn beijde gegaigeert binnen 

Goes, Den voors. quelenden persone te cureren zoo dat behoorde. Maer zijluijden Medicijn 

ende chirurgijn aenmerckende die quade dispositie, cranckheijt ende debiliteijt desselfs, Dat 

hij zoo qualijck zijnen aermen conste gescheppen ofte moeste op de lucht gebracht werden, 

Vreesende de voorseide wonde niet wel gesuver al te gesloten te zijne, hadde bij missive Den 

voormelden mr. Andries alhier ontboden om die zwarichheden die zijluijden bevonden ende 

periculen hem te verclaren. Niet willende alzulcken dangirensen Cure lichtveerdelijck ofte 

temere aenveerden. 

Dan hij mr. Andries zelfs alhier niet comparerende, heeft bij zijne missive van date xx meije 

laestleden verclaert Dat hij niet en hadde connen bevinden de wonde te moghen penetreren oft 



eenich bloedt Innewaerts gegaen te wesen ende dat de patient over menighen tijdt genesen is 

van voorn. zijne wonde, dan dat hij in quade dispositie is van den borst dwelck accident hem 

dochte aengebleven te wesen van twee diverse zijeckten hem in zijnen meesten noodt 

aengecomen, mede deur quaet toesicht op hem zelve, als anders qualijck tractament. Emmers 

zoo ist geschiedt Dat den voorn. gequetsten crancken van deser wereldt es gepasseert op 

ghisteren den xxvj maij ooc op eenen sondagh des avonts ontrent vj uren Waeromme die 

voors. Medicijn ende chirurgijn om haer t'ontschuldighen ende om een ijghelijck bekent te 

maecken Dat zijluijden niet ander redenen zwarichheijt gemaeckt hadden alzulcken cure 

t'aenveerden, hebben aen den Aermmeesters ernstelijck versocht Den voors. gestorfven 

opgesneden ende ghejudiceert te worden indie presente van twee schepenen deser stede ende 

eenighe aermmeesters Sulcx es op huijden ter presentien van de genoemden personen 

d'Judicie gedaen ende es bij Judicium des voorn. Medicijns ende chirurgijns ten aensiene van 

de presenten naegenoemt merckelijck bevonden die voormelde quetsure vuijtwendigh 

geconsolideert ende gecrientriceert te wesen, nochtans dat de zelve gepenetreert heeft ontrent 

die cartilaginouse parthijen tusschen de derde ende viere ribbe Nemende voor zeecker ende 

sichbaer teijckenen Dat hem die borst gheopent zijnde terstont den etter openbaerde ende met 

groote menichte den chirurgijn inciseur overvijel Niet zonder grooten stanck, ende voorder 

die cartilagines osstarus met het os pectoris oplichtende, es bevonden die interne musculen 

gewondt geweest te zijne ende noch niet geconso-lideert, maer in een leelijcke purulente ende 

rottende hulceratie verandert, vol pus ende gedigereerden dicken etter. Soo occk die quetsure 

in opsa pubstantia pulmonis, ooc geheel vol purulente dicke materie oft etter, Oock het 

Medistinum, geheel gepultrificeert. 

Voorts in de capaciteijt ofte vollicheijt van de borst, vol stanck ende vuijlicheijt, wesende 

eensdeels geronnen bloedt, noch geheel swart, geclontert ende in gheen etter verandert zijnde 

(zom ?) etterachtigh ende eensdeels scherpe vehineuse ende virulente materie, Soo dat hier 

alle die pelliculen oft internen membranen als het diaphragma oft middelschot, het 

pericordicum oft omwissel vant herte, (doorgestreept: het voorseide mediasstinum ) 

principalijck daer tselve aent diaphragma vast es, het voorseide mediastinum Jae therte selfs, 

midts de voorseide materie geheel gheinflammeert, ende meestendeel gheexcorieert waeren. 

Al zoo den voorn. medicijn. 

Medicijn ende chirurgijn oordeelden ende den ommestanders naergenoemt wel bleeck, 

versoeckende Daeromme van mij No(ta)rio ter euwiger memorien, hier af notule gehouden, 

ende Indient noodt waere acte of Instument gemaeckt ende hun gelevert te werden. Aldus bij 

den voorn. medicijn ende chirurgijn gheincideert, opgesneden, bevonden, gesien gheoordeelt 

ende versocht Int gasthuijs binnen deser voors. st(ede) vand(er) G(oes). 

Op den xxvij maij A(nn)o xv c xcvj Daerbij ende over geroepen waeren Jan Corn. Croone 

ende Jan Claissen backer, als schepenen deser stede, mr. Fredericq Waghenaers chirurgijn 

alhier ende mr. Jacob Claissen chirurgijn vant vendel Van Wijngaerden hier in garnisoen 

ligghende Pieter Willemsz met den voors. Jan Croone als aermmeesters, Willem Claisz. 

minister etc. ende mr. Arnoudt van (den) Blocque, gasthuijsmr. alle als getuijghen hier 

Jegenwoordigh 

Dies t'oirconden etc. 

 

1W171, 19v, 16-11-1596 

 

- Jan Lodewijcks contra Laureijs Adriaens 

- actor persisteert 

- verweerder zecht dat aenlegger zal thoonen met deuchdelijk bewijs dat hij ’t paert in 

questie volgende de heijsch die brouwer voor betaelt in reeckening gebracht heeft ofte 

versouckt ontslagen te zijne van heijsch ende aenlegger gecondempneert inde costen 



- schepenen ordonneren de aenlegger tzelve te volcommen binnen 3 weecken omme 

tzelve gezien daer inne te doen tgene men naer recht zal bevinden te behoren 

 

- Willem Olleman nomine Pieter Baecke contra Jacob Adriaens Lapper 

- aenlegger persisteert 

- verweerder zecht aenlegger zoo vele nijet schuldich te zijnne als hij is heijschende 

ende versouckt te vereffenen 

- schepenen ordonneren partijen bijde anderen, etc. 

 

- Laureijs Adriaens contra Jan Dignuss 

- actor heijst over een jaer huijre van zijn schoonsoone, midtgaders noch drije schoone 

hemden, een jonck lam ende voorts voor zijn montcosten, omme redenen die 

verweerder die zelven zijnnen schoonzoone zonder eeniche occasie hem aenlegger 

heeft thuijsgehouden 

- verweerder zecht de aenlegger ongefundeert te zijnne in voorgaende heijsch duerdien 

de zelven knecht zeer sieckelijk ende ongevallich was en dienvolgens van zelven geen 

dienst en heeft mogen hebben, versouckt ontslagen te zijnne van voors. heijsch, dan 

alleene begeert te betaelen naer rate des tijts den zelven in zijnnen dienst is geweest 

- schepenen houden zaecke in surceantie 

 

1W172, 20, 16-11-1596 

 

- Heijndrick Karels als heijlich geestmeester contra Adriaen Cornelis (MPS: Adriaen Cornelis 

Hannepit) (pacht) 

 

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2042, 408, 16050926: Es gecompareerd Jacquemijne Cornelis 

Rijcx alias Muijsaerds dr., weduwe van Pieter de Monnick, geboren van Saeftinghen ende nu 

wonende binnen Goes, voor haer zelven ende heeft gecommitteert Henric Carels wonende in 

Weerde Om te aenveerden bij t'overlijden van Lijnken, die dochter van Lievin Muijsaerdt, die 

haer eijghen broeder was, jonghe dochter, overleden binnen Weerde, voor haer gedeelte. 

Aldus ter presentie van Hubrecht Hansz stadtbode ende Steven Bernards, inwoonders van 

Goes. 

 

- Heijndrick Karels als heijlich geestmeester contra Job Jacobs (over rest van een sack terwe 

die de verweerder den heijlich geest jaerlijckx schuldich is) 

 

1W173, 20v, 16-11-1596 

 

- Jan Adams (MPS: Jan Adams Storm) contra Anthonij Jooss (als borge voor eenen Wijnock 

Hubrechts over tgene de aenlegger over reste van laecken noch aen zelven was 

resterende, etc) 

 

- Dierick Serjonckers contra Cornelis Pieters Rooshil 

- actor persisteert 

- Willem Quirijns staende inde woorde van verweerder zecht de coopmanschappe als 

vooren gedaen behoort genulleert ende te nijete gedaen te werden omme redenen bij 

placcaete van heeren Staeten van Zeelant geresolveert op de 27-10-1596 expresselijk 

geinterdiceert geenen voortcoop van greijnen binnen de steden noch te platte lande en 

zal mogen geschieden op zeeckere pene inde zelve placcaete gespecificeert als mede 

dat volgens de kuere van Zeelant dezelven Cornelis nijet en vermach eenige 



coopmanschappe te doenne zonder voorgaend consent ende autorisatie van zijnen 

voochden waer onder hij gesubiecteert staet en nijet en is ontslagen maer zullen 

dezelve voor nul en van onweerde gehouden werden, concluderend hier mede tot 

sententie  

- schepenen duer maninge van den schoutet ende partijen op alles int verbael gehoort, 

wijsen voor recht dat omme redenen de zelven Cornelis noch vuijt zijn voochdije nijet 

en is ontslagen houden de voors. coopmanschappe voor nul ende van onweerden voor 

dese ende alle rechten en aenlegger gecondempneert inde costen 

 

- Dierick Franss (MPS: Dierick Franss Serjonckers) contra Jan de Brouwer (verschenen paeije 

volgens zijnnen schepenbrieff, gesproten vuijt cause van coope van eenen huijse) 

 

1W175, 21v, 23-11-1596 

 

Dach van rechte 23-11-1596 

 

- Jan Lodewijcks contra Pauwels Franss 

- actor heijst den verweerder rechte kennisse der waerheijt wat hem zoude mogen 

kennelijk wesen vande reeckening van Laureijs Adriaens gedaen jegens de brouwer 

van Bergen, oft de zelve Laureijs inde zelve reeckening nijet gebracht en heeft betaelt 

te hebben ’t paert van Jan Lodewijcks hier in rechte hangende, etc. 

- verweerder liever zijnne rechte kennisse te doene dan de voors. somme te betaelen, 

dan zecht dat den aenlegger ongefundeert is inde voors. heijsch, duerdien dezelve 

reeckeninge tusschen de Brouwer ende Laureijs gedaen noch in cessie? is ende onder 

de brouwer is berustende dat hij extract vuijt dezelve reeckening behoort te lichten die 

hem genoucg zal diennen om zijnnen toon (MPS: thoonen) te volcommen, verclaerde 

de verweerder voorts de requisitie van aenlegger met eede nijet te willen bevestigen 

omme redenen de zaecke lange geschiet is ende voor hem immemoriabel recht 

 

- Thomas Gabriels contra Pieter Cornelis van Gendt 

- actor heijst dat de verweerder zal doen cureren ende heelen zijn kindts quetsure twelck 

de verweerder met zijn paerden heeft overreden staende de zelven quetsure in zijnen 

nuese, alsoo datter dagelijks (eenen ijder kennelijk) veel materie ende vuijlichheijt 

duer de nuesgaeten is vuijtdrijvende, zoo dat het zelve kindt somtijts daerinne schijnt 

te versmoren duer dient zijnnen adem duer zijnne nuese (duer de quantiteijt van 

materie zeer verstopt wesende) nijet en can gecrijgen, soo dat het voors. kindt 

ongecurret blijevn zijn leven lanck daer letsel aff hebben zoude ende een arme 

creature blijven, heijscht de aenlegger daervooren 100 carolus guldens ofte de voors. 

curatie te volcommen zoo dat het kindt daer aff geen letsel en heeft, etc. 

- schepenen houden zaecke aen 

 

 

1W176, 22, 23-11-1596 

 

- Thomas Gabriels contra Pieter Cornelis van Gendt 

- actor heijst 5p gr vls over dat zijn huijsvrouwe de tijt van zes oft zeven weecken nacht 

noch dach en heeft moegen slaepen oft rusten van het kermen en krijten van voors. 

gequetst kinde ende noch dagelijckx groote moeijte daermede heeft als mede voor vier 

licht zuijcker en cruijt twelck zij inde winckel tot comfortatie van tzelve kindt omme 

zijn leven te behouden, heeft moeten haelen ende becostigen, etc. 



 

1W177, 22v, 23-11-1596 

 

- Willem Quirijns contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) 

- aenlegger verstelt zijnne zaecke 

 

- Jacob Jacobs Stoffels contra Pieter Geerts ende Cornelis Jans Boone 

- actor persisteert 

- verweerders zechgen dat aenlegger zal doen blijcken dat de schaede bij de 

verweerders schaepen alleene gedaen zoude wesen nijet gedaen en is maer dat 

blijckelijk genoucg is bij de sporen staende opt zelve landt datter runderen en paerden 

int zelve goet geweest zijn, seggen dienvolgens dat de aenlegger zal tzelve exiberen de 

schade bij hunne alleene gedaen te zijnne 

- schepenen duer maninge van schoutet naer voorgaende alligatien van partijen, wijsen 

voor recht dat partijen zullen gaen bijden anderen elckx met een goet man etc. 

 

- Jan Adams (MPS: Jan Adams Storm) contra Anthonij Jooss 

- actor persisteert 

- verweerder bekent de borchtochte waerachtich te zijnne volgende de heijsch van 

aenlegger 

- schepenen hebben verweerder gecondempneert inden voors. heijsch wijsende voorts 

aenlegger tzijnnen bewijse, aenlegger doet zijn bewijse aen zeecker cleet wesende 

onder de huijden van den verweerder toecomende de voors. Winock Hubrechts, etc. 

 

<<<<Tussengevoegd over diverse Storm’s: RAZE 2038, 253, 15840530: Compareert Aerdt 

Jans Storm, out ontrent 48 jaeren, Anthonij Tartron oudt ontrent 39 jaeren, inwoonders der 

heerlijckheijdt Cruninghen ende Jan Pietersen oudt ontrent 50 jaeren inwoonder der prochie 

van Schore in Zuijdt Bevelandt. Ende hebben zij comparanten bij ? gevraeght zijnde op 

seeckere costuijmen van Zeelandt ten versoecke van Pieter de Carrion verclaert ende getuijght 

warachtigh te zijnde dat hier binnen Cruninghen, Schore ende omliggende prochien voor oude 

costuijmen onderhouden werdt ende over 12 jaeren en meer gebruijckt es geweest. Dat alle 

bekentenissen ende verlijden die bij eenighe personen voir Scheepenen geschieden gedaen 

werden ten minsten voir twee scepenen ende den secretaris aldaer jeghenwoordich welcke 

schepenen tselve rapporteren ende aengheven noch een derde scepene, diens naem ende 

seghel oock vertelt staet in den schepenenbrief die daer van gemaect werdt. Soo dat gheen 

schepenenbriefve uijtgegegeven en werden dan daer ten minsten drije schepenen inne 

genoemt staen ende met drije schepenen segelen bevestight. Ende men soude gheen beloofve 

gheven den brief daer maer twee schepenen inne verhaelt ofte maer met twee seghelen 

geseghlet waeren. Wel is waer dat alle verleijden gedaen werden ten minsten voir 2 schepenen 

ende den secretaris daer present etc. etc. 

Aert geeft redenen van zijn verclaeringhe want hij nu schepenen es ende over ? (staat in de 

vouw) binnen den voors prochien van Cruninghen geweest heeft, Tartron over 13 jaeren 

schepen geweest en 5 of 6 jaer secretaris. Jan over 22 jaer binnen der Schore schepen geweest 

es. Actum binnen Cruninghen, naest laesten meije 1584 tpv Sr Claude Herlin inwoonder ende 

Geerdt Vervoordt schepenen Cruninghen. 

Domis Jacobsen, inwoonder der prochien van Cruninghen oudt ontrent 40 jaeren, heeft een 

soortgelijke verklaring afgelegd. Redenen van wetenschap: dat hij 14 jaer alhier schepen es 

geweest. Actum als boven tpv Jacob Leenaerts en Dignus Meuszone inwoonders van 

Cruninghen. 



Arent Arentsen, inwoonder der selver prochien, oudt ontrent 42 jaeren, gevraecgt als voren 

etc. Aldus te Cruninghen tpv Jacob Dignus Coppetouwe (of Coppeterwe?) van Romerwaele 

ende Jan Storm (beide inwoonders Cruninghen), minute bij deposant onerteeckent aldus: 

handtmerck. 

 

RAZE 2039, 287, 15920213: Attestatie van Injurien; Comp. Anna de Bruijne, oudt ontrent 56 

jaeren, huijsvrouwe Adams Storm smit, poorter Goes, verklaarde t.b.v. Sebastiaen Jacobssen, 

inwoonder der prochien van Cruninghe, Naerdijen haeren voorn. man met haer comparante 

waeren vuijt Berghen comen wonen binnen Cruninghen, d'welcke nu Lichtmisse geleden es 

acht jaeren, ende dat ontrent Sinxen daeraenvolghende Jan Storm, zone van Aert Storm 

bruijdegom was geworden van des voors. Bastiaens dochtere. Dat zij attestante gesien ende 

gehoordt heeft dat den zelven Aerdt Storm gecomen es bij Adam Storm sijnen broeder haeren 

voors. man, Ende dat hij aldaer ernstelijck verhaelde dese oft gelijcke woorden in substantie. 

Moet ic nu broeder gedooghen dat mijnen sone eens koediefs dochter trouwen zal? Sonder dat 

zij comparante eenighe andere injurieuse propoosten gehoordt heeft, etc. Te Goes ter 

presentie van Pieter de Bischop brouwer ende Jan Jasparssen smitskecht, inwoonders van 

Goes. 

 

RAZE 2040, 77, 15950708: Attestatie van possessie Inmaink ?? Comp. Willemijne Huijghens 

dr. weduwe wijlen Dignus Meijers, oudt zoo zij zeijde ontrent L.Jaeren wonende nu op 

zeeckere hoefve binnen die prochie van onse Vr(ouwen)Polder opt Hinckelenpolder in Zuijdt 

bevelandt. Ende heeft ten ernsten versoecke en Instantie van Adriaen Aernoudsz ende Jacob 

Rijcke, poorters der stede van der Goes nomine haeren huijsvrouwen als Erfgenaemen cum 

suis van Maijken Adr(iaens) Balthens, wijlen haeren moeije, verclaert get(uyche) etc. 

warachtigh te zijne ende haer wel'kennelijck Dat Hugo Jansz Block, wijlen haer deposantes 

vader, naer d'Inundatie die gebeurd op Pontiaens avent anno 1552, vuijt die polders vant Badt 

ende Aggher gheinundeert blijvende, es comen wonen in desen voors. hinckelenpolder op de 

hoefve die gen(aemp)t wordt die hoefve mette duvekeete, eertijdts thoebehoordt hebbende 

Inghel Pieterss die geweest es stiefvader van Pauwels Diericxss naegenoe(mp)t D'welcke 

hoefve seght zij comp(ara)nte Dat haeren vader alsdoen ofte corts Daernaer gecocht hadde, 

Ende dat naer haer vaders overlijden, zij comp(ara)ante met haeren zusters mans dezelve 

hoefve vercocht hebben aende voorn. Mariken Adr. Balthens Ende verclaert zij depos(an)te 

Dat mette zelve hoefve, altijdts vercocht zijn ende gevolght hebben zeecker weijen, aen die 

westzijde ende west ten zuijden des huijs ende hoffs aldaer, binnen haer delfcen oft grachten 

gelegen, Dwelcke weijen verclaert zij deposante insgelijcx Dar wijlen hsaeren vader tzedert 

die voorn.Inundatie ao 1552 ende naer zijn overlijden, zij comparante met haeren zusters als 

eijgenaers ende naer dat zijluijden d'zelve vercocht hebben als pachters in den naem van 

Marike Adr. Balthens ende haeren Erfgenaemen (regquiranten in desen) altijdts 

continuelijken, rentelijken ende vredelijke ten aensiene eens ijghlijcx beseten ende gebruijcht 

hebben Sonder wederlegghen of stooringhe van ijemande. 

Dat ooc noijt ijemandt daeraen eenich recht oft actie geprijtendeert heeft, Tot nu onlancx 

ontrent een Jaer geleden. Dat den voorn. Pauwels Diricxss als dijckgrave van den 

voors.polder, deur Jan Storm secretaris, aen haer pachteresse verboth dede doen, betalinghe te 

doene dan aen hem Storm aen d'welcke hij zeijde d'zelve als doen verhuijrt te hebben. Doch 

evenwel heeft zij deposante den pacht van de zelve weijen, ooc over t Jaer '94 laetstleden(als 

zij van die hoefve afscheijden) aen den voorn. Maijken Balthens Erfgenaemen betaelt ende 

voldaen. 

Wel es waer Dat nu geleden ontrent iij Jaeren Domis Jacobss wijlen ooc als dijckgrave aen 

haer pachteresse wel vermaent hadde Dat hij daeraen eenighe moeijte te zoude willen doen 



Om (zoo hij zeijde) dat den weijen wat meerder waeren dan de zelve in den Overlooper 

bekend stonden. Dat Daerop en es gheen stooringhe, vorderinghe noch daeghinghe gevolght 

Ghevende zij deposante redenen van haer verclaren ende wel wetenschap, want zij ontrent vj 

Jaeren oudt xzijnde als zij met haeren voorn. vader op de voors. hoefve gecomen es, Dan 

zelven haeren vader dicmaels heeft hooren verhaelen tghene voorschreven es. Dat ooc zij 

zelfs met haeren voorn.man ende naer zijn overlijden altijdts die Jaerlicxe pachte van de zelve 

weijen zulcxs als die nu noch binnen haer dilfven ende grachten geleghen zijn aen Mariken 

Adr. Balthens ende naer haer overlijden aen haeren Erfgenaemen betaelt heeft totten Jaere '94 

incluijs ende aen niemande te voren anders. 

Aldus binnen den voors.prochien van Onse Lieven Vr. polder tpv Martin Pauwelssen en Joris 

Janss Brabander, beijde pachters, inwoonders aldaer. 

 

RAZE 2040, 78, 15950711: Procuratie ad c.s.'in Holl(an)t. Comp.Adriaen Arnoudss, Pieter 

Niclaiss Ovesandt & Jacob Rijcke nom. haeren huijsvr(ouwen), midtsgaders Pieter 

Willemssen voor hem zelven en als voocht van Adr(iaen) zijns broeders weesen, alle als 

Erfgenamen van Maijken Adr. Balthens poorters deser stede van der Goes hebben 

geconstitueert Mrs. Adriaen Jong Dircx z., Joost van Rhijn ende Martin Rosa, procureurs 

postulerend voir den Hove van Hollant 

Om te moghen inbrenghen alzulcke Proces ende Zacke van Maintenue als zijn constituanten 

in der voors. qualiteijt bij de turbatie in haere possesse bij Pauwels Diricxen als dijckgrave 

van ons LVr.oft Hinckelenpolder ende Jan Storm met hunnen consoorten gedaen etc. Te Goes 

tpv Franchoijs Vervoort en Adriaen Jan Scharis, inwoonders van Goes. 

 

RAZE 2040, 317, 15970304: Procuratie om thijenden te verheffen Vide pag. 427, 434. Comp. 

Jr. Jean de la Salle, Heer in Crabbendijc nu wonachtigh Goes als man en voocht van 

Joncvrouwe Leonora Maria zijne huijsvrouwe, dochter wijlen Jr. Jans Junius de Jonghe. Heeft 

geconstitueert Jan Storm secretaris der prochie van Cruninghen om te compareren etc. Dat 

alsulcken Thienden etc. als op zijne voorn. huijsvrouwe zouden moghen aenbestorfven wesen 

doort overlijden haers voors. vaders (die dezelve van de gravinne van Swartsenborgh als haer 

gegeven in betalinghe van de vier leden van Vlaenderen gecocht hadde alnoch staende ende 

competerende op den naem van Remigius Drusius wijlen Bisschop binnen Brugghe als abt 

van de Doest ende Joos van den Walle religiosus ter Doest olim grangia in Crabbendijcke) 

Te weten geleghen in Crabbendijcke, weerde ende Daerontrent op zijne comparants zone 

Robert de la Salle verleent, op zijnen naem gestelt ende zijne behoorlijcke briefven daervan 

gegheven werden etc. 

Aldus tpv Zacharias de Jonghe en Jaspar van der Horst oudt schoenmaker, beide inwon. van 

Goes. 

 

RAZE 2041, 86, 15981025: Attestatie. Compareren Adriaen Andries, Cornelis Jans Boone 

ende Cornelis Adriaen Calloo, oudt ontrent 37, 35 ende 36 jaer respectivelijck, poorters van 

Goes, hebben verclaert ten ernsten versoucke van Jan Jacobsz Bijle als procureur van Jan 

Storm, dat sij wel kennen zeecker Soetelaers Keete oft hutte d'welcke zoc Calloo voorsz zeght 

gesien te hebben datter vooren eenen hoecke afgeschutt was daermen 't bier in leijde, daerinne 

Job Crijnssen gewoont ende getapt heeft. Ende verclaerden zij deposanten dat de zelve hutte 

staende was op s'heeren berm ende grondt in de Grooten polder van Crabbendijkce in den 

West Noord Westhouck beneffens den dijck die tusschen den zelven Grooten Polder en den 

ghene die Maeghspolder genoemt wordt es streckende. Dat ooc tusschen den grondt daerop 

dese hutte staende es: ende t'landt toebehoorende den heer van der Noodt, een dilfve, Jac (?) 

een watergangh loopt, Sulcx dat de zelve hutte zoo voorschreven es niet op 't landt oft grondt 

van de Heer van der Noodt maer als voren op 's heeren berm es staende ende waert recht etc. 



Aldus tpv Jacob Jans Blauduve ende Martin Mels Mertssenzn. 

 

RAZE 2041, 180, 15990505: Compareren Jr Daniel Junius ende Jr Christoffel Otto van 

Heuvel als heeren van Crabbendijcke verhaelende hoe wel zij eertijdts bij haere schriftelijcke 

commissie gestelt hebben Jan Storm om in haeren  naeme te bedienen het officie van 

Secretaris vande heerlijckheijdt van Crabbendijcke ende ooc van de wateringhe aldaer. Dattet 

nochtans nu hun goet gedocht ende belieft heeft den zelven te verdraeghen ende verlaeten. 

Sulcx hebben wel ernstelijck verclaert dat zijlieden herroepen, gerevoceert ende te niete 

hebben gedaen etc. die commissie, bevel en magt hem als Secretaris gegheven etc . Moet 

register overleveren etc. aen Gillis Jans rentmeester. 

Aldus tpv Jaspar Sprockelmans cleermaecker en Jacques Pieters van Breda, oudt cleercooper 

poorters van Goes. 

 

RAZE 2041, 195, 15990616: Compareert Joncvr Margriete van Aelst weduwe van Jr Philips 

van Asche wijlen rentmeester van de heerlijckheijdt van Cruijningen. Dat Cornelis Ridder, 

Schouth der prochien van Cruninghen, op den 22e meije laetstleden op haer heijsch gedaen en 

beclaegt heeft dat zij hem heeft verweten met vileinicheijt ende quaede sprekende woorden in 

vele liedens presentie. Dat hij haer kinderen bedorfven hadde ende dat hij se voorts socht te 

bederfven... Etc. . Zij verzocht mensen om een verklaring af te leggen: Jan Germaensz; 

Sebastiaen Jansz; Guilliaem Baeten ende Cornelis Jan Pieter Lems oudt ontrent 62, 57, 55 en 

36 jr, inwoners van Cruninghen. Ende verclaeren zij comparanten verstaen hebben dat den 

voors Ridder die voors geposeerde verwijten ende woorden oft injurien pretendeert gesproken 

oft gedaen te zijne op den 13 maerte laetstleden ten huijse van Hans Storm buijten op de vloer 

daer men boven op de camer die vierschare hielde. Verclaeren zij comparanten dat zij alle 

vier daer present waeren, Aldaer gesien ende gehoirt hebben dat den voors Ridder ende de 

weduwe (die binnen jeghen malcanderen gepleijt hadden) buijten op de voors vloer 

vertrecken. Dat zij weduwe voors jeghens hem zeijde: Ghij Schouth, ghij hebt eedt gedaen om 

weduwen ende weesen voor te staene, maer ghij soudt veeleer mij weduwe ende mijne 

weeskinderen achterdeel doen ende bederfven. Maer verclaeren zij comparanten dat zij niet 

gehoort en hebben dat zij gesproken heeft die den schouth in zijnen eijsch poseert. Te weten 

dat hij schouth haer kinderen bedorven hadde. Noch oock dat zij geseijt heeft datte niemandt 

anders oirzaecke was van zulcke bederfnisse als hij aenleggher etc. 

Aldus te Cruninghen ten huijse van Matheus Loen tpv Mr Andries Stehouder en Rochus 

Pierssen inwoners van Cruninghen. (Nb. Bederven = voordeel doen) 

 

RAZE 2041, 279, 16000307: Transactie. Alzoo tusschen Jan Storm als gehadt hebbende 

d'Administratie der goederen van joncheer Jhean de la Salle ligghende in Crabbendijcke ende 

daeerontrent, ende den zelven La Salle open stondt die Rekeninghe van Ontfangh ende 

Vuijtgheven der zelver, D'welcke ter presentie van David Jacobsz, Paulus van den Dale, Gillis 

Jansz, Jan Jacobsz Bom, Pieter Geerdsz Jongh ende Zacharias de Jonghe gelesen, doch midts 

verscheijden debetten ende differenten ongeliquideert niet gesloten zijnde, apparentelijck 

daeromme geschaepen waeren over wederzijden verscheijden processe te rijsen, Soo heeftet 

vuijtterlijck den zelven La Salle ende Storm om alle twisten te schuwen ende vrientschap 

t'onderhouden beter gedocht allen hunnen questien, differenten ende geschillen in de 

voorseide rekeninghe ende ter oirzaecen van dijen noch openstaende bij minnelijck accoorde 

ende transactie te assopieren ende termineren, (volgt accoord etc.) Aldus ter presentie van de 

voornoemde auditeurs. 

 

RAZE 2042, 146, 16030422: Procuratie ad recipiendum transigatie etc. ad lites. Is 

gecompareerd Jan Storm, secretaris van de prochie van Cruninghen, ende heeft geconstitueerd 



Tobias Cornelisz Wicxdorp poorter van Goes, om te moghen maenen en ontfanghen etc. alle 

pachten.etc. Aldus ter presentie van Macharis Cornelisz, wonende ter Vlake ende Pieter 

Cornelisz geseijt Junius pr.in Cattendijcke. 

 

RAZE 2039, 50, 15881105: Contract, permutatie oft coop van Landen; Comp. Joncheer 

Hubrecht van Wissenkercke, woonachtigh binnen ter Tolen ende David Jacobs zone, oudt 

borghmeester der stede van der Goes, hebben gepermuteert, vercocht, gecedeert ende 

overgedraeghen etc. parthijen van landen. Eerst een hoeve landts ligghende in Valckenisse 57 

gem. 177 r., met die huijsinge, schueren ende bueren daerop Jan Dignus zone pachter es, met 

noch 23 gem. 200 r. saijlandts geleghen aldaer die gebruijckt worden bij Stoffel Marinus zone 

ende noch aldaer 3 gem. 16 r. die in pachte heeft Inghel Lodewijcx zone. Midsgaders noch 

een hoefken geleghen in den Hinckelenpolder groot 10 gem. met die huijsinghe ende 

boomgaert, 7 gem. 283 r. ligghende in Weerde, zoe die tsaemen gepacht zijn dese laesten 

heventijdt bij Anthonis Janssen, Midsgaders noch 7 gem. 52 r. geleghen in Weerde daervan 

pachter es Marinus Marinusz schipper. Alnoch 15 gem. 42 r. saijlants ligghende aldaer daeraf 

pachter es Dignus Meijers, ende noch aldaer 7 gem. 101 r. weije die gebruijckt worden bij 

Adriaen Andries zone. Alles tesamen 131 gemeten 270 roeden, etc. David Jacobssen heeft 

beloofd te betalen 1691 ponden grooten vlaams. Hij transporteert aan Wissekercke een hoefve 

geleghen inden polder van Oudt Vossemaer genaempt thoff, met alle die huijsinghe etc., nu 

gepacht door Anthonis Janssen, groot 61 gemeten. Noch zal den zelven David in betalinghe 

strecken de somme van 501 £. 13 sch. 4 gr. vls. die hij aen den voors. Wissenkercke geleent 

heeft op Renthe jeghens den penninck xiiij D'welcke gheemploijeert zijn tot den coop van 

voors. landen in zuijdtbevelandt bij Pieter de Carrion van weghen des voors. Wissekercke 

gedaen ten tijde de zelve bijden deurwaerder Adriaen Janssen Croosw(wijk?, weg?) bij 

executie binnen der Goes werden vercocht, etc etc. Gedaen ter Goes ter presentie van Cornelis 

Adriaensz Kelle vleeshouwer ende Cornelis Lenaertsz van der Welle schoenmaker, poorters 

van Goes. 

 

RAZE 2042, 261, 16040420: Obligatie et delegatie oft bewijs in betalinge ende overghifte van 

pandt metter minnen. Is gecompareerd Pieter Foortsz Brick, wonachtich onder Cruninghe, 

ende heeft bekent schuldich te zijn aen Hubrecht Jansz, stadbode te Goes, 95 £ gr vls. 60 £. 

die Hubrecht voor hem betaald heeft aan mr. Pieter Vitu, Frans Willemsz, Jan Storm, Cornelis 

Smalleganghe etc. Aldus ter presentie van mr. Pieter Vitu ende Jan Jansz voornoemt. 

 

1W178, 23, 23-11-1596 

 

- Pieter Baecke contra Jacob Adriaens (MPS: Jacob Adriaens Lapper) 

- actor persisteert 

- andermael verstelt 

 

<<<< Tussengevoegd: RAZE 2042, 395, 16050723: Protest met denunciatie. Compareerde 

Cornelis Adriaensz Calloo, poorter van Goes, verhaelende hoe wel hij van wijlen 

Lowijs Frutiers gepacht heeft zeeckere quantiteijt van landen ligghende onder wijlen 

Junius Caevel in groot Crabbendijcke, ende zulcx de zelve gedolfven, gebraeckt, 

verbetert, gecultiveert, bezaijet ende beplant heeft om daerop goede vruchten te 

winnen, dat hij ooc als pachter die lastighe Dijckaige (op dezelve landen gecaevelt) 

heeft onderhouden. Ende den Collecteurs van de waterpenninghen ende onghelden 

daerop geschoten gecontenteert. Soo schijntet nochtans dat Pieter Baeke secretaris van 

Crabbendijcke aen hem comparant insinuatie gedaen heeft dat Jan Piersz schouth 

aldaer (segghende hem volle procuratie te hebben vande voornoemde Lasalle) verboth 



doet hem comparant niet te vervorderen aende vruchten ende ooc tselve landt 

voortsaen niet meer te roeren ofte gebruijcken op Pene van Cracht ende gewelt. Hij 

verzoekt de notaris om zich te vervoegen bij Jan Pietersz ende hem te denuncieren dat 

hij comparant tselve pretense, verbodt houdt voor nulle egheen ende van onwaerden, 

alzoo hem comparant egheen dagh van Rechte opt zelve beteijckent en es, enz. enz. 

Verhaelt ter presentie van Pieter Benedictus Weijts, smit ende Jacob Jansz Blauduijve, 

cleermaker, poorters van Goes. Ten zelven daeghe ben ic te waeghen gereden ende 

hebbe mij gevonden aen den persoon Jan Piersz schouth voornoemt ende hebbe aen 

hem gedaen lecture van d'acte van borghtochte bij den comparant voir schepenen in 

Goes gestelt. Deze verzoekt kopie van de akte. Aldus op den dijck tusschen Maeghs 

ende Monnickenpolder in Crabbendijcke. 

 

 

- schout ex offitio contra Willem Olleman (boete dat den zelven contrarie de voorgeboden 

ende de placcaete vande politie onder de predicatie hem heeft vervoordert te tappen) 

 

- schout ex offitio contra Thomas Gabriels (boete dat den zelven contrarie de voorgeboden 

onder de predicatie hem droncken te zitten drincken) 

 

- schout ex offitio contra Dierick Serjonckers (boete dat den zelven contrarie de voorgeboden 

onder de predicatie hem droncken te zitten drincken) 

 

1W179, 23v, 23-11-1596 

 

- schout ex offitio contra Joos de cleermaecker (boete over diversche reijsen zijn opsteecker te 

trecken) 

 

- schout ex offitio contra Dierick Serjonckers (boete dat den zelven contrarie de voorgeboden 

onder de predicatie te mennen haer hoij) 

 

- schout ex offitio contra Stoffel Jacobs (boete omme de redenen van Jan Quirijns (MPS: 

welke wordt niet vermeld), is ter ordonnantie van schepenen verstelt) 

 

- Jan Baele contra Olivier Jacobs (coop boge, zijn vercken drijemael geschut te hebben ende 

bevonden inde luijden terwe ongerinckt loopend) 

 

1W180, 24, 23-11-1596 

 

- Dierick Serjonckers contra Jan de Brouwer 

 - actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben de verweerder gecondempneert inde 

heijsch, wijsen voorts de aenlegger tzijnen bewijse, doende dienvolgens zijn bewijs 

aen zijnnen onderpandt volgende zijnnen wettelijken schultbrieff, etc. 

 

- Laureijs Adriaens contra Jan Dignuss 

- actor persisteert 

- verweerder zecht de aenleggers jongen wel te willen voldoen naer rate van tijde den 

zelve in zijnnen dienst geweest is, zeggen noch te doen blijcken dat de zelve jongen 

van zijnne huijsvrouw zijn hemden geheijscht heeft, zeggend tot zijn stiefvader 



namentlijk de aenlegger te willen thuijn? gaen, versouckend dienvolgens ontslagen te 

zijnnen vanden enorme heijsch bij de aenlegger geheijscht 

- schepenen duer maninge van schoutet wijsen voor recht dat partijen zullen gaen bij 

malcanderen elckx met een goet man, etc. 

 

1W181, 24v, 23-11-1596 

 

- Heijndrick Karels contra Adriaen Corneliss Hannepit 

- verstelt 

 

- Heijndrick Karels contra Job Jacobs 

- actor persisteert 

- andermael verstelt 

 

- Jan Tartron contra Adriaen Adriaens Liere 

- actor persisteert 

- verstelt 

 

- Jan Tartron contra Heijndrick Adriaens  

- actor persisteert 

- verstelt 

 

- D’andere partijen contra Marinus de Schipper, Claes Engels, Cornelis Engels ende Stoffel 

Splinters verstelt de aenlegger ten naesten 

 

1W182, 25, 23-11-1596 

 

- Willem Olleman proc. Jan de Brouwer contra Maerten Heijndricks (rest van de eerste paeije 

van den coop vanden huijse daer de verweerder jegenwoordich innen woont) 

 

Extraordinaire vierschaere 27-11-1596 

 

27-11-1596: Comp. Willem Quirijns als onwederroupelijk geconstitueert ende procuratie 

hebbend van Willem van Leijden vuijten name en als recht voocht van weese wijlen 

Cornelis Vermeijlen, dewelcke heeft rechtelijk gearresteert alle de groene vruchten te 

velde jegenwoordich besaeijt wesende op de houfve en landen aencomende de voors. 

weesen toecomende Adriaen Corneliss Hannepit baender der voors. houfve, 

midtgaders paerden coeijen, schaepen verckens en voorts alle zijnne goederen hem 

jegenwoordich toebehoorend, omme daerop te verhaelen pacht etc. 

 

1W183, 25v, 27-11-1596 

 

- Willem Quirijns als onwederroupelijk geconstitueert ende procuratie hebbend van Willem 

van Leijden vuijten name en als recht voocht van weese wijlen Cornelis Vermeijlen 

contra Adriaen Corneliss Hannepit 

- de voorn. arrestant eijscht betaelinge van 36p 15s 8gr vls aen pacht van lande ende 

houfve 1596 ende souffisante borge voor de loopende pacht  

- verweerder wesende present verclaert de geheijschte somme bij actor nomine 

qualiteate als vooren geheijscht duegdelijk schuldich te zijnne, verclaerend jegens de 

zelven heijsch nijet te willen resisteren als wesende liquide ende goet 



- schepenen bij maninge van schoutet en partijen op alles verbalijken gehoort, hebben 

de verweerder gecondempneert inden voors. heijsch wijsende voorts d’aenlegger 

tzijnen bewijse, de verweerder staend in vierschaere present bewijst actor voor 

pandinge de goederen bij hem in arreste gestelt, etc. 

 

1W184, 26, 29-11-1596 

 

Dach van rechte 29-11-1596 

 

- Jan Tartron contra Heijndrick Adriaens de Naeijer 

- verstelt 

 

- Jan Tartron contra Adriaen Adriaens Liere 

- verstelt 

 

- Comp: Job Jacobs dewelcke in handen van Jan Maens schoutet van prochie van Cruijningen 

heeft gestelt alle groene vruchten jegenwoordich te velde besaeijt liggende op de gront 

van voors. Jan Maenss, midtgaders paerden coeijen ende voorts alle zijne andere 

goederen etc. omme daeraen te verhalen pacht van de lande die de zelven Job Jans van 

voors. Jan Maens is baenende 1595 en 1596 midtgaders noch die verschijnen zullen 

binnen dese Weertsche heventijt, etc. 

 

1W185, 26v, 7-12-1596 

 

Dach van rechte 7-12-1596 

 

- Mattheus Loen nomine Pauwels van Dale contra Marinus Marinuss schipper (jaerrente 

verschuldicht door rentmeester Dignus Barthelmeeuss daervooren de verweerder hem 

heeft gestelt voor borge als principael) 

 

- Mattheus Loen nomine Pauwels van Dale contra Marinus Marinuss schipper (rente volgende 

verlijt bij den verweerder voor dese vierschaere gedaen) 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (paeije van den houfve daer den 

zelven jegen woordich op woonende is volgens twee wettelijk schepenen 

schultbrieven alhier geexibeert) 

 

1W186, 27, 7-12-1596 

 

- Comp. Willem Olleman nomine Jan Lodewijcks dwelcke heeft versocht in gebannender 

vierschaere alsoo hij was gestelt te thoonen jegens de zaecke van Laureijs Adriaens 

omme dezelve te volcommen binnen drije weecken ende dat duer ongeweerte? ende 

anders nijet mogelijk is geweest tzelve te volcommen versouckt dach ad primam oft 

14 daecgen ten lanckste 

- schepenen hebben de comparant toegelaten ende geordonneert van zelve thoonen te 

volcommen ad primam 

 

- Thomas Gabriels contra Pieter Cornelis van Gent 

- actor persisteert 

- Mattheus Loen nomine verweerder versouckt copie etc. 



- schepenen consenteren 

 

- Thomas Gabriels contra Pieter Cornelis van Gent (andere zaecke?) 

- actor persisteert 

- Mattheus Loen nomine verweerder versouckt copie etc. 

- schepenen consenteren 

 

1W187, 27v, 7-12-1596 

 

- Jan Quirijns contra Jan Corneliss Vos (paeije van huijse daer hij jegenwoordich inne woont) 

 

- Jacob Jacobs Stoffels contra Pieter Geerts ende Cornelis Jans Boone 

- actor persisteert, omme redenen de verweerders metten aenlegger bij sententie van 

schepenen bijde anderen zijn gewesen omme de zaecke te accorderen ende de 

verweerders daer inne gebreecke zijn gebleven, omme de zelve sententie te 

volcommen, versouckt daeromme dat de verweerders inden voors. heijsch zullen 

gecondempneert werden, midtgaders in de rechtelijke costen 

- schepenen duer maninge van schoutet condempneren de verweerders in de heijsch, 

zoo vele als de zelve schade bij schepenen is getaxeert 

 

1W188, 28, 7-12-1596 

 

- Jan Tartron contra Marinus Marinuss schipper 

- actor persisteert 

- verweerder staende inde vierschaere present, en weet jegens den heijsch nijet te 

zeggen als bekennende de voors. borgtchte 

- schepenen duer maninge van schoutet naer alligatie van partijen condempneren de 

verweerder in den voors. heijsch midtgaders inde rechtelijke costen van dien, wijsen 

voorts d’aenlegger zijn vrij goet te bewijsen, de verweerder bewijst voor pandinge zijn 

huijs daer hij jegenwoordich inne woont etc. 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Adriaens (32s 6gr vls over gecochte goederen inde coopdach van 

Stoffel Marinuss, midtgaders vacatie ende dachgelt) 

 

1W189, 28v, 7-12-1596 

 

- Jan Lodewijcks contra Adriaen Corneliss Hannepit (coop terwe bij obligatie 26-4-1596) 

 

- Mr Andries Stehouwer contra Adriaen Corneliss Hannepit (10 sacken terwe schoon 

leverbaer goet ongeschoten onbesuijvert ende nijet blauwendich, volgens obligatie 3-

8-1596) 

 

- Jan de Brouwer contra Maerten Heijndricks 

- actor verstelt zijne zaecke 

 

1W190, 29, 7-12-1596 

 

- Marinus Cornelis Gort contra Stoffel Jacobs 

- actor persisteert 



- verweerder secht de aenlegger te doen blijcken dat hij op eenen sonnedach onder de 

predicatie zijn hoij gement heeft, etc. 

- schepenen ordonneren partijen bij malcander te gaen 

 

- Marinus Cornelis Gort contra Stoffel Jacobs (5p gr vls aen gereeckende penningen) 

 

- Adriaen Jans Corneliss constituit Mattheus Loen 

 

- Marinus Marinuss schipper constituit Jacob Metz 

 

- Mr Andries Stehouwer constituit Jacob Metz 

 

- Pieter Adriaens constituit Dierick Serjonckers 

 

1W191, 29v, 13-12-1596  

 

- Jan Quirijns contra Jan Corneliss Vos 

- actor persisteert 

- den aenlegger geeft de verweerder te mede ad primam 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- actor persisteert 

- verweerder secht de schult bij de heijscher geheijscht duechdelijk ende liquide is maer 

dat de schult noch nijet verschenen en is hoewel de brieven anders vermelden duerdien 

dat ter tijt als den aenlegger den brieff van zijnnen broeder cochte geaccordeert was de 

paeijen eerst te vervallen aen kersmisse vermeten tzelve te toonen en goet te doen 

- schepenen duer maninge van schoutet wijsen den verweerder tot zijnnen thoonen 

omme de zelven te volcommen tusschen dit en achtste daecge 

 

- Mattheus Loen nomine van Dale contra Marinus Marinuss schipper 

- actor persisteert 

- verweerder zecht dat den aenlegger belooft heeft den verweerder zoo lange hij int 

leven is nijet te molesteren van eeniche betaelinge ofte verloop van zelve rente maer 

dat geconditioneert is dat de voors. van Dale zal moeten supercederen ende vertoenen 

(zoo den voors. Dignus nijet behoort te betaelen) tot dat de verweerder zal overleeft 

zijn, zoo wel van verloopen als oock vant opzeggen van capitaele penningen vermeten 

tzelve te thoonen ende goet te doen 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben de verweerder van zijn gealligeerde 

gestelt op zijnnen thoonen omme tzelve te volcommen tusschen dit ende ten derden 

dage van rechte 

 

1W192, 30, 13-12-1596 

 

- Mattheus Loen nomine van Dale contra Marinus Marinuss schipper 

- actor persisteert 

- verweerder belooft de heijsch te betaelen 

 

- Mattheus Loen nomine Adriaen Jans Corneliss contra Danckaert Jans (dat hij hem zal 

houden ende goet doen op zeecker aenboort van een vercochte weije gelegen in 

Hoedekenskercke (MPS: Oijdekenskercke), daer de verweerder hem belooft heeft op 



te houden omme tzelve aenboort te trecken ende hem tzelve oock expresselijk belooft, 

etc.) 

 

1W193, 30v, 13-12-1596 

 

- mr Andries Stehouwer contra Jan Quirijns (levering 1 sack terwe bijde verweerder belooft 

over de coop van eennen draeijhangel alwelcken hangel de verweerder een langen tijt 

tot zijnnen huijse gehadt heeft) 

 

- Willem Quirijns proc. Willem van Leijden contra Adriaen Cornelis Hannepit  

- actor heijst van twee obligaties spruijtende over verschenen pachten 1593, 1594 en 

1595 van houfve ende landen daer dezelve woonachtich is aencomende de weese van 

Cornelis Vermeijen 

- verweerder staend in vierschare present en weet jegens de heijsch niet te zeggen 

duerdien de zelve liquide is ende duechdelijk 

- aenlegger versouckt alsoo de verweerder op de heijsch nijet ende weet te zeggen den 

verweerder gecondempneert te werden in de voors. heijsch cum expensis 

- schepenen duer maninge van schoutet ende partijen op alles verbael gehoort, hebben 

de verweerder gecondempneert inde voors. heijsch ende voorts d’aenlegger tzijnnen 

bewijse 

- reus staend in vierschaere present bewijst den aenlegger voorpandinge alle zijn groene 

vruchten te velde besaeijt hebbende ende voorts paerden coeijen sachaepen, verckens 

ende alle zijnne andere goederen, etc. 

 

1W194, 31, 13-12-1596 

 

- Dierick Serjonckers proc. Pieter Adriaens contra Cornelis Willems (restitutie van 8 schaepen 

die hij actor den verweerder besteedt heeft te houden ende te gorssen die altesamen 

zijn verdroncken ende tot verderf gecomen, etc.) 

 

- Willem Olleman nomine Anna Verbeecke (MPS: Johanna Verbeecke) contra Jacques 

Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (actor heijst betaelinge van 8 carolus guldens 

resterende tot voldoening van zeeckere acte tzijnnen laste gewesen) 

- mede gegeven ad primam 

 

1W195, 31v, 13-12-1596 

 

- Jan Lodewijcks contra Laureijs Adriaens 

- actor versouckt oft hij volgens verschenen sententie volcomen is in zijnnen 

aengenomen thoonen 

- schepenen overgesien hebbend zeeckere stucken bij actor in rechte overgedient, 

bevinden de actor nijet volcommen te zijnne in de voors. thoonen ende hebben 

dienvolgens verweerder ontslagen van zelven heijsch 

- aenlegger actie gereserveert zoo hij te rade werden zal 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Adriaens 

- actor verstelt  

 

24-1-1597: Comp. Marinus Corneliss Gort dewelcke hem heeft gestelt als borge ende 

principael voor Jan Maens woonend tot Cruijninge voor 8pgr vls die Jacques Corneliss 



(MPS: Jacob Corneliss) onder de weth bij acte van thoff van Hollant hadde 

genamptiseert op zeecker proces hangend ongedecideert voor de hove van Hollant 

voors., die de zelven Jan Maens op de voors. cautie gelicht heeft  

 

1W196, 32, 24-1-1597 

 

Dach van rechte 24-1-1597 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- actor versouckt off den verweerder volcommen is in zijnnen aengenomen thoonen als 

vooren te register verhaelt staet 

- schepenen verclaeren den verweerder tot noch toe inden voors. thoonen nijet 

volcommen te zijnne  

- ende volgens dien persisteert actor bij zijn voorg. heijsch ende versouckt vuijtinge van 

sententie 

- andermael verstelt 

 

- Jan Maens contra Frans van den Bogaert (MPS: Frans van Boogaert) (verschenen paeije van 

huijse daer de zelven innen woonachtich is) 

 

- Dierick Serjonckers proc. Pieter Adriaens contra Cornelis Willems 

- actor persisteert 

- verweerder zecht voor defentie dat hij den aenlegger geen belofte gedaen heeft 

dezelve schaepen te bewaren ende te verseeckeren van alle ongelucken die daertoe 

zouden mogen comen maer zecht dezelve bewaert te hebben als zijn eijgen ende ander 

schaepen, etc. 

 

1W197, 32v, 24-1-1597 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Willem Quirijns 

- actor heijst rechte kennisse der waerheijt wat hun soude mogen kennelijk wesen van 

zeeckere accordatie van een rente die Dignus Meeuss schuldich is aen Pauwels van 

Dale daer hij actor hem als borge gestelt heeft 

- reus versouckt eer hij kennisse doen zal eerst en vooral te hooren de lecture van de 

rentebrieff ende ghoort hebbend presenteert zijnne kennisse ende wetenschap te 

doennen 

- aengehouden ad primam 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Pieter Adriaens  

- actor heijst rechte kennisse der waerheijt wat hun soude mogen kennelijk wesen van 

zeeckere accordatie van een rente die Dignus Meeuss schuldich is aen Pauwels van 

Dale daer hij actor hem als borge gestelt heeft 

- reus versouckt eer hij kennisse doen zal eerst en vooral te hooren de lecture van de 

rentebrieff ende ghoort hebbend presenteert zijnne kennisse ende wetenschap te 

doennen 

- aengehouden ad primam 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Jan Dignuss 



- actor heijst rechte kennisse der waerheijt wat hun soude mogen kennelijk wesen van 

zeeckere accordatie van een rente die Dignus Meeuss schuldich is aen Pauwels van 

Dale daer hij actor hem als borge gestelt heeft 

- reus versouckt eer hij kennisse doen zal eerst en vooral te hooren de lecture van de 

rentebrieff ende ghoort hebbend presenteert zijnne kennisse ende wetenschap te 

doennen 

- aengehouden ad primam 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Jan de Brouwer (3p over tgene hij voor de verweerder als 

borge geweest zijnde heeft moeten betaelen aen Jan Tartron als outste van sterfhuijs 

van Stoffel Marinuss van diversche goederen bijde verweerder inde zelven coopdach 

gecocht) 

 

1W198, 33, 24-1-1597 

 

- Pieter Adriaens contra Jan Corneliss Vos (actor heijst als besitter van de ypoteeque van 16p 

over tcapitael van en rente van 20s gr vls volgens de wettelijk rentbrieff verleden bij 

Jacob Oliviers, etc.) 

 

- Dierick Serjonckers proc. Johanna Verbeecke contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob 

Corneliss) 

-  actor persisteert 

- verweerder zegt aenleggeresse maer schuldich te zijnne ontrent 2s 8gr vls twelck hij 

met haer reeckening zal bewijzen 

 

- Dierick Serjonckers proc. Johanna Verbeecke contra Thomas Gabriels (actor heijst als dactie 

hebbend van Cornelia Verbeecke levering van 9 viertelen schoon terwe goet 

quatertroij goet daervan de leveringe gedient heeft 16-3-1595) 

 

1W199, 33v, 24-1-1597 

 

- Dignus Engels woonend tot Bieselinge constitueert Mattheus Loen 

 

18-2-1597: Comp. Hubrecht Nn woonend te Tholen constitueert Heijndrick Jacobs Pardijs 

 

18-2-1597: Comp. Heijndrick Pardijs dwelck vuijt crachte van clausule cum potestate 

substituit hem bij Hubrecht Nn verleent, heeft geconstitueert Willem Olleman 

 

18-2-1597: Comp. Jan Matthijss constituit Willem Olleman 

 

1W200, 34, 21-2-1597 

 

Dach van rechte 21-2-1597 

 

- Jan Maens contra Jacob Cornelis Boudewijns (MPS: Jacques Cornelis Bouwens) 

- actor persisteert 

- verweerder zegt alsoo tgemeene sterffhuijs zijns vaders hem vercocht heeft de 

huijsinge met 9 gemet ? roe erve ende hem nijet meer gelevert en zijn dan 4 gemet 64 

roe erve zoo dat de reste vroone is, twelck hij verweerder sustineert volgens de kuere 

van Zeelant capittel 2 art 21 dat de zone alleen toecompt ende dat de weduwe de 



helftscheijdinge daerinne nijet en competeert ommers nijet voorder en can begroot 

worden dan met zulcken somme van penningen alsser inden eerste coop omme jegens 

zij volgens de kuere int voors. 2e capittel int 16 articul dat hij van zijn resterende 

paeijen zoo vele zal mogen inhouden als hem te cort gelevert is, presenterend voor zijn 

contingent zoo vele te compenseren ende inde begrotinge te gelden als bij schepenen 

geschiet zal worden sustinerend dat de heijsscher zijn heijsch ontzegt zal worden 

ommers voor en al eer hij verweerder van voors. erve voldaen zal zijn, concluderend 

onder de voors. pretensie tot absolutie vander instantie ende dat de heijscher zal 

gecondempneert te werden inde costen 

- schepenen duer maninge van schoutet ende partien op alles int verbale gehoort, 

hebben de voors. verweerder gecondempneert inde voors heijs cum expensis ende 

voorts de aenlegger tzijnen bewijse dien dienvolgens zijn bewijs aen de goederen en 

ypoteeque in des aenleggers brieff gespecificeert, etc. 

- in de kantlijn: niet te lezen 

 

1W201, 34v, 21-2-1597 

 

- Jan Maens contra Frans van den Bogaert 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben den verweerder gecondempneert inde 

voors. heijsch ende voorts de aenlegger zijnnen bewijse, den aenlegger doet zijn 

bewijs aen ypoteeque hem bij zijn wettelijke brieff verbonden, etc. 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Willem Quirijns 

- actor persisteert 

- reus gehoort hebbend de lecture van rentebrieff midtgaders de content jegens tregister, 

presenteert hem tot getuijge bereijt, heeft dienvolgens verclaert op zijnne 

mannenwaerheijt in plaetse van gestaefden eede, presenterend des versocht zijnde de 

zelve altijts regtelijk te doenne, hoe dat waerachtich is dat ontrent in februari anno 

1595 als schepen deser prochie ontboden is geweest ten huijse van Willem Olleman 

alwaer te dier tijt was eene Jacob Metz vuijtten name ende als last hebbend van 

Pauwels van Dale en Dignus Meeuss die jegens Marinus Marinuss schipper als doen 

veraccordeert vuijtten naeme als vooren nopende van zeeckere somme van 32p gr vls 

die de voorn. van Dale den voors. Dignus tot onderpant van zijnnen noot presenteert te 

doenne op intrest arraijson de penning 16, den voors. Marinus tot dijen eijnde 

voorhoudend dat hij den zelven van Dale, tot verseeckering van voors. somme aen 

jaerlijkse intrest daervooren zoude verobligeren tgene Dignus naer zijn doot bij 

successie zoude profiteren off van rechte wege alsdan zoude toecomen, soo en zal de 

voors. van Dale nijet maenen noch oock eenich molest doen zoo wel van ’t capitael als 

oock van intrest van dien zoo lange hij int leven zal zijn, hetwelck hij Marinus in dier 

vougen voluntairlijk heeft geconsenteert en tzelve voor hem deponent als schepen met 

Pieter Adriaens daertoe geroepen zijnde verclaert ende verleden, verbinden tot 

verseeckering van voors. van Dale die successie die de zelve Dignus nomine uxore 

van hem Marinus naer zijn doot doet competeren zoude zonder eeniche voordere 

zeekerheijt oft verbintenisse daervooren te stellen dan alleene de voors. successie 

midts dat de voors. van Dale ofte zijn actie hebbend nijet en zoude vermogen hem 

eenich molest zoo wel van ’t capitael als van jaerlijks intrest te doenne zoo lange hij 

int leven op dese werelt zal zijn, verclaerend hij deponent tgene vooren verhaelt staet 

alsoo geschiet te zijn ende voorts winner oft verliezer noch maetschap van partijen te 

zijnne. 



 

1W202, 35, 21-2-1597 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Pieter Adriaens 

- actor heijst als vooren 

-  reus verclaert in alder forme ende manieren als de voorgaende depositie is 

vermeldende alligerende voor redene van wetenschappe ten zelve daege mede als 

schepen daertoe geroupen zijnde bij de passering ende verlijt geweeste? 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Jan Dignuss 

- Jan Dignuss gedachvaert zijnde als vooren, verclaert als de voorg. depositie zijn 

vermeldende alligerend daerbij dat mede geseijt was, soo naer de doot van voors. 

Schipper nijet meer over en schoot dat Pauwels van Dale bij ons gevallen, oock nijet 

hebben en zoude, zeggend voor reden van wetenschappe te zelven daege int 

accorderen mede present geweest te hebben, ? 

 

1W203, 35v, 21-2-1597 

 

- Mattheus (MPS: Mattheus Loen?) nomine van Dale contra Marinus Marinuss schipper 

-  actor versouckt of reus onder schepenen heeft behoorlijk getoont tgene hij 

aengenomen hadde te volcommen, tusschen de tweede daege van rechte 

- schepenen houden de vuijtinge van dien aen ad primam 

 

- Marinus Marinuss schipper contra Jan de Brouwer 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben de verweerder gecondempneert inden 

voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts de aenlegger tzijnen bewijse, doende 

dienvolgens zijn bewijs aende baten van twee huijsen die de verweerder zijn 

toebehoorend, etc. 

 

- erffgenamen van Jacob Oliviers contra Adriaen Corneliss Hannepit (ontlastinge van 16p 4s 

2gr vls die de zelve Jacob Oliviers betaelt heeft aen een Anthonij Jans vanwege de 

verweerders voorsaete ende alsoo deze voorn. penningen verschoten zijn bij eenen 

Pieter Adriaens die daer aff jaerlijkcx is croix arraijson de penning 16 ende dese 

heijschers lant daervooren staet wettelijk verobligeert tot eenen speciale onderpande 

sustinerend dien volgend dat de verweerder zal werden gecondempneert tvoors. 

onderpant te ontlasten ofte bij faulte van dien de voors somme van 16p 4s 2 gr vls met 

de intrest van dien op te leggen ende te betaelen, etc.) 

 

1W204, 36, 21-2-1597 

 

- Heijndrick Jacobs Pardijs contra Jan Franss (levering van 2 sacken somergerste) 

 

- Heijndrick Jacobs Pardijs contra Marinus Marinuss Schipper (actor heijst als procuratie 

hebbend van Hubrecht Corneliss woonend tot Tholen de levering van 25 viertelen 

sommergerste) 

 

1W205, 36v, 21-2-1597 

 



- erfgenamen van Jaenken Jans Meeuss (MPS: Janneken Jans Meeuss) contra de schoutet Gort 

(verschenen paeijementen van coop van een huijs daer Willem Quirijns jegenwoordich 

inne woont oft dat reus zal doen behoorlijken reeckening, bewijs ende reliqua vande 

betaelinge die reus daerop gedaen heeft) 

 

- mr Andries Andriess Stehouwer contra Jan Quirijns 

- actor persisteert 

- reus zegt de sack terwe bij actor geheijscht wel belooft te hebben maer zegt dat actor 

den hangel hem niet gelevert en heeft in alsulcke forme ende manieren als hij hem 

belooft hadde 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben partijen elckx te nemen een goet man 

omme de zaecke te accorderen tusschen dit ende ten naeste dage van rechte 

 

1W206, 37, 21-2-1597 

 

- Jacob Adriaens Loij contra Adriaen Govaerts (coop zwart ruijnpaert) 

 

- Pieter Adriaens contra Cornelis Willems 

- actor persisteert 

- verweerder zegt de aenlegger geen penningen bij obligatie ofte anders belooft te 

hebben voor de voors. schaepen te houwen ende te bewaeren van alle inconveniente, 

die daer toe zouden mogen connen dwelck de aenlegger nijet en zal connen bewijsen 

met eeniche schriftelijke ofte levendige getuijgenisse, etc. 

- schepenen partijen op alles verbael gehoort, hebben partijen gewesen elckx met een 

goet man, etc. 

 

1W207, 37v, 21-2-1597 

 

- Jan Quirijns contra Pieter Deije (over dat verweerder actors peert als daermede tot 

Bieselinge en anders gereden hebben van zijn leden geholpen heeft ende te borste 

gereden zoo dat het zelve paert tot ter lantsneringe gans onbruijckbaer is) 

 

- Jan Baele contra Marinus Claess (over schotrecht van dat hij actor de verweerders paerden 

smorgens langs de wech heeft bevonden lopend vagebont) 

 

1W208, 38, 21-2-1597 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Adriaens 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben de verweerder gecondempneert inde 

voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts d’aenlegger tzijnen bewijse, doen 

dienvolgens zijn bewijs aen de beste ende gereetste goederen die te huijse ende ten 

houve zouden mogen bevonden werden 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Geerts (diversche goederen gecocht inden coopdach van Stoffel 

Marinuss, vacatie ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Geerts (als borge voor Nicolaes Engels diversche goederen 

gecocht inden coopdach van Stoffel Marinuss, vacatie ende dachgelt) 

 



1W209, 38v, 21-2-1597 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Geerts (diversche goederen gecocht inden coopdach van 

Pieternella Pietersdr Leeuwe (MPS: Nelleken Pieter Leuwe), vacatie ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron contra Jan Machiel (diversche goederen gecocht inden coopdach van Pieternella 

Pietersdr Leeuwe (MPS: Nelleken Pieter Leuwe), vacatie ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron contra Heijndrick Adriaens (diversche goederen gecocht inden coopdach van 

Pieternella Pietersdr Leeuwe (MPS: Nelleken Pieter Leuwe), vacatie ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron contra Lieven Adriaens (diversche goederen gecocht inden coopdach van 

Pieternella Pietersdr Leeuwe (MPS: Nelleken Pieter Leuwe), vacatie ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron contra Maerten Heijndricks (diversche goederen gecocht inden coopdach van 

Pieternella Pietersdr Leeuwe (MPS: Nelleken Pieter Leuwe), vacatie ende dachgelt) 

 

1W210, 39, 21-2-1597 

 

- Jan Tartron contra Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) (diversche goederen 

gecocht inden coopdach van Pieternella Pietersdr Leeuwe (MPS: Nelleken Pieter 

Leuwe)) 

 

- Jan Tartron contra Dierick Serjonckers (derry gecocht inden coopdach van Pieternella 

Pietersdr Leeuwe (MPS: Nelleken Pieter Leuwe)) 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) heeft belooft vanwege Cathalijna Cornelisdr 

(MPS: Lijnken Cornelis) te betaelen aen Pieter Adriaens 20s gr vls van wege 

winckelwaren. Present Nicolaes Corneliss ende Jan Dignuss schepenen 

 

- Comp. 22-2-1597 Pieter Deije constitueert Mattheus Loen 

 

1W211, 39v, 1-3-1597 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Geerts 

- actor persisteert 

- verstelt ad primam 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Geerts 

- actor persisteert 

- verstelt ad primam 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Geerts 

- actor persisteert 

- verstelt ad primam 

 

- Jan Tartron contra Jan Machiels 

- actor persisteert 

- verstelt ad primam 

 



- Jan Tartron contra Maerten Heijndricks 

- actor persisteert 

- verstelt ad primam 

 

- Jan Tartron contra Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) 

- actor persisteert 

- verstelt ad primam 

 

- Jan Tartron contra Dierick Serjonckers 

- actor persisteert 

- verstelt ad primam 

 

- Jan Tartron contra Adriaen Joriss (als borge voor Nicolaes Engels over coop lijnwaet inde 

coopdach van Stoffel Marinuss, vacatien ende oncosten) 

 

1W212, 40, 1-3-1597 

 

- Mattheus Loen proc. Dignus Engels contra Stoffel Jacobs (bereeckende ende verschenen 

penningen die de zelven schuldich is aen de weeskinderen van Adriaen Jans 

Ouweman) 

 

- Mattheus Loen proc. Dignus Engels contra Frans van den Bogaert (reste coop groene noten 

te velde, vacatie tot inninge van penningen) 

 

- Mattheus Loen proc. Dignus Engels contra Heijndrick Adriaens (coop groene noten te 

velde) 

 

- Mattheus Loen proc. Dignus Engels contra Jan Adriaens Loijss (pacht lande) 

 

- Mattheus Loen proc. Dignus Engels contra Andries Engels (beloofde penningen) 

 

- erfgenamen van Jacob Oliviers contra Adriaen Corneliss Hannepit  

- actor persisteert 

- schepenen alsoo Jacob Oliviers in zijn leven heeft moeten betalen bij heijsscher 

geroert aen Anthonij Jans die de schout Gort gedaen hadde volgens bescheet daervan 

zijnde ende andermael de penningen noch eens de penningen moeten lichten van 

Pieter Adriaens ende daervooren zijn lant heeft moeten verobligeren, zoo sustineren 

dese aenleggers zal werden gecondempneert inde voors. heijsch 

- schepenen stellen zaecke ad primam 

 

1W213, 40v, 1-3-1597 

 

- Mattheus Loen nomine Pieter Deije consigneert in de vierschaere 8s gr vls die hij schuldich 

is aen Jan Quirijns over huijre van zijn paert van twee daegen tot 4s daecgs, 

declinerend voorts van deze vierschare hem hier nijet te rechte te staenne, maer zoo hij 

Jan Quirijns hem Pieter Deije nijet begeert te heijsschen zal hem mogen zoucken 

voorden gerechte der stede Goes daer hij jegenwoordich zijn ordinaire woonplaetse is 

houdende. 

 Daarna: deze 8s gr vls heeft van weth wege onder hem genomen Pauwels Franss 

 



- Johanna Verbeecke (MPS: Anna Verbeecke) contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob 

Corneliss) (heijst betaelinge van 8 carolus guldens die verweerder noch is resterende 

tot voldoeninge van zeeckere acte tot zijnen laste gewesen) 

 

- Mattheus Loen nomine Pauwels van Dale versouckt oft Marinus Marinuss schipper is 

volcommen in zijnen aengenomen thoonen daertoe hij op 8-12-1596 bij sententie van 

schepenenis geatmitteert geweest  

- schepenen verclaeren Marinus Marinuss volcommen te zijnne in de geatmitteerde 

thoonen den verweerder volcommen zijnde. Inde zelven thoonen versouckt hij 

ontslagen te zijn vander instantie ende aenlegger gecondempneert inde costen 

- schepenen duer maninge van de schoutate hebben de verweerder ontslagen van zelven 

heijsch bij van Dale geheijscht tot noch toe, zijn actie gereserveert zoo tzijnen raet zal 

gedragen ende de aenlegger gecondempneert inde costen vander instantie 

 

- Marinus Marinuss Schipper constituit Dierick Serjonckers 

 

1W214, 41, 1-3-1597 

 

- Mattheus Loen proc. Cornelia Verbeecke contra Thomas Gabriels (obligatie ter levering van 

5 viertelen schoon terwe goet leverbaer coopmans goet daer den eenen coopman den 

andere mede mach voldoen metten trijfel? schoon gemaeckt) 

 

- Heijndrick Jacobs contra Marinus Marinuss schipper 

- actor persisteert 

- Dierick Serjonckers nomine de verweerder versouckt copie van heijsch 

 

- Heijndrick Jacobs contra Jan Franss 

- actor persisteert 

- Pauwels Franss nomine reus zegt alsoo de aenlegger ten verschijndage ofte leveringe 

van t zelve gerst nijet en is commen met gelt ofte zacken omme de zelve leveringe t 

ontvangen noch oock geen schepenen kennelijk is, verzouckt ontslagen te zijn 

 

1W215, 41v, 1-3-1597 

 

- Jan Lodewijcks contra schoutet 

- actor persisteert 

- reus ontkent aenlegger geen penningen schuldich te zijn tenzij hij zal doen blijcken bij 

eeniche wettelijke brieven, obligaties oft levendiche getuijgen, wat hij schuldich is 

begeert het zelve wel te betaelen 

 

- Cornelis Corneliss dijckgrave contra Thomas Gabriels (lantpacht 3 gemet lants) 

 

- Jacob Adriaens Loij contra Adriaen Govaerts 

- actor persisteert 

- duer de non comparitie van verweerder, hebben deze zaecke aengehouden 

 

- Jan Quirijns constitueert Willem Olleman 

 

1W216, 42, 1-3-1597 

 



- Cornelia Adriaens contra Jan Quirijns (MPS: Jan Quirijns) (diversche penningen die hij 

verweerder als zijn actor ende voocht geweest hebbend voor hem ontvangen heeft) 

 

- Heijndrick Karels contra Willem Maertens backer (goederen gecocht inde coopdach van 

Janne Cockx (MPS: Johanna Cockx) 

 

- mr Andries Stehouwer contra Jan Quirijns 

- actor verstelt deze zaecke midts dat reus betreft binnen vijer ofte vijff daegen tot 

Cruijningen bij actor te gaene om te accorderen 

 

- Cornelis Adriaens constituit Dierick Serjonckers 

 

1W217, 42v, 2-3-1597 

 

- Comp. Jacques Corneliss (MPS Jacob Corneliss) dewelcke heeft wettelijk geappelleert van 

sententie op 21-2-1597 lestleden gegaen tot zijnne comparants achterdeele ende ten 

voordele van Jan Maens, verclaerend zijnne appellatie te vervolgen voor de 

Provincialen Hove van Hollant omme zijnne grieven daer breeder te deduceren zoo 

zijnne raet zal gedragen. Present Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen 

 

7-3-1597: Comp. Dierick Jans Storm constituit Jacob Metz 

 

7-3-1597: Comp. Nicolaes Engels de welcke heeft wettelijk in handen van Laureijs Geerts 

zeecker ?plette welcke zij tsaemen nijeuw gemaeckt hebben omme daer op bij faulte 

van betaelen te verhaelen 5p 10s gr vls die comparant de voors. Laureijs Geerts ten 

achteren was over telen van ? ende anderen van ’t voors ?, etc. 

 

1W218, 43, 8-3-1597 

 

- Jacob Adriaens Loijs contra Adriaen Govaerts 

- actor persisteert 

- verweerder ontkent het paert in questie alleene gecocht te hebben maer zegt dat hij 

maer een vierde part gecocht en heeft 

- schepenen partijen verbalijk gehoort hebben duer maninge van schoutet partijen 

gewesen bij malcanderen te commen elckx met een goet man 

 

- Cornelis Adriaens contra Jan Quirijns 

- actor persisteert 

- reus versouckt met actor te reeckenen ende te vereffenen van tgene zij tzaemen hebben 

vuijtstaen 

 

- Heijndrick Jacobs Pardijs contra Jan Franss 

- actor persisteert 

- reus van gelijcke bij zijne defentie 

- schepenen gehoort hebbend partijen alligatien, hebben duer maninge van schoutet 

gewesen partijen bij malcanderen elckx met een goet man 

 

1W219, 43v, 8-3-1597 

 

- Heijndrick Jacobs Pardijs contra Marinus Marinuss schipper 



- actor persisteert 

- reus zegt dat de aenlegger pedestante zal verclaeren hoe hij aen de obligatie 

gecommen is tzij bij coope oft anders, zeggend dat hij zal doen blijcken dat de voors. 

actor de zelve obligatie gecocht heeft ende zelve aenvaert? zonder hem reus eeniche 

wettelijke presentatie te doenne, dewelck hij behoorde als naer rechte gedaen te 

hebben 

- schepenen admitteren de verweerder op zijnne thoonen omme dezelve te volcommen, 

binnen de tweede dag van rechte 

 

- Cornelis Corneliss Dijckgrave contra Thomas Gabriels 

- actor persisteert 

- reus versouckt copie 

- schepenen fiat copie  

 

- erfgenamen van Jaenken Jans Meeuss (MPS: Janneken Jansdr Barthelmeeusdr) contra de 

schoutet 

- actor persisteert als vooren 

- reus van gelijcke bij zijn defentie 

- schepenen ordonneren dat partijen elckx zullen nemen twee goede mannen, omme etc. 

 

- schout nomine Jan Marinuss contra Cornelis Willems (coop ende leveringe van boonen bij 

den verweerder van actor gecocht) 

 

1W220, 44, 8-3-1597 

 

- Pieter Adriaens contra Adriaen Corneliss Hannepit (actor heijst als kerckmeester der prochie 

van Waerde lantpachten) 

 

- Pauwels Franss contra Pieter Jacobs Verbeecke (coop van lande) 

 

- Nicolaes Corneliss contra Willem Olleman (rest prochie accijns) 

 

15-3-1597: Comp. Maeijcken Claes weduwe wijlen Nicolaes Engels dewelcke verclaerde dat 

zij bevondt dat haer mans sterfhuijs met veel meers schulden was belast dan de 

goederen van voors. hare man onlancx gestorven zouden mogen bedragen, heeft de 

zelve duer dier oorzaecke openbaerlijk ende midts deze gerenunchieert? het sterfhuijs 

van hare voors. man verclaeren dat zij daer uijt was scheijdende zoo zij ginck ende 

stont zonder eeniche goederen verheijmelt ofte verduijstert te hebben daer de schoutet 

als heere bij sententie bij schepenen gewesen is omme de zelve eerstdaecgs naer 

voorgaende inventarisatie te vercoopen tot profijte van crediteuren die daer inne 

gerechticht zouden mogen wesen presentibus Laureijs Geerts, Jan Dignuss ende 

Pauwels Franss schepenen 

 

1W221, 44v, 17-3-1597 

 

Dach van rechte 17-3-1597 

 

- Mattheus Loen nomine Dignus Engels contra Heijndrick Adriaens (MPS: Heijndrick 

Adriaens Naeijer) (coop groene noten te velde gecocht) 

 



- Mattheus Loen nomine Dignus Engels contra Jan Adriaens Loijs (verschenen landpachten) 

 

- Mattheus Loen nomine Dignus Engels contra Stoffel Jacobs in der qualiteijt ontfanger van 

erfgenamen van Adriaen Jans Ouweman (diversche bereeckende ende verschenen 

penningen 

 

- Anna Verbeecke (MPS: Johanna Verbeecke) contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob 

Corneliss) (actor heijst volgende de heijsch van 1-3-1597 tot de verweerders laste 

gedaen) 

 

- Cornelia Verbeecke contra Thomas Gabriels (actor heijst volgende de heijsch van 1-3-1597 

tot de verweerders laste gedaen) 

 

1W222, 45, 17-3-1597 

 

- erfgenamen van Jacob Oliviers ende Pieternella Pieters Leeuwe contra Adriaen Cornelis 

Hannepit 

- actor persisteert bij heijsch van 21-2-1597 

- verstelt 

 

- Jan Maens contra schoutet 

- actor heijst rechte kennisse der waerheijt van hij zoude mogen gehoort ende gezien 

hebbend int scheijden ende deijlen van erfgenaemen van Cornelis Jacob Bouwens 

jegens de weduwe volgens de interrogatoire hier in rechte overgedient, etc. 

 

- Jacob Adriaens Loijss contra Adriaen Govaerts 

- actor persisteert 

- reus versouckt dat de aenlegger zal doen blijcken met eeniche schriftelijke obligatie 

oft levendiche getuijgen dat hij ’t paert in questie alleene gecogt ende betaelt heeft te 

betaelen? 

 

1W223, 45v, 17-3-1597 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Willem Olleman, Jan Lodewijcks en Reijn Jans 

- actor heijst rechte kennisse der waerheijt van tgene haer kennelijk is van dat zij 

gehoort ende gezien hebben nopende zeeckere coopmanschappe van 25 viertelen 

gerste die Hubrecht Cornelis van der Tholen van voors. aenlegger gecocht hadde, oft 

zij nijet gehoort en hebben dat Heijndrick Jacobs Pardijs zoude geseijt hebben de 

obligatie van voors. 25 viertelen van zelve Hubrecht gecocht te hebben, etc. 

 

- Thomas Gabriels contra Pieter Jacobs (MPS: Pieter JacobsVerbeecke) (verschoten 

penningen ende paerden arbeijt, rest van een brieff) 

 

- Jan Baele contra Marinus Claessen (schotrecht van vijer paerden die hij aenlegger geschot 

heeft gehadt ende gevonden lopende vagebondt) 

 

1W224, 46, 17-3-1597 

 

- Dierick Serjonckers contra Thomas Jans (arbeijt ende verschoten penningen) 

 



- Heijndrick Jacobs Pardijs contra Jan Franss 

- actor persisteert 

- reus insgelijckx bij zijne voorgaende defentie 

- schepenen hebben de verweerder rechtelijk ontslagen van de voorg. heijsch, aenlegger 

gecondempneert inde costen 

 

- Cornelis Corneliss dijckgrave contra Thomas Gabriels 

- actor persisteert 

- Dierick Serjonckers nomine reus zecht de aenlegger niet meer schuldich te zijn dan de 

pacht die verschenen Catharijna 1596 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben partijen geordonneert te gaenne bij 

malcanderen 

 

1W225, 46v, 17-3-1597 

 

- Nicolaes Corneliss contra Willem Olleman 

- actor persisteert 

- reus belooft te betaelen binnen drije weecken op volstaende panden 

 

- Pieter Adriaens contra Adriaen Corneliss (MPS: Adriaen Corneliss Hannepit) 

-  actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht was souckende, hebben de 

verweerder gecondempneert inde voors. heijsch cum expensis ende voorts aenlegger 

tzijnnen bewijse, doende dienvolchens zijn bewijs aen t gereetste ende beste, etc. 

 

22-3-1597: Comp. Adriana Willems (MPS: Adriaentken Willems) weduwe Willem Arents 

Bockse, dewelck constitueert Jacob Metz procureur 

 

<<<<Tussenvoegen:  RAZE 2039, fol 147, 23-4-1590: comp. Aerendt Willemsz Bocxman, 

oudt (zoo hij zeijde) ontrent twee (iaeren?) min dan hondert, ende Cornelis Jacobssen Klicker, 

oudt insgelijcx 88 jaeren, beide wonende Cruninghen, midsgaders Jan Colenss secretaris der 

prochie van Baersdorp, oudt ontrent 77 jaer, verklaring ten verzoeke van Pauwels Diricxssen 

schoutteth der prochien van onse Lieve Vrouwe polder, dat zij wel gekend hebben Lambrecht 

Bouwenssen die wel eertijdts geweest es dijckgraeve der voorseide wateringhe van 

Cruninghen de welcke onder andere gehadt heeft 1e huijsvrouwe daeraf die voorghaende was 

Maijken Adriaensz de Keijsers dochter die naergelaten heeft een dochter ook Maijken 

genoemt die bij Ieman Andries Bouwenssen voortgebracht heeft noch een Maijken, de welcke 

in haeren leven getroudt hadde Clais Cornelissen nu alnoch wonende binnen die prochie van 

Weerde ende daeruijt gesproten waeren vele kinderen tot v, vi ofte vij, dan die nu al zonder 

afdaelende hoir overleden zijn. Dander huijsvrouw des voorseide Lambrecht was Anna van 

Duvenvoorde daervan  gecomen zijn Bouduin Lambrechtssen, Jan ende noch een dochter die 

zij deposanten gekent hebben. Te Goes ter presentie van Jan Adriaensz schoenmaker aldaer 

en Pieter Willemsz wonende tot Geerds Jacobssen in sheer Elfsdorp 

 

RAZE 2042, 312, 16041116: Transport van 1 obligatie. Insinuatie aen Pieter Rijmelant van 1 

protest twelcke om dattet niet voir mij maer voir IJeman Gillisz Poppe als Notario binnen 

Ziericzee gedaen es, Soo es dezelve insinuatie (niet hier) maer emmers in prothocol C, als in 

secunda ? noch geregistreert, pag.477. Voor mij es gecompareerd Willem Arendss, (MPS: dit 

kan dus niet Willem Arents Bockse zijn, want die was al overleden, zie WA1016) wonende 

onder die prochie van Cruninghe ende heeft getransporteert aen Hubrecht Jansz stadtbode 



alhier zeecker obligatie verleden bij Jan Piersz Nerijncs, aen hem comparant tot 20 £ gr.vls. 

van overlaeten van landt in den Monnicken polder van Crabbendijc, te betaelen etc. Dewelcke 

obligatie is gegheven voor 18 £ gr. met 1 vane inghels bier ten gelaghe. Aldus ter presentie 

van Mr. Lievin de Moor chirurgijn ende Jacob Fransz van der Straeten, inwoonders van Goes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1W226, 47, 22-3-1597 

 

- Aert Jans Storm contra weduwe van Anthonij Tartron (coop mantel bij Anthonij Tartron 

gecocht op de Crabbendijckse vorssinge) 

 

- Jacob Metz nomine Adriana Willems (MPS: Adriaentken Willems) contra Adriaen Cornelis 

Hannepit (rest van een obligatie over coop van een rode coe op 2-6-1595, en levering 

van 3 achtendelen terwe op 16-5-1596) 

 

- Pieternella Verbeecke (MPS: Nelleken Verbeecke) contra Thomas Gabriels 

- actor persisteert  

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht was souckende, hebben de 

verweerder gecondempneert inde voors. heijsch cum expensis ende voorts aenlegger 

tzijnnen bewijse, doende dienvolchens zijn bewijs aen muebelen ende goederen, etc. 

 

1W227, 47v, 22-3-1597 

 

- Mattheus Loen nomine Johanna Verbeecke (MPS: Anna Verbeecke) contra Jacques 

Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht was souckende, hebben de 

verweerder gecondempneert inde voors. heijsch cum expensis ende voorts aenlegger 

tzijnnen bewijse, doende dienvolchens zijn bewijs aen beste ende gereetste, etc. 

 

- erffgenamen van Jacob Oliviers ende Pieternella Pieters Leeuwe (MPS: Nelleken Pieters 

Leuwe) contra Adriaen Corneliss Hannepit 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht was souckende, hebben de 

verweerder gecondempneert inde voors. heijsch cum expensis ende voorts aenlegger 

tzijnnen bewijse, doende dienvolchens zijn bewijs aen des verweerders paerden en 

coeijen, schaepen en ander vee mitsgaders aen zijnne groene vruchten te velde ende 

aen beste ende gereetste, etc. 

 

1W228, 48, 22-3-1597 

 

- Jacob Adriaens Loijss contra Adriaen Govaerts 

- actor heijst als vooren 

- reus van gelijcken zijn voorgaende defentie ontkennende de palmslach alleene 

gegeven te hebben zeggen dat hij de coopmanschappe voor hem perticulier nijet 

gedaen en heeft maer dat de zelve coopmanschappe gedaen is int generael, sustinerend 

dat de aenlegger zal doen blijcken tzelve paert alleene gedacht te hebben en zijn eijgen 

stuck daer aff gemaeckt, concluderende hier mede tot sententie 

- schepenen partijen op alles int verbael gehoort hebben duer maninge van schoutet de 

verweerder gecondempneert inden voors. heijsch cum expensis, den verweerders actie 



gereserveert aen degen die hij zegt met hem de coopmanschappe gedaen te hebben, 

wijsende voorts aenlegger tzijnen bewijse, den aenlegger doet zijn bewijs aen ’t beste 

ende gereetste mitsgaders paerden ende coeijen, etc. 

 

- Thomas Gabriels contra Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) 

- actor persisteert 

- reus bekent den aenlegger wel schuldich te zijne maer zegt daerop zeeckere somme 

betaelt te hebben 

- schepenen wijsen partijen te gaen bij malcanderen 

 

1W229, 48v, 22-3-1597 

- Jan Marinuss (MPS: Jan Marinuss Gort?) contra Cornelis Willems 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht was souckende, hebben de 

verweerder gecondempneert inde voors. heijsch cum expensis ende voorts aenlegger 

tzijnnen bewijse, doende dienvolchens zijn bewijs aen beste ende gereetste, etc. 

 

- Jan Maens contra schoutet 

- actor persisteert 

- verweerder presenteert zijnne rechte wetenschap op den vraegen inden interrogatoire 

gestelt te verclaeren ? pro dachgelt betaelt bij den aenlegger 22s gr vls 

 

- Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) contra Thomas Gabriels (lantpachte van een 

weije vervallen over de jaere 1586 t/m 1591 te weten noch van diversche verschenen 

paeijen van huijse daer den zelven jegenwoordich innen woont vervallen voordat de 

verweerder den brieff van zelven huijse gecocht heeft) 

 

1W230, 49, 3-4-1597 

 

- Comp. Mattheus Loen nomine dese naerbeschreven persoonen te weten erffgenamen Jacob 

Oliviers ende Pieternella Pieters Leeuwe contra Adriaen Cornelis Hannepit, Cornelia 

Verbeecke heijscheresse contra Thomas Gabriels, Johanna Verbeecke contra Jacques 

Corneliss (MPS: Jacob Corneliss), Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob 

Corneliss), Jan Maens contra Frans van den Bogaert, doet verstelle naer Paschen 

 

- Comp. Jacob Metz nomine Aert Jans Storm contra Digna Tartron ende Adriana Willems 

contra Adriaen Corneliss Hannepit, doet verstellen naer paschen 

 

Verder schout nomine Jan Marinuss contra Cornelis Willems 

 Jacob Adriaens Loijs contra Adriaen Govaerts 

 Willem Olleman nomine Cornelis Corneliss dijckgrave contra Thomas Gabriels 

 Nicolaes Corneliss contra Willem Olleman 

 Jan Tartron  contra Laureijs Adriaens 

   contra Laureijs Geerts 

   contra Jan Machiels 

   contra Maerten Heijndricks 

   contra Dierick Serjonckers 

   contra Adriaen Joriss 

 



1W231, 49v, 3-4-1597 

 

schoutet: Marinus Corneliss Gort 

 

schepenen: Pauwels Franss, Jan Dignuss, Gabriel Bossaert, Marinus Claessen, Jacques 

Corneliss (MPS: Jacob Corneliss), Jacob Adriaens Loijs, Laureijs Geerts 

 

secretaris: Jan Tartron 

 

schutter: Jan Baele 

 

1W232, 50, 3-4-1597 

 

 - Comp. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) de welcke heeft wettelijck te buijten 

gegaen ende gerenunchieert zeecker appellatie die denzelven hadde gedaen  

2-3-1597 van zeeckere sententie op 21-2-1597 gegaen ten voordeele van Jan Maens 

ende tot zijnnen comparant achterdeele die hij verclaert hadde te willen vervolgen 

voorde provinciale hove van Hollant, presentibus Gabriel Bossaert, Pauwels Franss 

ende Jacob Adriaens Loijs 

 Eodem die heeft den voors. Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) onder 

schepenen geconsigneert de somme van 37p gr vls die zouden aencommen Jan Maens 

over de verschenen paeijen van houfve daer den zeleven Jacques nu jegenwoordich op 

woont, verschenen volgens de brieff daervan zijnde Goessche marct 1596, welcke hij 

gestelt heeft inde naervolgens spetien: 

  12 ouwe roosenobels  

  8 angelotten 

  11 croonen 

  3 ducaetkens 

  2 pistoletkens 

  3 halve gentsche nobels 

  5 reaelen 

  2 Philips daelders 

 versouckende de voors. penningen vuijt de weth nijet gelicht te hebben voordat de 

zelven Jan Maens daervoren zal stellen goede souffisante cautie ende borgtochte als 

principael begeerend daertoe sovele? cautie tot zijnnen contentemente ende prijse van 

schepenen 

 

1W233, 50v, 9-5-1597 

 

Dach van rechte 9-5-1597 

 

- Jan Pieters Slot contra Laureijs Adriaens (dat verweerder huijsruijminge zal doen van huijse 

daer hij jegenwoordich inne woont welcke hij actor van hem verweerder  

  gehuijrt heeft voor eenen jaer innegaend nu prima meije lestleden) 

 

- Jan Maens arrestant contra Job Jacobs fugitiff oft degene die daer vooren verantwoorden zal 

(lantpachten) 

 

1W234, 51, 9-5-1597 

 



- Jan Maens arrestant contra Job Jacobs fugitiff oft degene die daer vooren verantwoorden zal 

(paeije van een huijs daer de zelve inne woont, volgens wettelijke brieff hier in rechte 

geexibeert) 

 

- Cornelis Adriaens nomine Janneken Cornelis weduwe van Adriaen Geerts als ontfanger van 

erfgenamen van Adriaen Ouweman contra Jan Dignuss (verschenen lantpacht 1595 en 

1596) 

 

- Cornelis Adriaens nomine Janneken Cornelis weduwe van Adriaen Geerts als ontfanger van 

erfgenamen van Adriaen Ouweman contra Jan Adriaens (verschenen lantpacht 1595) 

 

Cornelis Lievens constituit Mattheus Loen 

 

1W235, 51v, 9-5-1597 

 

- Mattheus Loen nomine Cornelis Lievens contra Jan Vrie (MPS: Jan Vree) 

- actor versouckt rechtelijk arrest aen de goederen aencomende Jan Vrie hier binnen 

Waerde hem toebehorend, oft versouckt ontlasting van zeecker borgtochte daer vooren 

dat hij actor borge gebleven is van coop van terwe die de zelven gecocht heeft van 

rentmeester Gillis Jans 

- schepenen houden dat arrest voor goet vast ende van waerde, ordonneren partijen hier 

van een wete gedaen te werden 

 

Jan Maens constituit Mattheus Loen  

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (oft hij begeert te volcommen 

zeecker acte van condemnatie gegaen voor de wethouders van Cruijningen 29-3-1597 

nopende de questie van thienden van Westveerpolder, presenterend affstant te doenne 

van zelve thienden, versouckend oft hij lantrecht? begeert op te bringen de penningen 

die inde eerste coop daervoren betaelt zijn geweest daertoe de zelve volgens de acte 

gecondempneert is 

- daer op de voors. Jacques zegt de zelve wel te willen volcommen maer begeert 

reeckeninge van pachte te hebben bij Jan Maens sedert de doot van zijn vader 

ontfangen zijn ende te cort comend begeert op te leggen 

 

1W236, 52, 13-5-1597 

 

Extraordinaire vierschaere 13-5-1597 

 

- Jan Maens arrestant contra Job Jacobs fugitiff oft degene die daer vooren verantwoorden zal  

- actor persisteert tot betaelinge lantpachten die tsaemen bedraegen over de voors. 

jaeren volgende de specificatie alhier in rechte overgelevert de somme van 49p 14s 

12gr vls inclusief staetenpenningen 1596 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben de verweerder gecondempneert inde 

voors. heijs, wijsen voorts d’aenlegger tzijnnen bewijse, doende dienvolgens zijn 

bewijs aen alle de groene vruchten zoo terwe zaet als boonen, etc 

 

1W237, 52v, 13-5-1597 

 

- Digna Tartron constitueert Mattheus Loen 



 

- Cornelis Quirijns woonend tot Capelle constitueert Dierick Serjonckers 

 

- Cornelis Corneliss dijckgrave contra Thomas Gabriels 

- actor persisteert 

- verstelt 

 

- Dierick Serjonckers nomine Cornelis Quirijns contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn 

Adriaens) (levering stroeij welck hij hem gedaen heeft inde dijckagie van Eversdijck) 

 

- Adriana Willems contra Adriaen Corneliss Hannepit 

- actor persisteert 

- verstelt 

 

Aert Storm constituit Jacob Metz 

 

1W238, 53, 13-5-1597 

 

- Jan Maens arrestant contra Job Jacobs fugitiff oft degene die daer vooren verantwoorden zal  

- actor persisteert 

- verstelt 

 

- Aert Storm contra weduwe van Anthonij Tartron 

- actor persisteert 

- Mattheus Loen nomine de weduwe (MPS: Is dit Digna Tartron?) zegt de heijsch te 

ontkennen, alsoo hij simpelijk heijst 12p gr vls over coop van eenen mantel 

verschenen? te Crabbendijcksch vorssinge zonder hier in rechte te verthoonen eeniche 

deuchdelijke obligatie oft contract waer bij dat zoude mogen blijcken hem te commen 

de voors. geheijst somme ende versouckt daeromme de verweerder dat hij aenlegger 

hier in rechte zal verthoonen eenich contract oft obligatie vandien inhoudende de 

articulen wanneer de zelve heijsch zoude verschenen zijn (MPS: kantlijn: inclusief wat 

polderen moeten bedijckt zijn bij Crabbendijcke) Monnickenpolder als oock 

Nieuwelande. mitsgaders oock hoe vele gemet ende op wat tijde, etc. 

- schepenen verstellen 

 

1W239, 53v, 13-5-1597 

 

- Jan Pieters Slot contra Laureijs Adriaens 

- actor persisteert 

- verstelt 

 

19-5-1597: Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) constituit Willem Olleman 

 

19-5-1597: Ten verzoucke van Jan Maens arrestant soo is ten openbaer bij executie vercocht 

vuijt crachte zijnder acte 12-5-1597 ten last van Job Jacobs gecondempneerde, dese 

naervolgende partijen van terwe saet ende dat in erffenisse ende de coopers van terwe 

zullen betaelen de helft over zoo vele ijdere coop zal bedraegen in comptant gelt ende 

dander helft bamisse eerstcomend, zonder langer, (MPS: volgt een hele opsomming 

van de stucken lant inclusief 1W240, met daerbij de naam van degene die het 



betreffende terwe gecocht heeft, oa. Pauwels Franss, Jan Maens, Jan Baele, Hubrecht 

Gort, Pieter Bastiaens, Andries Engels, Domis Jans 

 

1W241, 54v, 24-5-1597 

 

Dach van rechte 24-5-1597 

 

- Jan Maens arrestant contra Job Jacobs fugitiff oft degene die daer vooren verantwoorden zal  

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben de verweerder gecondempneert inde 

voors. heijs, wijsen voorts d’aenlegger tzijnnen bewijse, doende dienvolgens zijn 

bewijs aen hypoteque inde brieff vermelt, mitsgaders aen baten van de lande dewelcke 

de verweerder van aenlegger in pachte heeft ende voorts bij protestatie aent ’t 

gereetste, etc. 

 

- Jacob Metz nomine Adriana Willems contra Adriaen Corneliss Hannepit 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben de verweerder gecondempneert inde 

voors. heijs, wijsen voorts d’aenlegger tzijnnen bewijse, doende dienvolgens zijn 

bewijs aen koeij daer de schult vuijtgesproten is ende voorts aent beste ende gereetste 

ten huijse ende ten hove, etc 

 

1W242, 55, 24-5-1597 

 

- Aert Storm contra Digna Tartron 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet ende partijen op alles verbael gehoort 

ordonneren dat de aenlegger te rechte genoucg zijnde zullen doceren met eeniche 

deuchdelijke obligatie oft levendiche getuijgen haere geheijscte schult duechdelijk 

ende liquide te zijnne, etc. 

 

- Comp. Laureijs Geerts dewelcke tot verseeckeringe van zeeckere somme van 13p 2s gr vls 

die de zelve schuldich is ende ten achteren was aen Andries Sebrechts nomine de 

weduwe van Hubrecht van Wissenkercke van verschenen lantpachten, vervallen 1595 

en 1596, gestelt in handen van de zelven zeeckere 3 gemet preter 100 roe lants hem 

toebehoorend liggend in Valckenisse inden Ouwen polder, etc. Presentibus: Pauwels 

Franss, Jacob Adriaens Loijs, Gabriel Bossaert  

 

1W243, 55v, 24-5-1597  

 

- Comp. Jan Dignuss de welcke tot verseeckeringe van 4p 8s 4gr vls die den zelven aen voors. 

Sebrechts nomine als vooren verschenen pachten vervallen 1595, 1596 ten achteren 

was die hij belooft te betaelen St Jacob eerstcomend in zijnnen handen, voor speciale 

hypoteque gestelt zeeckere 4 gemet lants in Vlaemschhouck hem eijgen toebehoorend 

in alsulcken restricties als Laureijs Geerts gedaen heeft, etc. 

 

- Cornelis Corneliss dijckgrave contra Thomas Gabriels 

- actor heijst als vooren 

- schepenen partijen op alles verbael gehoort, ordonneren dat Thomas zal gaen bijde 

aenlegger ende metten zelven nopende de pacht in questie te accorderen, etc. 



 

- Cornelis Quirijns contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) 

- actor heijst als vooren 

- Willem Olleman nomine reus ontkent eeniche penningen van coop van stroeij oft 

anders schuldich te zijn 

- actor presenteert tzelve de rechte genoucg zijnde te proberen de schult duechdelijk te 

zijnne 

 

1W244, 56, 24-5-1597 

 

- Dierick Serjonckers contra Domis Jans (verschoten penningen) 

 

- Dierick Serjonckers contra Adriaen Govaerts  

- actor heijst dat de verweerder zal commen voor de vierschaere kennen oft ontkennen 

alsulcken coopmanschappe van 25 viertelen rontsaet die hij actor ven zelven gecocht 

ende ’t gelach daervan gegeven ende betaelt heeft 

- verweerder bekent de coopmanschappe jegens de aenlegger gedaen te hebben. midts 

dat hij daer vooren stellen goede souffisante cautie ende borchtochte ende tzelve 

volcommen zijnde belooft tzelve hem te leveren St Jacob te Waerde ofte Valckenisse 

schips boorde ende dat elcke viertele voor 13s 6gr vls tot voldoeninge van aenleggers 

borge is gecompareert Jacob Adriaens Loijss, die hem heeft verobligeert ende gestelt 

als borge ende principael voorden voors. aenlegger 

 

Domis Jans constituit Willem Olleman 

 

Joos Jaspers constituit Willem Olleman 

 

1W245, 56v, 24-5-1597 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- actor heijst de verweerder volgende zeecker presentatie bij hem gedaen nopende ’t aff 

stant vande thienden van de Westveerpolder bij hem opde 9-5-1597 lestleden gedaen, 

daertoe hij bij sententie van schepenen der prochie van Cruijningen gewesen is, de 

somme 58p 12s 6gr vls ende dat over d’helft van de somme die de aenleggers 

voorsaete inde eerste coop daervooren betaelt heeft, volgens de wettelijken brieff en 

coopcontracte daervan zijnde alhier geexibeert, maeckende voorts heijsch van costen, 

is duerde non comparitie van reus bij actor te mede gegeven ad primam, salvo weten 

ende voorts tot actors vermaen 

 

- Jan Maens aenlegger contra de borge van Job Jacobs jegenwoordich fugitiff hem in zijnnen 

wettelijke brieff verbonden oft degene die begeeren te verantwoorden (actor heijst 

volgens zeecker acte van condempnatie 25-5-1597 over verschenen paeijen van huijse 

daer de zelven inne gewoont heeft) 

 

1W246, 57, 24-5-1597 

 

- Mattheus Loen contra Thomas Gabriels (diversche verschoten penningen en vacatien voor 

sterfhuijs van Nelleken Pieters Leuwe (MPS: Pieternella Pieters Leeuwe) ende Jacob 

Oliviers erffgenamen mitsgaders noch d’erfgenamen van voors. Nelleken Pieters 

Leuwe) 



 

- schout contra Andries Engels (actor heijst boete voor het laten loopen zijne schapene 

vagebont) 

 

- schout contra Jacob Lodewijcks (actor heijst dezelve alsoo hij volgende de kuere van 

Zeelant behoort te zijnne gecoren voocht vande weesen achtergelaten bij Stoffel 

Jacobs ende dat de zelven in gebreecke gebleven is binnen behoorlijken tijde de 

weesen te besweren ende staet van goederen over te bringen) 

 

1W247, 57v, 24-5-1597 

 

- Aert Storm contra weduwe van Anthonij Tartron 

- actor persisteert overleggende in rechte zeeckere attestatie van Pauwels van Dale en 

Mr Andries Stehouwer waerbij de zelven zijnnen heijsch begeert te verifieren ende 

stercken 

- Mattheus Loen nomine de weduwe van Tartron versouckt copie 

 

- Dierick Serjonckers contra Domis Jans 

- actor persisteert 

-  Olleman nomine reus versouckt copie 

- schepenen fiat 

 

1W248, 58, tussenvel, 24-5-1597 

 

- Janneken Cornelisdr woonende ter Vere deweclke gerecht is in een derdendeel bijden 

vuijtcoop van Marinus Claessen van het weeskint van Adriaen Jans welcke doet 

verbot aen Marinus Claessen geene betalinge te doenne van alsulcken vuijtcoop als 

gedaen is ? Gillis ende Anthonij voordat zij zullen met de dochter Janneken accordeert 

sijn met minne oft met rechte. Present Pauwels Franss en Jacob Corneliss (MPS: 

Jacques Corneliss ?) 

 

1W249, 58, 5-7-1597 

 

- Willem Quirijns contra Jan Tartron (actor heijst verweerder als borge voor eenen Sacharias 

de Jonge 8p 6s 8gr vls over zeecker ackerschade die de voors Sacharias paerden in 

actors gerste gedaen hebben oft alsulcken somme als schepenen taxeren zullen 

dezelfde beschadichdheijt te bedragen als volgens de kuere van Zeelant) 

 

- Dierick Serjonckers contra Domis Jans 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht versocht, hebben reus 

gecondempneert inde heijsch cum expensis, wijsen voorts de actor tzijnen bewijse, 

actor doet zijn bewijs aen alle de goederen reus enigzins toe competeren, etc. 

 

- schout ex offitio contra Andries Engels 

- actor persisteert 

- reus versouckt copie 

 

1W250, 58v, 5-7-1597 

 



- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS :Jacob Corneliss) 

- actor persisteert 

- reus versouckt copie 

- schepenen fiat 

 

- Jan Maens contra de borge hem in zijnnen wettelijke brieff verbonden ofte degene die 

begeren te verantwoorden 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien geen oppositie jegens de heijsch en 

valt, hebben de voors. borge gecondempneert inde heijsch cum expensis, wijsen voorts 

de actor tzijnen bewijse, actor doet zijn bewijs op ? gemet 40 roe weijlant gelegen inde 

Zuijtpolder hem voor speciale hypoteque in zijnne wettelijke brieff verbonden, etc. 

 

- Nicolaes Corneliss contra Hector Marinuss (prochie accijns van bijeren) 

 

25-7-1597: Comp. Marinus Erasmus de welcke heeft wettelijk in handen van Pieter Adriaens 

zijnen zwaeger gestelt alle zijne goederen gedaen hem jegenwoordich toebehoorend, 

te weten zijn huijs, schuijre en alle zijn meubelen midtgaders zijnne koeijen rundt 

ende vercken, omme daerop bij faulte van betaelinge te verhaelen de somme van 22p 

17s 5gr vls die de voors. Pieter Adriaens voor hem comparant volgens zijne 

verclaeringe verschoten ende betaelt heeft tot het opbrengen van zijn rantsoen welcke 

te Hulst van vijant heeft moeten betalen. Present Pauwels Franss ende Jacob Loijss 

 

 1W251, 59, 26-7-1597 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht versochte ende geen 

oppositie jegens de heijsch en valt, hebben de verweerder vonnisselijk? 

gecondempneert inde heijsch cum expensis directis?, wijsen voorts de actor tzijnen 

bewijse, actor doet zijn bewijs aen paerden coijen ende andere meubelen ten huijse 

ende ten hove zijnde ende voorts bij protestatie aen alle zijnne andere goederen omme 

de zelve binnen 14 daegen te mogen vercoopen tot zijnnen gebreecke toe, etc. 

 

- Mattheus Loen contra Thomas Gabriels 

- verstelt 

 

- Adriaen Corneliss (MPS: Adriaen Corneliss Hannepit) belooft van heijsch die hij Thomas 

geheijst heeft te betaelen binnen een maendt ende dat op volstaende panden, etc. 

 

9-8-1597: Heeft Jacques Corneliss van bovengeschreven sententie gegaen tot zijnnen 

achterdeele ende voordeele van Jan Maens rechtelijk geappelleert. Present Jacob 

Adriaens Loijs ende Gabriel Bossaert schepenen 

 

1W252, 59v, 19-9-1597 

 

Dach van rechte 19-9-1597 

 

- Dierick Serjonckers nomine de weduwe van Adriaen Geerts als ontfanger van weesen van 

Adriaen Jans Ouweman contra Jan Adriaens Loijs (pacht 1595) 



- Dierick Serjonckers nomine de weduwe van Adriaen Geerts als ontfanger van weesen van 

Adriaen Jans Ouweman contra Jan Dignuss (pacht) 

 

- Marinus Claessen contra Marinus Cornelis Gort (actor heijst als pachter vande geheele 

hoeve toebehoorend Machiel du Molijn 116p gr vls ende dat voor de batge (MPS: 

baten) ende het derven van zeecker 6 gemet 112 roe zaijlant als weije gelegen in drije 

partijen inde Riethouck volgende de overlooper daer de aenlegger ende zijne voorsaete 

de pacht alle jaere aff betaelt hebben blijckend bij zeeckere attestatie ende andere 

reeckening alhier in rechte verthoont ende naerdien dat de verweerder belieft heeft het 

voors. landt tonrechte te gebruijcken ende te baenen zonder daer aen te hebben 

eeniche pacht huere oft voorwaerde de tijt van 16 jaeren, beginnend vant jaer 1581 tot 

’t jaer 1597 incluijs, sustineren dienvolgens dat de verweerder zal werden 

gecondempneert in de heijs midtgaders te doenne nu te Catharijna anno 97 affstant 

vant voors. landt, oft in cas van weijgeringe soo protesteert de aenlegger van cracht 

ende gewelt, maeckende voorts heijsch van costen gereserveert de hooge overichheijt 

haer actie ende recht zoo zij daer eeniche aen hebben 

 

1W253, 60, 19-9-1597 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (actor heijst de verweerder twee 

wettelijken brieven alhier in rechte geexibeert de somme van 37p 20sgr vls over de 

paeije van huijsinge ende houve daer de verweerder jegenwoordich op woont, etc.) 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Olivier Jacobs (coop derry en paerden 

arbeijt) 

 

1W254, 60v, 19-9-1597 

 

- Cornelis Willems contra Pieter Adriaens aen Kerckweg (ackerschade) 

 

- Cornelis Willems contra Adriaen Corneliss Hannepit (ackerschade) 

 

- Jan Baele contra Pieter Jacobs Verbeecke (schutgelt koijen ende verckens) 

 

- schout ex offitio contra Jasper Anthonies molenaer, Joris Matthuess, Jacob Stoffels (over te 

maecken questie en gevecht) 

 

1W255, 61, 19-9-1597 

 

- Jan Tartron contra Stoffel Splinters (actor als ontfanger van coopdach van Cornelis 

Anthonies heijst de verweerder over coop van eenen sack preter een halff spindt 

platsaet, bij dezelven aldaer gecocht jegens 21s de sack, mitsgaders noch voor vacatie 

ende dachgelt etc.) 

 

- Jan Tartron contra Marinus Franss (actor als ontfanger van coopdach van Cornelis 

Anthonies heijst de verweerder over coop swarte coe inde zelven coopdach gecocht) 

 

- Olivier Jacobs constituit Dierick Serjonckers 

 

1W256, 61v, 25-9-1597 



 

- Marinus Claessen contra Marinus Corneliss Gort 

- actor heijst ende persisteert bij zijnne voorgaende heijsch te register bekendt 

- reus versouckt copie 

- schepenen fiat 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- actor persisteert 

- reus versouckt copie  

- schepenen alsoo zij kranck van bancke zijn 

 

 - Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (actor heijst over zeecker 

gedaen oncosten geschiet voor diversche vierschaeren binnen de eijlande bedragend 

volgens de specificatie alhier verthoont int proces nopende de questie van tlant int 

Verckenskot) 

 

1W257, 62, 25-9-1597 

 

- Jan Baele contra Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht versocht, hebben de voors. 

borge gecondempneert inde heijsch cum expensis, wijsen voorts de actor tzijnen 

bewijse, actor doet zijn bewijs aen roo koe, etc. 

 

- Cornelis Willems contra Pieter Adriaens aen Kerckhoff 

- actor persisteert 

- reus ontkent eeniche schade bij zijnne beesten allemael gedaen te hebben, stellend 

actor tot probatie van zijnnen heijsch  

- schepenen partijen verbaelijk gehoort hebben gewesen desen dach van rechte ad 

primam, zoo cractich als machtich als te dage van heden, zonder wete 

 

- Cornelis Willems contra Adriaen Corneliss (MPS: Adriaen Corneliss Hannepit) 

- actor heijst als vooren 

- reus zecht de schade bij zijnne beesten alleene nijet gedaen te zijnne 

- schepenen hebben deze zaecke verstelt ad primam 

 

1W258, 62v, 25-9-1597 

 

- Dierick Serjonckers nomine Cornelis Quirijns contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn 

Adriaens) (over levering van stroij hem gedaen int maecken van de dijckagie tot 

Eversdijck) 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Olivier Jacobs 

- actor persisteert 

- reus ontkent schult, zeggend hem van actor oock gelt te commen over stroije decken 

- schepenen partijen gehoort ordonneren partijen te gaen bijde anderen 

 

27-9-1597: Heeft Willem Gheleijns Olleman proc. Maerten Mazure rechtelijk arrest gedaen 

aen zeeckere beestialen soo van coeijen, runders ende schaepen als hij ten zelve daege 

bevonden heeft te gaenne op zeeckere schorren ende dijckgorssen bij Laureijs 



Adriaens gepacht voor de tijt van 3 jaer liggend aen ’t Keijsers Hooft, etc. Presentibus 

Gabriel Cornelis Bossaert, Jacob Adriaens Loijss, Marinus Claessen ende Jacques 

Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

 Interdictie ende insinuatie van voors. arrest is eodem die gedaen aen voors. Laureijs 

Adriaens mitsgaders oock ten huijse van Cornelis Jans Boone als daerop mede 

beestialen hebbend? 

 

1W259, 63, 25-9-1597 

 

Extraordinaire vierschaere 29-9-1597 

 

- Willem Olleman proc. Maerten Mazure contra Laureijs Adriaens 

-  actor heijst over een jaer pacht van zeeckere schorre ende dijckgorssinge gelegen aent 

Keijsers Hooft de somme van 4p gr vls verschenen Catherijna anna 1596, mitgaders 

borge voor de toecomende pacht ofte daerinne gecondempneert te werden voorde 

verschenen pacht midtgaders afstant te doennen per Catharijna 1597 van de voors. 

gorssinge ofte daervoor goede souffisante cautie ende borchtochte, etc. 

 

30-9-1597: Comp. Willem Olleman in der qualiteijt als vooren ende versocht ter presentie van 

schepenen voorderinge van rechte van voors. heijsch vuijt crachte van arreste, dan 

duer sterckte van schoutet is deze zaecke vercontinueert tot op vrijdache jegens de 11e 

uren midts partijen iterative insinuatie hiervan gedaen te werden 

 

1W260, 63v, 30-9-1597 

 

- Dit moet geregistreert staen hiervooren tussen de daege van rechte gehouden op den 5de ende 

16-7-1597: Alsoo Corneliss Willems als voorpachter van zeecker partije lants 

aencomende diversche persoonen binnen der stede Goes bij hen overgelaten aen 

eennen Willeboort Cents in arreste hadde gestelt op 10-7-1597 zeeckere partijen 

rontcoolsaet opt voors lant jegenwoordich gesneden liggend, omme in dier qualiteijt 

daeraenne te verhalen de pacht verschenen 1596 ende mitsgaders oock borge voor de 

toecomende pacht ofte bij faulte daer inne gecondemneert te werden als voorden 

verschenen pacht duer redenen de voors. Cornelis Willems bijde eijgenaers tot 

betalinge der zelven gemaent ende gemolesteert werde als oock mede volgende de 

belofte int overlaeten van tzelve lant gedaen, hem te doen vuijten bouck van de 

eijgenaers ende zijnnen naem aldaer bekendt maecken ten minste daervooren borge te 

stellen omme haere diergelijcke oncosten van arreste ende anders te schouwen, sijn 

dezelve persoonen duer tussenspreecken van schepenen (om alle confusie te eviteren) 

dien aengaende geaccordeert ende tvoors. gedaen arrest genulleert midts dat de voors. 

Willeboort Cents wettelijk beloofde de voorn. arrestanten binnen 14 daegen ten 

lancksten quitantie van absolute betalinge vande verschenen pacht te bringen ende ? 

daer van indempne houden jegens eijgenaers belovende oock jaerlijks St Jansdaege 

naer ’t verschijnen van pacht van gelijcken te doenne. mitsgaders oock zijn vuijterste 

debuoir omme de voors. arrestants naem vuijt de eijgenaers bouck te doenne ende de 

zijnnen aldaer bekendt maecken tot ontlastinge van voors. Cornelis Willems. Present 

Pauwels Franss, Gabriel Bossaert, Marinus Claessen, Jacob Adriaens Loijs schepenen 

 

1W261, 64, 3-10-1597 

 



- Willem Olleman procuratie hebbend van Maerten Mazure contra Laureijs Adriaens ende op 

de goederen bij hem in arreste gestelt 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht versocht ende geen defentie 

opde heijsch gevallen is, hebben de voors. borge gecondempneert inde heijsch cum 

expensis, wijsen voorts de actor tzijnen bewijse, actor doet zijn bewijs aen de 

goederen in arreste gestelt, etc. 

 

Dach van rechte 4-10-1597 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- actor persisteert 

- verweerder zecht ongehouden te zijn om voorder betaelinge te doenne overmits dat de 

aenlegger hem versocht heeft de vroonne daer thuijs op staet voor eijgen erve ende 

nochtans en ist de aenlegger voorsaete nijet hooger gelevert dan voor ’s heeren 

vroonne blijckens bijde schepenen brieff hier verthoont 17-9-1559, sustineert 

dienvolgens dat de verweerder zal valideren in mindering van voors. coop met naer 

mets gewijse, zoo vele als de voors. vroonne is bedragende daer thuijs op staet ende 

aengaende de andere vroonen die in ’t schotsbouck bekent staen voor vroonnen ons 

gecocht voor eijgen erve blijckens bij de schepenen brieff daervan zijnde 28-3-1590 

alhier vertoont, sustinerend dienvolgens dat de aenlegger zal gehouden zijn te thoonen 

ofte te leveren de brieven van eijgenaers waer bij dat het blijckt dat hij ofte zijnne 

voorsaete de voorn. vroonne gecocht hebben van eeniche ambachtsheeren oft ander 

persoonen voor eijgen erve, ende dat nu voortaen aen eeniche heeren oft graeve van 

Zeelant nijet en zouden vervallen ofte subiect zijn, concluderen hiermede tot sententie 

volgens usantie ende costuijme van desen rechte diemen alhier gebruijckt dat de 

vercooper gehouden is tgoet zoo vrij te maecken als hij tzelve volgende de brieven 

daervan zijnde gecocht (MPS: of vercocht) ende gelevert heeft 

- aenlegger sustineert dat op de defentie van verweerder nijet en zal gelet werden 

zeggend dat zoo hij verweerder hem vindt gegraueert inde wanleveringe vooren 

vermelt dat hij hem zal zoucken voor zijnen juge competente ende aldaer zijnne 

grieven zoen repareren zoo zijnne raet zal gedragen, versouckt de verweerder te 

condempneren inde voors. heijsch 

- schepenen hebben deze zaecke verstelt tot de naeste ende op de volle bancke, zonder 

wete 

 

1W263, 65, 3-10-1597 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- actor persisteert 

- reus versouckt exhibatie van specificatie van zelve costen bij heijsscher geroert ende 

versouckt voorders de specificatie geteeckent bijde secretaris van elcke prochie 

particulier 

- schepenen fiat copie 

 

- Marinus Claessen contra Marinus Cornelis Gort 

- actor persisteert 

- is omme redenen dat de verweerder zeer valetudinaer is, verstelt 

 



- Dierick Serjonckers nomine Cornelis Quirijns contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn 

Adriaens) 

- actor persisteert 

- reus ontkent de verweerder eeniche penningen over leveringe van stroeij ofte anders 

schuldich te zijnne ende versouckt 14 daegen respijt omme zijnne andere maets inde 

dijckagie met hem gewrocht hebben te spreecken oft zij tzelve stroeij zonder zijnne 

wete op zijnne name gecocht ende gehaelt hebben 

- schepenen duer maninge van schoutet consenteren de verweerder dach van surcenatie 

totten tweede daege van rechte, zonder wete 

 

1W264, 65v, 3-10-1597 

 

- Dierick Serjonckers nomine Adriaen Govaerts ende Heijndrick Pardijs contra Heijndrick 

Karels (over tgene bij de gemeene gildebroeders int gildefeeste bij calculatie? voor 

ijder verteert geweest, daer de verweerder mede gildebroeder inne is ende daer vooren 

op de rolle bekendt, etc.)  

 In de kantlijn: reus versouckt dat actor zal in rechte exiberen ende verthoonen eeniche 

ordonnanties oft willekuere bij de ambachtsheeren oft eeniche andere daertoe 

gequalificeert zijnde de gilde verstont waerbij dat het gilde geautoriseert is ijemant 

tegen zijnne danck daerinne te doen blijven ende de costen bij tgemeene gilde gedaen 

hem te mogen doen betalen tzelve gezien hebbend, presenteert hem te voucgen als 

recht verheijsen ende behooren zal, ofte bij faulte van dien versouckt ontslagen te 

zijnne vander instantie (MPS: begrijp ik niets van?) 

 

- Cornelis Willems contra Pieter Adriaens 

- actor heijst als vooren 

- reus van gelijcken bij zijnne defentie 

- schepenen partien verbaelijk gehoort, hebben partijen geordonneert te gaen bij de 

anderen met een goet man, omme de zaecke te accorderen 

 

- Cornelis Willems contra Adriaen Corneliss Hannepit 

- actor heijst als vooren 

- schepenen partien verbaelijk gehoort, hebben partijen geordonneert te gaen bij de 

anderen met een goet man, omme de zaecke te accorderen 

 

- Dierick Serjonckers nomine Barthelmeeus Walters contra Domis Jans (verteerde gelagen) 

 

1W265, 66, 6-10-1597 

 

- Comp. Adam Pieters tot Goes gesubstitueert zijnde van mr Jan de Ridder proc. Joos van 

Rijn (MPS: of van Vijn??) procureur voor den Provinciale Hove van Hollant den 

welcken heeft rechtelijk inder qualiteijt arrest gedaen aen alsulcke penningen als Frans 

van den Bogaert (MPS: Francoijs Bogaert) ende Nicolaes Corneliss beijde herbergiers 

binnen de prochie van Waerde ten achteren zijn aen Jan Cornelis Verburch brouwer 

van De Clocke te Delft ende dat ter cause van geleverde bijeren omme daeraen te 

verhalen de somme van 2008 carolus guldens metten intrest van dijen vuijtwijsend 

twee obligaties daervan zijnde, etc. 

 Insinuatie van tvoors. gedaen arrest mitsgaders verbodt ende interdictie bijden 

comparant gerequireert is eodem die aenden voorn. Frans van den Bogaert ende 

Nicolaes Corneliss gedaen ende voorts bij schepenen geordonneert tvoors arrest te 



blijven in surseance tot partijens vermaen midts de geinterdiceerde jegens de dage 

diemen iteratieve insinuatien te doenne naer costuijme. Present Pauwels Franss, 

Gabriel Corneliss Bossaert, Jacob Adriaens Loijs schepenen 

 

1W266, 66v, 18-10-1597 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss dijckgrave (MPS: Jacob Corneliss dijckgrave) 

-  actor persisteert 

- schepenen naerdien actor rechte versocht, hebben de verweerder gecondempneert in 

de voors. heijsch cum expensis, verweerder actie gereserveert zoo zijnen raet zal 

gedragen, wijsen voorts d’aenlegger tzijnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen 

paerden, coeijen ende voorts aen alle tbeste ende gereetste, etc. 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss dijckgrave (MPS: Jacob Corneliss dijckgrave) 

-  actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet, hebben de verweerder gecondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis, verweerder actie gereserveert zoo zijnen raet zal 

gedragen, wijsen voorts d’aenlegger tzijnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen 

tbeste ende gereetste, etc. 

 

- Dierick Serjonckers nomine de deeckens van tgilde Sint Sebastiaen contra Heijndrick Karels 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet ende er geen oppositie op de voors. heijs 

voorders en is gevallen, hebben de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch 

cum expensis, verweerder actie gereserveert zoo zijnen raet zal gedragen, wijsen 

voorts d’aenlegger tzijnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen paerden ende 

coijen ende aen tbeste ende gereetste, etc. 

 

1W267, 67, 18-10-1597 

 

- Dierick Serjonckers nomine Barthelmeeus Walters contra Domis Jans 

-  actor persisteert 

- verstelt 

 

- Marinus Claessen contra Marinus Corneliss Gort 

- actor persisteert 

- reus ontkent den aenlegger mijte of galter? schuldich te zijnne, zeggend geen lant van 

aenlegger gepacht oft eenich penningen dien aengaende gelooft maar zegt daervan 

betaelt te hebben de eijgenaer namentlijk Machiel du Molijn die tzelve lant in 

eijgendomme toecompt den welcken hij reus zelfde lant (ende nijet de aenlegger) 

gepacht heeft, versouckt ontslagen te zijnne van instantie 

- schepenen naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen, hebben geordonneert 

dat elckx zullen bewilligen twee goede mannen omme te accorderen etc. 

 

- Heijndrick Jacobs Pardijs contra Marinus de schipper (actor heijst over affmaeckinge van 

zeecker coopmanschap van geerste metten anderen gedaen) 

 

1W268, 67v, 18-10-1597 

 



- Joos Banckaerts contra Pieter Jacobs Verbeecke (actor heijst de verweerder dat hij hem 

aenlegger zal doen cureren zijnne zwarte (MPS: paard?) die hij hem persoonlijk 

gedaen heeft, mitsgaders oock betaelen zijn costen ende verledt) 

 

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2042, 388, 16050630: Enquesten om een gevanghen beschuldight 

van vrijcracht t'ontschulden ende zijn alibi te proberen. Op huijden den laetsten Junij anno 

1605 compareerden Marinus Jacob Martins ende Catelijne zijne huijsvrouwe, oudt ontrent 47 

ende 58 jaeren wonachtich aen den Zantdijck inde vorsche van de bree wateringhe onder die 

prochie van Cruninghe, ende hebben verclaert ten versoecke van Claisken Claisdr. 

huijsvrouwe van Joos Willemsz alias Banckardt, ende van Marinus Claisz wonende onder die 

prochie van Weerde (Om denzelven Joos zijne zwaegher, nu gevanghen vanden stehouder van 

de Rentmeester bewesterscheldt t'ontschuldighen). verclaeren warachtich te zijne ende haer 

wel kennelijck dat nu sondaghe den 26 Junij laetstleden, alst binnen Cruninghen Ommegangh 

was, t'haeren deposanten huijse gecomen es ontrent 3 uren naeden middagh den voornoemden 

Joos Banckardt ende als gebuijre heeft metten anderen vrijenden die zijlieden deposanten 

genoodt hadden mede goet chier gemaeckt. Dat ooc daernae ontrent 6 uren t'haeren huijse 

gecomen es vuijt Cruninghe, Nele Moote, wonende onder die prochie van Capelle de welcke 

hij deposant (als zijnde haeren peteren) ooc innegeroepen heeft, die aldaer ontrent een groote 

halve ure blijvende. Heeft hij deposant jeghens haer geseijt Meteren ghij zult nu moeten naer 

huijs ghaen want ic andere vrijenden hebbende en can u nu niet gelogeren. Soo dat zij van 

daer geghaen es als die sonne bij naest noch twee uren hooghe stonde. Dan den voorseiden 

Joos Banckardt es nae haer vertrocken noch meer dan anderhalf ure thaeren deposanten huijse 

blijven sitten drinckende met zijn deposants zwaegher van Ovesant onder hun drijen. Soo dat 

Joos wel dronkingh zijnde vuijt hunne deposanten huijse geghaen es ontrent den ondergangh 

van der sonnen. Maer niet eer. Voorts verclaert zij deposante dat zij gesien heeft als den 

voorseiden Joos naer huijs ghingh dat desselfs Joos eijghen huijsvrouwe hem te gemoete 

quamp (die ooc aen haer deposante presenteerde een bedde te decken om haere deposanten 

vrijenden te logeeren ende dat zij beijde zulcx tsaemen naer huijs ghinghen. Sulcx dat den 

voorseiden Joos continuelijck van ontrent 3 uren nae middagh tot ontrent der sonnen 

ondergangh t'haeren deposanten huijse es geweest tot dat hij met zijne huijsvrouwe zoo 

voorscreven es naer zijn huijs es geghaen. Hier mede zij desposanten haere depositie 

sluijtende. Aldus ter presentie van Paulus van den Dale, eertijdts schouteth tot Cruninghen 

ende Jan van Lilloo, beijde inwoonders van Goes. 

RAZE 2042, 390, 16050712: Ontschuldinghe van een gevanghen beclaeght. Vide pag.388. Es 

gecompareerd Neelken Cornelisdr. alias (zoo zij zeijde) geheeten Nele Moote (hebbende een 

scram in d'eene kaecke), geboren van Wemeldinghen, ende nu wonachtich onder die prochie 

van Capelle, Verhaelende Al wast zoo dat zij onvoordacht ende midts t'opruijen van eenighe 

van Capelle, haer beclaeght hadde van Crachte op den dagh van den Cruninghschen 

ommegangh, des avents haer aengedaen ende daermede beschuldight eenen Joos Willemsz 

Banckardt, landtman onder Cruninghen wonende, die daeromme bij den stehouder van den 

rentmeester bewest(erschelt) in hechte van vanghenisse was gestelt. Dat nochtans zij haer 

naerder overdenckende ende achte slaende op 't wesen van den persone des voorseiden Joos, 

ende sulcx niet begheerende dat hij daeromme t'onrechte beschuldight ende veel te min 

gestraft zoude worden noch gevanghen blijven, heeft zij comparante wel ernstelijck willen 

verclaeren bij desen dat hij Joos niet en es den ghenen die haer Cracht aengedaen noch ooc 

eenighssins misleijt ofte tot oneere versocht heeft. Sulcx ontschuldighende den zelven van den 

voorseiden Claghte over hem gedaen. Segghende ooc dese verclaeringhe niet te doene deur 

t'versoeck van hem oft van den zijnen, dan alleene om tot zijn onschuldt die waerheijt te 

bekennen. Consenterende mij Notario hier van acte gemaeckt ende hem gelevert te werden. 

Aldus verclaert bin der stede van der Goes t'mijnen comptoire den 12 Julij anno 1605 ter 



presentie van Gillis Jansz, aerbeijder ende Jaspar Verhorst loopende bode, inwoonders van 

Goes. 

 

1W269, 68, 19-11-1597 

 

Dach van rechte 19-11-1597 

 

- Dierick Serjonckers nomine Cornelis Quirijns contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn 

Adriaens) 

- actor persisteert 

- reus ontkent penningen schuldich te zijnne over coop van stroeij, zeggend dat hij 

zoucken zoude die gene die eenich stroij van hem gecocht mochten hebben 

- schepenen ordonneren partijen te gaen bij de anderen, accorderen partijen nijet zullen 

alsdan tzelve recht hebben dat zij nu zouden mogen hebben 

 

- Joos Banckaerts contra Pieter Jacobs Verbeecke  

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet accorderen dat partijen elckx zullen verwilligen 

een goet man omme de zaecke tusschen dit ende ten naesten te accorderen, zonder 

wete 

 

1W270, 68v, 19-11-1597 

 

- Domis Jans contra Claes Danckaerts (heijst over zeecker ongebruijck van thienden van 

Pletpolder die de zelven van reus gehuijrt hadde ende hem daer op nijet en heeft 

comen houden) 

 

- Domis Jans contra Pieter Jacobs Verbeecke (paerden arbeijt) 

 

- Domis Jans contra Thomas Gabriels (verschoten penningen) 

 

1W271, 69, 19-11-1597 

 

- Jacob Lodewijcks nomine erffgenamen van Stoffel Jacobs contra Lambrecht Jans 

(lanthuijre, over huijren van een derrij spae, die hij met zijnne mede comparanten 

gehuijrt hadde) 

 

- Jacob Lodewijcks voor hem int particuler contra Adriaen Govaerts (actor heijst als getrout 

hebbend de weduwe van Laureijs Domiss 20p gr vls over tgene den voors. Laureijs 

Domiss op 14-12-1577 verleijt hadde op de vorssinge van Monnickenpolder in 

Crabbendijcke volgens de obligatie bij de verweerder onderteeckent beneffens zijnne 

mede complicen? alhier geexibeert bedragend over verweerders part de voors. 20p, 

etc.) 

 

1W272, 69v, 19-11-1597 

 

- Willem Olleman contra Jan Corneliss Vos ende Jan Geense (actor heijst dat de verweerders 

zullen doen reeckeninge bewijs ende reliqua van alsulcken thienden als zij met hem 

actor desen ougst anno 1597 tsaemen gehuijrt hebben, die de goederen van zelve 

thienden gecommen zijnde altsaemen zonder hem actor vercocht te hebben, etc.) 



 

21-11-1597: Heeft Marinus Claessen ter presentie van Jacob Adriaens Loijs ende Gabriel 

Corneliss Bossaert schepenen rechtelijk te buijten gegaen ende gerenunchieert 

alsulcken heijsch en aenspraecke als hij voor dese vierschaere heeft geattenteert jegens 

Marinus Corneliss Gort nopende de restitutie van pacht van zeecker 6 gemet 112 roe 

lant bij den zelven gebruijckt ende bij hem Marinus Claessen volgens zijnen heijsch de 

pacht etc. 

 

1W273, 70, 21-11-1597 

 

- Marinus Marinuss schipper contra Pieter Jacobs Verbeecke (coop van lande aen 

Kerckendijck) 

 

- Domis Jans contra Claes Danckaerts (MPS: Claes Danckaerts) 

- actor persisteert 

 

- Nicolaes Corneliss contra Jan Jans Wagemaecker (verteerde gelagen) 

 

1W274, 70v, 29-11-1597 

 

- Jacob Lodewijcks contra Adriaen Govaerts 

- actor persisteert 

- verstelt 

 

- Nicolaes Corneliss contra Jan Jans de Wagemaecker 

- actor persisteert 

- verstelt 

 

- Joos Banckaerts contra Pieter Jacobs Verbeecke  

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht versocht gecondempneert 

in de voors. heijsch cum expensis, verweerder actie gereserveert zoo zijnen raet zal 

gedragen, wijsen voorts d’aenlegger tzijnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen 

alle de goederen ten huijse ende ten hove ende onder protestatie aen ’t beste ende 

gereetste, etc. 

 

1W275, 71, 29-11-1597 

 

- Jan Tartron als ontfanger van ’t sterffhuijs van Jan Quirijns contra Leijn Adriaens (MPS: 

Gheleijn Adriaens) (diversche goederen gecocht op coopdach van Jan Quirijns tot 

Valckenisse, mitsgaders vacatien ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van ’t sterffhuijs van Jan Quirijns contra Adriaen Claessen 

(diversche goederen gecocht op coopdach van Jan Quirijns tot Valckenisse, mitsgaders 

vacatien ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van ’t sterffhuijs van Jan Quirijns contra Stoffel Splinters 

(diversche goederen gecocht op coopdach van Jan Quirijns tot Valckenisse, mitsgaders 

vacatien ende dachgelt) 

 



- Jan Tartron als ontfanger van ’t sterffhuijs van Jan Quirijns contra Olivier Jacobs als borge 

voor Thomas Gabriels (vercken gecocht op coopdach van Jan Quirijns tot 

Valckenisse, mitsgaders vacatien ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van ’t sterffhuijs van Jan Quirijns contra Frans van den Bogaert 

(groene vruchten gecocht op coopdach van Jan Quirijns tot Valckenisse, mitsgaders 

vacatien ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van ’t sterffhuijs van Jan Quirijns contra Frans van den Bogaert als 

borge voor Willem Olleman (groene vruchten gecocht op coopdach van Jan Quirijns 

tot Valckenisse, mitsgaders vacatien ende dachgelt) 

 

1W276, 71v, 29-11-1597 

 

- Jan Tartron als ontfanger van ’t sterffhuijs van Jan Quirijns contra Lucas Jans als borge voor 

Jan Matheel? (metalen ketelken gecocht op coopdach van Jan Quirijns tot 

Valckenisse, mitsgaders vacatien ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van ’t sterffhuijs van Jan Quirijns contra Heijndrick Marinuss Gort 

als borge voor Jan Matheel? (een mans hemde ende eenen hoet gecocht op coopdach 

van Jan Quirijns tot Valckenisse, mitsgaders vacatien ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van ’t sterffhuijs van Jan Quirijns contra Jan Marinuss op 

Gauwege (MPS: Gawege) (lijnnen laecken gecocht op coopdach van Jan Quirijns tot 

Valckenisse, mitsgaders vacatien ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van ’t sterffhuijs van Jan Quirijns contra Lambrecht Jans (groene 

vruchten gecocht op coopdach van Jan Quirijns tot Valckenisse, mitsgaders vacatien 

ende dachgelt) 

 

- Jan Tartron als ontfanger van ’t sterffhuijs van Jan Quirijns contra Jan Matheel (groene 

vruchten gecocht op coopdach van Neelken ende Nelleken Pieters Leuwe (MPS: 

Cornelia Pieters Leeuwe ende Pieternella Pieters Leeuwe), mitsgaders vacatien ende 

dachgelt) 

 

1W277, 72, 29-11-1597 

 

- Thomas Gabriels contra Marinus Marinuss Schipper (over diversche mennen van bijer 

voorden verweerder gedaen, reus versouckt de aenlegger zal bij hem commen omme 

zijn zaecke te verffenen, schepenen ordonneren partijen jegens de anderen te 

reeckenen) 

 

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2040, 436, 15971230: Coop en transport van een Renthebrief 

voor L. 6.18. siaers om 58.6.8.gr. eens. Comp. Marinus Marinuss Schipper inwoonders der 

prochie van Weerde, ter eenre ende Pieter Corneliss in de drije haringhen, poorter Goes, 

gheaccordeert. Marinus vercocht en Pieter gecocht Een Renthebrief ende briefsrecht verleden 

voir Schepenen in Weerde ende Valckenisse bij Thomas Gabrielsz. die bekende aen Marinus 

voorn. etc. schuldich te zijn 110 p 8 sch.  gr. vls. eens over coop van 4 gem. 240 r. lants aldaer 

in den Westveerpolder te besitten op renthelosbaer den penn.16e etc.  Brief gedateerd 22-6-



1596 onderteeckent J.Tartron. Aldus Goes in de herberghe genaemt. die Drij Candelaren tpv 

Jacob Janss Maegh poorter Goes, Willem Crijnss won. te Weerde. 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Pieter Jacobs Verbeecke 

-  actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht vercondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis, verweerder actie gereserveert zoo zijnen raet zal 

gedragen, wijsen voorts d’aenlegger tzijnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen 

partije lants daer vuijt de schult gesproten is, etc. 

 

1W278, 72v, 4-12-1597 

 

- Comp. Frans van de Bogaert dewelcke heeft gestelt in handen van Frederick van Hacken 

woonende tot Bieselinge alle zijne meubelen ende goederen jegenwoordich hem 

toebehoorend omme bij faulte van betalinge daer aenne te verhaelen 10p 19s gr vls die 

de zelven comparant aenden voors. van Hacken ten achteren ende schuldich was over 

leveringe ende coop van bijeren verbindende dezelve tot parate ende reele executie. 

Present schout Gort, Pauwels Franss, Jacob Adriaens Loijs, etc. 

 

1W279, 73, 6-12-1597 

 

Dach van rechte 6?-12-1597 

 

- Jan Maens contra Pieter Adriaens (huijre van thienden) 

 

- Pieter Jacobs Verbeecke contra Dignus Pieters Rooshil ende Cornelis Engels (geschil tegens 

Joos Banckaerts) 

 

- Dierick Serjonckers contra Marinus Marinuss Schipper 

- actor heijst als vooren 

- schepenen wijsen partijen tot accoort 

 

- Nicolaes Corneliss contra Jan Jans de Wagemaecker 

- actor heijst als vooren 

- verstelt 

 

- Dierick Serjonckers contra Thomas Gabriels 

- actor heijst als vooren 

- verstelt 

 

Andries Hubrechts constitueert Dierick Serjonckers 

 

1W280, 73v, 13-12-1597 

 

Dach van rechte 13-12-1597 

 

- Thomas Gabriels contra Marinus Marinuss Schipper 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht versocht, hebben de 

verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts 



d’aenlegger tzijnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen beste ende gereetste ten 

huijse ende ten hove, etc. 

 

- Dierick Serjonckers contra Marinus Marinuss Schipper (levering van 25 viertelen gerst bij 

actor gecocht voor 8s 6gr vls de sack) 

 

- Andries Hubrechts contra Frans van den Bogaert (geleend gelt) 

 

- Jan Maens contra Pieter Adriaens 

- actor persisteert 

- reus versouckt copie 

 

1W281, 74, 13-12-1597 

 

- Pieter Jacobs Verbeecke contra Dignus Pieters Rooshil ende Cornelis Engels 

- actor persisteert 

- Engel Roels nomine zijne zoonne ontkent de aenlegger eeniche penningen schuldich te 

zijnne zeggende zoo hij tgat gemaeckt heeft dat hij aenlegger tzelve zal stoppen 

- actor zegt dat de verweerders zullen gecondempneert werden inde heijsch, nemende te 

thoonen ende goet te doen dat de zelven daerin schultbaer is 

- schepenen admitteren de aenlegger op zijnne thoonen omme de zelve te volcommen 

tusschen dit ende tweede dage van rechte 

- aengaende Dignus Pieters Rooshil alsoo de zelven jegens de heijsch niet ende was 

opposerende, hebben de verweerder gecondempneert inde voors. heijsch cum 

expensis, wijsen voorts de aenlegger tzijnen bewijse, doende dien volgens zijn bewijs 

aen zeecker gelegen int Peulken omme tzelve te vercoopen teijnden de genachten tot 

zijnen gebreecke toe 

 

- Pieter Jacobs Verbeecke contra Pieter Nego? over gelijcke zaecke als van twee voorgaende 

(MPS: Dignus Pieters Rooshil ende Cornelis Engels) 

 

 - Jan Tartron contra Adriaen Jan Leenaerts (actor heijst verweerder als getrouwd hebbend de 

weduwe van Jan Quirijns 42p gr vls over diversche gecochte goederen bijde zelve 

inden coopdach desselfs Jan Quirijns innegecocht, boven tgene dezelve van gemeene 

vercochte goederen vuijt de zelven inventaris is competerende, etc.) 

 

1W282, 74v, 13-12-1597 

 

- Comp. Dierick Serjonckers nomine Adriaen Govaerts ende Heijndrick Pardijs dewelcke 

heeft rechtelijk versocht ter executie gestelt te werden zeeckere acte van condempnatie 

24-101597 luijdende tot laste van Heijndrick Karels inhoudende mette rechtelijke 

costen daeromme gedaen, de somme van 26s gr vls ende wert dienvolgende hier int 

openbaere vercocht naer voorgaende solempnisatie daerop gedaen een zwart rundt op 

conditie naervolgend: te weten etc. Habet op de voors. conditien tvoors runt gecocht 

Heijndrick Jacobs Pardijs voor 26s gr vls. 

 

Cornelis Stevens (MPS: Cornelis Jan Stevens) heeft geconstitueert Willem Olleman 

 

Marinus Marinuss Schipper constitueert Laureijs Adriaens 

 



1W283, 75, 20-12-1597 

 

Dach van rechte 20-12-1597 

 

- Willem Olleman contra Cornelis Anthonies ende Marinus Marinuss schipper (heijst rechte 

kennisse der waerheijt oft zij niet gehoorte ende gesien (MPS: doorgestreept) hebben 

dat Jacob Jacobs Metz hem actor heeft belooft te betaelen van alsulcken tachterheijt 

als eenen Maerten Quirijns aen hem Olleman over coop van gerste ten achteren was, 

in cas van weijgeringe etc. 

- Cornelis Anthonies in vierschaere present, verclaert liever zijn rechte kennisse te 

doenne dan de heijsch te betaelen, bekennende voor schepenen dat de voors. Jacob 

Metz hem deposant van wege de gerste die de zelven Maerten Quirijns van Olleman 

gehadt heeft, beloofde van Ollemans wege te betaelen, wesende tzelve geleden ontrent 

een jaer zonder te weten een precijsen dach, verclaerende op zijnne mannen waerheijt 

in plaetse van gestaefden eede waerachtich ende alsoo geschiet te wesen 

- Marinus Marinuss de schipper verclaert op zijnne mannen waerheijt als vooren mede 

gehoort te hebben dat de voors. Jacob Metz tzelve belooft heeft, sijncerelijk zijnne 

verclaeringe eens tot zijnnen deposants huijse ende noch eens ten huijse van Jacob 

Metz 

 

- Pieter Jacobs Verbeecke contra Marinus Gabriels (gaat verder op 1W284) 

- actor heijst rechte kennisse dere waerheijt oft hij niet gehoort en heeft ten tijde van 

questie ende geschillen die gevallen zijn tusschen Joos Banckaert ende hem aenlegger 

dat Cornelis Engels smidt int zelve gedaen seijt feijt mede schultbaer daerinne is ende 

oock nijet gehoort en heeft dat de zelven geroepen heeft slach toe, slach toe oft heijst 

daer vooren bij faulte de somme van 8p.  

- Marinus Gabriels verclaert op zijne manne waerheijt in plaetse van eede, mist 

presenterende tzelve desnoot zijnde rechtelijk, dat waerachtich is dat de voors. 

Cornelis Engels int doen van quetsuren mede daerinne schultbaer geweest is ende 

oock geseijt heeft slach toe slach toe, sluijtende zijne verclaeringe 

- Pieter Echo? gedachvaert wesende, als vooren verclaert van gelijcke 

- Cornelis ? Rooshil ut supra 

- Pieter Jacobs versouckt aen schepenen oft hij volgens schepenen sententie volcommen 

is in zijnnne aengenomen thoonen tusschen hem comparant ende Cornelis Engels 

- schepenen verclaeren dat den zelven is volcommen conform zijn aennnemen 

- alsoo Pieter Jacobs volgens schepenen verclaeringe volcommen is, persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben partijen gewesen te compareren bij 

malcanderen omme de zaecke te accorderen tusschen dit ende ten naesten, zonder 

wete 

 

1W285, 76, 20-12-1597 

 

- Jan Maens contra Pieter Adriaens 

- actor persisteert 

- reus ontkent de aenlegger eeniche penningen dien aengaende schuldich te zijnne, 

omme redenen dat de aenlegger jegens hem verweerder gesecht heeft: gij sult nu 

eenen anderen meester hebben noemende Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

want ick ben van thienden gewesen affstant te doenne 

- schepenen partijen op alles verbael gehoort, hebben dese zaecke aengehouden ad 

primam, zonder wete 



 

- Dierick Serjonckers contra Marinus Marinuss Schipper 

- actor persisteert 

- reus zecht dat de aenlegger is ongefondeert in zijnen heijsch omme redenende dach 

volgens zijnne obligatie eerst vervallen 14 daegen naer Kersmisse 

- verstelt 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Thomas Gabriels 

- heijst huijre van lant.  

- reus zecht de heijscher ongefondeert te zijn inden heijsch omme redene dat de 

aenlegger hem verweerder belooft heeft het lant nijet ’t onttrecken 

- aengehouden 

 

1W286, 76v, 20-12-1597 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Thomas Gabriels (10s over tgene dat hij voorden zelven 

ten beste gegeven heeft, midts dat hij een geheel jaer zijn bier zoude mennen, twelck 

hij nijet gedaen en heeft) 

 

- Jan Tartron contra Adriaen Jan Leenaerts 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet naerdien actor recht versocht ende geen 

oppositie op den heijsch is gevallen, hebben de verweerder gecondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts d’aenlegger tzijnen bewijse, doet 

dienvolgens zijn bewijs aen 3,5 gemet in Vlaemshouck gemeene met de weesen van 

Jan Quirijns saliger, etc. 

 

- Cornelis Jan Stevens contra Dierick Serjonckers 

- actor verlijdt obligatie van 25 viertelen sommergerst die hij actor gecocht heeft voor 

9s elck viertel 

- reus ontkent de aenlegger eeniche gerste vercocht te hebben 

- actor vermeet tzelve te doen blijcken 

- reus ? de aenlegger op zijnne thoonen 

- verstelt 

 

1W287, 77, 19-12-1597 

 

- Marinus Corneliss Gort, schoutet deser prochie, heeft ter presentie van schepenen in handen 

van armmeesters der prochie van waerde 25s 5gr vls die gecomen zijn van zeecker 

vercochte ertvelder? die de zelven inder qualiteijt als dijckgraeff heeft doen 

vercoopen, welcke zuijvers boven alle rechtelijke oncosten ende dijckgraef ende 

gesworenen leges gecommen zijn ende nijemant is gecompareert die de zelve 

penningen zoude mogen aencomen 

 

- Willem Ollemans heeft rechtelijk opgedragen in handen van Frederick van Hacken 

alsulcken overpaeijen van vercochte huijse dewelck Dierick Serjonckers van selven 

Olleman gecocht heeft, gestaen tzelve huijs binnen de dorpe van Waerde genaempt de 

Gouden Leeuwe, die hij commen te veroveren boven tgene Adriaen Govaerts ende de 

schoutet Marinus Corneliss Gort daer op noch spreeckende hebben, ende dat tot 



betaelinge van zeeckere somme van penningen die de zelven Olleman aen voors. 

Hacken over leveringe van bijerrenten achteren was. Present ’t volle collegie 

 

23-12-1597: Heeft Willem Quirijns ter presentie van schepenen rechtelijk versocht arrest 

gedaen te werden aen de persoon van Stoffel Jacobs woonende te St. Maertensdijck 

omme aen zijnen persoon ende goederen te verhaelen de levering van 100 sacken 

sommergerste die hij zelven gecocht heeft voor 45 stuijvers de sack. T’arrest is aen 

persoon van Stoffel Jacobs eodem die gedaen, ende de zelven dach beteeckent 

pedestante daerop ’t antwoorden, die hem daertoe was presenterende. Present de 

schout, Pauwels Franss, Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss), Jan Dignuss 

schepenen 

 

1W288, 77v, 23-12-1597 

 

Extraordinaire vierschaere 23-12-1597 vuijt crachte van arrest 

 

- Willem Quirijns contra Stoffel Jacobs (heijst levering 100 viertelen somergerste van 

gewassen ende ougts 1597 bij hem van verweerder gecocht voor 7s 6gr vls, daervan de 

verweerder wettelijk insinuatie gedaen is oft hij de leveringe begeert te vollerven oft 

nijet, welcke leveringe de verweerder aengenomen heeft te doenne ter plaetse alhier 

schip boorde ende alsulcke mate als ter plaetse al hier gecostumeert is te leveren 

- reus present versouckt dat de aenlegger in rechte zal exiberen zeecker contract van ’t 

coop van zelve gerste, wat conditien ende tot wat tijde de leveringe diende, dies gesien 

zal daer op antwoorden zoo zijnen raet zal gedragen, etc.) 

 

Extraordinaire vierschaere 27-12-1597 vuijt crachte van arrest 

 

- Willem Quirijns contra Stoffel Jacobs  

- actor persisteert 

- verweerder ontkent de coopmanschappe fijnalijk jegens de aenlegger gedaen te 

hebben 

- actor presenteert dezelve met levendiche getuijgen goet ende deuchdelijk te maecken 

- schepenen naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen, hebben vonnisselijk 

geordonneert ende gestelt op zijnne thoonen 

 

Dach van rechte 3-1-1598 

 

- Willem Quirijns contra Marinus Marinuss schipper, Cornelia Cocks zijne huijsvrouw, 

Marinus Claessen ende Jan Tartron 

- actor heijst elckx particulier rechte kennisse der waerheijt wat hun zoude mogen 

kennelijk wezen van alsulcken coopmanschappe als hij aenlegger gedaen heeft ontrent 

14 of 15 meije jegens eenen Stoffel Jacobs woonend in St Maertensdijck ter cause van 

100 viertelen sommergerst, wat hun daer van zoude mogen kennelijk wesen, etc. 

- Marinus Marinuss schipper compareerde v oor schepenen verclaerende op zijnne 

manne waerheijt in plaetse van eede dat hij noch wel voor staet dat in meije lestleden 

1597 tot zijnen huijse geweest zijn in compagnie de voors. Willem Quirijns met 

Stoffel Jacobs ende noch eeniche andere die te zelven tijde jegens de voors. Stoffel 

Jacobs coopmanschappe gedaen heeft van 100 sacken sommergerste die de zelven soo 

hij int toeslaen van coopmanschappe hoorde verclaeren, gecocht heeft voor 45 

stuijvers ijder sack te leveren schip boorde aen thoot van Waerde, heeft hij deposant 



gehoort dat Willem Quirijns de coopmanschappe gedaen zijnde noch zeijde tegen de 

zelven Stoffel Jacobs aengaende de mate van tzelve goet weet gij wel int wat lant dat 

gij zijt, gij moet mij leveringe doen als hier ter plaetse gelevert wert daeroppe hij 

deposant onder meer andere woorden de voors. Stoffel Jacobs hoorde zeggen: laetet 

Sinte Maertendijckse maten wesen, ick zal der u noch een hondert voor de zelven prijs 

leveren, is alsoo de zelve coopmanschappe gedaen geweest, waervan ten beste 

gegeven is eenen sack gerst, verclaerende tzelve geschiet te zijn sincerelijk hiermede 

zijnne verclaeringe 

 Volgende pagina 1W290: Cornelia Cocks (MPS: Neelken Cockx) huijsvrouw van 

voors. deposant verclaerde van haere vrouwem vromheijt waerheijt te wesen dat zij 

gehoort heeft dat Willem Quirijns van Stoffel Jacobs in St. Maertensdijck gecocht 

hadde 100 sacken geerste daervan ten beste gegaen is eenen sack die den Willem 

Quirijns haer betaelt heeft, wesende tzelve geschiet ontrent in Meije lestleden maer 

verclaert nijet te weten op wat condities die zelve gecocht of vercocht zoude mogen 

wezen, sincerelijk hiermede hare verclaeringe 

 Volgende pagina 1W291: Marinus Claessen gedachhvaert zijnde als vooren verclaerde 

opden eedt cause offitio als schepenen gedaen dat hij wel voorstaet dat Willem 

Quirijns de coopmanschappe jegens Stoffel Jacobs gedaen heeft op alsulcke condities 

als Marinus Marinuss schipper verclaert heeft, sincerelijk hiermede zijnne 

verclaeringe 

 Jan Tartron verclaert op zijnnen eedt cause offitio als secretaris gedaen, in alder forme 

ende manieren als Marinus Marinuss schipper verclaert heeft, verclaert oock voor 

redenen van wetenschappe ten tijde de zelve coopmanschappe geschiedde daer mede 

bij ende present geweest te zijnne ende daer mede toe gesproocken te hebben, 

sincerelijk hiermede zijnne verclaeringe 

 

1W291, 79, 17-1-1598 

 

Dach van rechte 17-1-1598 

 

- Willem Quirijns contra Stoffel Jacobs 

- actor versouckt volcommen te zijnne van sijnen aengenomen thoonen  

- schepenen gemaent sijnde wijsen voor recht als dat Willem Quirijns volcommen te 

zijn bij zijn aengenomen thoonen 

- actor persisteert 

- schepenen gemaent zijnde van den schoutet condemneren Stoffel Jacobs bij alsulcken 

heijsch als Willem Quirijns tanderen tijde op hem Stoffel Jacobs gedaen heeft, 

nopende de leveringe van 100 sacken gerst, actor is gewesen tot zijnen bewijse, de 

aenlegger doet zijn bewijse alsulcken penningen als Stoffel Jacobs is innende van Joos 

Jaspers ende noch voorts aen de penningen van Jan Dignuss aen Stoffel Jacobs ten 

achteren is ende noch aen de penningen die Heijndrick Gort ten achteren is aen Stoffel 

Jacobs tot den aenleggers gebreecke toe 

 

1W292, 79v, 19-1-1598 

 

- Willem Olleman contra Jan Geense ende Jan Corneliss Vos (reeckeninge bewijs ende 

reliqua van alsulcke penningen als zij zoude mogen ontfangen hebben van vercochte 

goederen gecomen van thienden die zij tsaemen over de ougst 1597 gehuijrt ende 

opgevoert hebben) 

 



- Willem Olleman contra Reijn Jans (verteerde gelagen, mitsgaders coop derry) 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps contra Jan Franss (twee jaer lantpachten, mitsgaders dijckschot 

ende staetspenningen) 

 

 

1W293, 80, 20-1-1598 (precies hetzelfde als 1W292) 

 

1W294, 80, 20-1-1598 

 

- Jan Maens contra Pieter Adriaens 

- actor persisteert 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) nomine Pieter Adriaens ontkent de 

aenlegger eeniche penningen schuldich te zijnne duerdien dat de thienden in questie 

hem actor nijet toe en commen volgens de acte van condempnatie 29-3-1597 

- schepenen hebben vonnisse geordonneert dese zaecke te blijven in state te blijven 

 

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2039, 223, 15910522: Accoord transactie ende obligatie met 

cessie; Comp. Inghel Melchiors zone de Bonte Commissaris binnen Steenberghen ter eenre 

ende Frans vanden Berghe, poorter Goes ter anderen zijden. Accoord over coop van olie en 

saet. Inghel Melssen bekent schuldig te zijn 35 £ grooten Vlaems. Stelt in handen van Frans 

die pachten van de 5 gemeten ligghende in Weerde, verpacht aen Jan Domis zone voor 20 

sch. 8 grooten afslaens ghelts 't gemet, ende noch 2½ gemet te Capelle daeraf baender es 

Reijnier Hermanssen om diergelijcken 22 schelling grooten 't gemet. Te Goes ter presentie 

van Wouther Martins Jaeghere en Jan Matthijssen cleermaker mijne gebuijren. 

- Cornelis de Ridder contra Laureijs Adriaens (actor heijst als eijgenaer ende proprietaris van 

den huijse daer de zelven jegenwoordich inne woont, gestaen binnen de prochie van 

Valckenisse ende over de betalinge van diversche huijspaeijen van zelven huijse aen 

Nicolaes Jans Cousmaecker gedaen volgens een specificatie hier in rechte geexibeert 

20p 19s gr vls, hem Cornelis de Ridder aengecomen bij coope volgens de brieffe van 

12-12-1595) 

 

1W295, 80v, 20-1-1598 

 

- Cornelis de Ridder nomine de weduwe Digna Cornelisdr contra Laureijs Adriaens 

(verschenen paeijen van denzelven huijse 1593, 1594, 1595, 1596 en 1597) 

 

- Cornelis de Ridder constitueert Dierick Serjonckers 

 

- Pieter Adriaens contra Jan Corneliss Vos (actor heijst als besitter van ypoteque gedaen aen 

persoon van Jacob Oliviers, rente) 

 

22-1-1598: Geert Diericks van der Gouwe constitueert Dierick Serjonckers 

 

1W296, 81, 6-2-1598  

 

Dach van rechte 6-2-1598 

 



- Willem Olleman contra Marinus Marinuss Schipper ende Cornelis Anthonies (actor heijst de 

voorn. persoonen dat zij zullen affirmeren bij eede alsulcken verclaeringe als dezelfde 

gedaen hebben op 20-12-1597, volgens ’t wettelijk extract vuijt het schepenregister, 

etc. alsoo de aenlegger bij sententie van schepenen tot Cruiningen daertoe is gewesen 

van lesten januari 1598 

- schout partijen voorts geheijst, hebben haere affirmatie volgens de innehouden van 

deposities wettelijk gedaen 

 

6-2-1598: Comp. Stoffel Jacobs woonend in St Maertensdijck de welcke constitueert Willem 

Quirijns!!! 

 

1W297, 81v, 12-2-1598 

 

- Willem Olleman contra Reijn Jans 

- actor persisteert 

- schepenen duer maninge van schoutet wijsen dat partijen zullen gaen bijde anderen, 

etc. 

 

- Willem Quirijns contra Hubrecht Marinuss Gort 

- actor heijst de verweerder dat hij zal gelden ende betaelen aen mr Frederick chirurgijn 

over de curatie van sijnen schoonsoonne die de verweerder quetsure ende smarte 

gegeven heeft, welcke smarte besteedt is present schepenen te cureren voor 17 gulden 

en halff, mistgaders noch voor costen schaeden ende verledt ende pijnne ende smarte 

van 3p 

 

- Laureijs Adriaens heijst Domis Jans (dat hij aenlegger zal bewijsen zeecker een gemet lant 

dwelck hij van verweerder gecocht heeft, daerop dat hij ettelijke penningen opden 

coop der zelven verteert heeft, etc) 

 

1W298, 82, 12-2-1598 

 

- Dierick Serjonckers nomine Cornelis de Ridder contra Laureijs Adriaens 

- actor persisteert 

- Laureijs Adriaens versouckt met ten aenlegger te comen tot liquidatie ende 

reeckeninge omme zaecke tusschen hun beijden vuijtstaen te effenen naer behooren 

- schepenen duer maninge van schoutet, ordonneren partijen bijden andere, etc. 

 

- Dierick Serjonckers nomine Digna Cornelisdr contra Laureijs Adriaens 

- actor persisteert 

- Laureijs Adriaens versouckt met ten aenlegger te comen tot liquidatie ende 

reeckeninge omme zaecke tusschen hun beijden vuijtstaen te effenen naer behooren 

- schepenen duer maninge van schoutet, ordonneren partijen bijden andere, etc. 

 

- Dierick Serjonckers nomine Geert Diericks contra Adriaen Claessen (coop oosters 

plattensaet) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Geert Diericks contra Domis Jans (coop oosters plattensaet) 

 

1W299, 82v, 12-2-1598 

 



- Pieter Adriaens contra Jan Cornelis Vos 

- actor persisteert 

- schepenen houden deze zaecke aen 

 

14-2-1598: Comp. Jan Cornelis Vos dewelcke heeft rechtelijk belooft op volstaende panden te 

betaelen aen Pieter Adriaens 20p bij de zelven vuijt crachte zijnnen wettelijke brieff de 

voors. comparant geheijst, zonder eenich voorder dilaij oft vuijtstel op pene zoo hij de 

voors. somme alsdan nijet en voldede dat Pieter Adriaens alsdan zal mogen 

d’ypoteque in zijnnen brieff gespecificeert realiter de facto te vercoopen zonder 

eeniche rechtpleginge meer te durffen plegen, etc. 

Comp. Jacob Adriaens Loijs zijnne weesen, Adriaen Corneliss Hannepit nomine de 

weesen van Cornelis Matthijss, Pieter Jacobs Verbeecke, Olivier Jacobs ende Thomas 

Gabriels altsaemen erffgenamen inde goederen achtergebleven naer de doot van Jacob 

Oliviers ende Pieternelleken Pieters Leeuwe (MPS: Nelleken Pieters Leuwe), 

dewelcke hebben tsaemen ende elckx int particulier belooft de voors. Jan Corneliss 

Vos van voors. somme van 20p gr vls te indempniseren mitsgaders oock van intrest 

die tot augusto noch zoude vervallen, hebben tzelve belooft op volstaende panden 

omme bij foulte van betaling die precijs ijder voor zijn part zal verschijnen goessche 

mart 1598 op haere goederen te mogen procederen bij executie ende vercoopinge 

zonder eeniche voordere rechtspleginge te durffen doenne 

 

1W300, 83, 12-2-1598 

 

- Jan Adriaens Baltens constituit Dierick Serjonckers inde saecke tusschen hem comparant 

ende Jan Corneliss Vos 

 

Dach van rechte 26-2-1598 

 

- Jan Maens contra Pieter Adriaens (huijre van helft van de thienden van den Westveerpolder 

1597) 

 

- Jan Baele contra Jan Joriss (schutgelt) 

 

1W301, 83v, 12-2-1598 

 

- Jan Baele contra Danckaert Jans (schutgelt) 

 

- Jan Baele contra Cornelis Lievens, Matthijs Danckaerts, Andries Ouweman ende Cornelis 

Joriss 

- actor heijst de verweerders elckx de somme van 6s gr vls over tgene de zelve ijder 

voor zijn part schuldich zijn van zeecker gelt bijde aenlegger verschoten op ’t 

houwelijk van eeniche van de voors. persoonen, ende duer thouwelijk van Matthijs 

Danckaerts verschenen zijn 

 

 - Adriaen Govaerts contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (actor als deecken 

geweest hebbend in 1597 17s over tgene inde feeste van ’t gilde voor zijn part per 

gemeene calculatie is bevonden verteert) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Geert Diericks contra Adriaen Claessen 

- actor persisteert 



- verstelt 

 

- Dierick Serjonckers nomine Geert Diericks contra Domis Jans 

- actor persisteert 

- verstelt 

 

1W302, 84, 12-2-1598 

 

- Jasper Anthonies contra Mattheus Joriss (dat de verweerder de tijt van drij jaren op andere 

molens zijnen boeckweijt die hij binnen de voors. tijt gesleten ende gebruijckt heeft, 

heeft gemaelen) 

 

- Willem Quirijns nomine Cornelis Pieters Rooshil contra Hubrecht Marinuss Gort 

- actor persisteert 

- schepenen naer verbale alligatien van partijen, hebben dese persoonen vonnisselijk 

gewesen te compareren bijde anderen met twee goede mannen omme de zaecke jegens 

ten naeste te accorderen, daertoe partijen gecoren hebben te weten van 

aenleggerswege Pauwels Franss ende Andries Engels, ende van verweerderswege 

Gabriel Bossaert ende Pieter Adriaens 

 

- Hubrecht Marinuss Gort contra Cornelis Pieters Rooshil (deuchdelijk geleende gelden) 

 

- Hubrecht Marinuss Gort contra Dignus Pieters Rooshil (deuchdelijk geleende gelden) 

 

1W303, 84v, 12-2-1598 

 

- Cornelis Willems contra Heijndrick Adriaens Naeijer (coop thiende 1597) 

 

- Laureijs Geerts contra Cornelis Marinuss Gort (coop van 5p 10s van zeker helft van een 

vischnette twelck hem actor bij Nicolaes Engels volgens tregister op 7-3-1597 

lestleden in zijnne handen opgedragen ende gestelt is voor gelijke somme die hij actor 

over het telen? ende maecken van tzelve nette betaelt ende verschoten hadde, etc.) 

 

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2042, 368, 1605-05-03: transport van Oudemunster thijenden. 

Compareerden Jacob ende Cornelis, gebroeders, zonen van Cornelis Jacobs Cornelis 

Bouwensz, wijlen dijckgraeve in Weerde, inwoonders binnen desen eijlande van 

Zuijdtbevelandt, ende hebben getransporteerd, gecedeert etc. aen Cornelis filius Marini Gort, 

wonende in Weerde, alle alzulcken thijenden als hun comparanten verleent zijn volghende 

den verlijdt brijeff gedateerd 25 augusto 1590 binnen Weerde, gecomen van hunnen 

voornoemden vader, te weten die helft van een gemet thijenden inden polder binnen de 

gemercken (O. aen die parochie van Weerde, S. den westveerpolderdijck, W. den heeren 

wegh teghens den splinters, N. aen den heeren wegh teghens die meese). Noch 240 roeden 

thijenden in dezelve parochie, item een half gemet thijenden in den Zuijdtpolder ende in 

Plasmeet. Noch 32½ roeden thijenden in den Westpolder bij Cruninghen, ende noch anderhalf 

gemet thijenden in den Zusters sandtpolder, tsaemen tot ontrent drije gemeten 122½ roeden, 

etc. Aldus ter presentie van Jan Mazuer ende Hubrecht Jansz stadtbode. 

RAZE 2042, 208, 16031209: Transport van 1 pacht. Is gecompareerd Cornelis Marinusz Gort, 

wonende in Weerde, ende heeft getransporteerd aen Adriaen Cornelisz Ghentman, inwoonder 

van Goes, de pacht van 3 gemeten weije geleghen onder Cruninghe, die Jannin de Wale in 



den Polder of diens sterfhuijs schuldig is. Aldus ter presentie van Steven Bernards en Jan 

Hubrechtsz inwoonders van Goes. 

 

Dach van rechte 5-3-1598 

 

- Willem Ollemans contra Laureijs Adriaens (31s gr vls over coop van strooij ende van 

verteerde gelagen) 

 

1W304, 85, 5-3-1598 

 

- Willem Ollemans contra Willem Quirijns (van verteerde gelagen) 

 

- Jasper Anthonies contra Mattheus Joriss 

- actor persisteert 

- schepenen verstelt 

 

- Jan Maens contra Pieter Adriaens 

- actor persisteert 

- reus zecht aenlegger is ongefundeert inde heijsch duerdien de thienden daer vuijt de 

schult gesproten is, hem aenlegger nijet toe te comen, maer datse hem comparant 

toecomen volgens de sententie voor die van Cruijningen gegaen op 29-3-1597, 

versouckt dat de verweerder zal werden ontslagen vander instantie ende heijscher 

gecondempneert inde costen als mede om redenen hij aenlegger tegens de verweerder 

gesecht heeft gij moet nu Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) thienden betalen, 

dwelck hij verweerder gedaen heeft 

- schepenen duer maninge van schoutet naer aenleggen ende verweerden van beijde 

partijen, hebben vonisselijk de verweerder ontslagen vander heijsch ende heijscher 

gecondempneert inde costen, zijn actie gereserveert zoo zijnne raedt zal gedragen 

 

1W305, 85v, 5-3-1598 

 

- Dierick Serjonckers nomine Geert Diericks contra Adriaen Claessen 

- actor persisteert 

- schepenen condempneren verweerder inde heijsch mistgaders costen, wijsen voorts 

aenlegger tzijnnen bewijse, die dienvolgens doet zijn bewijs aen tbeste ende gereetste, 

etc. 

 

- Dierick Serjonckers nomine Geert Diericks contra Domis Jans 

- actor persisteert 

- schepenen condempneren verweerder inde heijsch mistgaders costen, wijsen voorts 

aenlegger tzijnnen bewijse, die dienvolgens doet zijn bewijs aen tbeste ende gereetste, 

etc. 

 

- Jan Geense contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) (gedaen arbeijt) 

 

- Nicolaes Corneliss contra Thomas Gabriels (verteerde costen, bereeckende penningen) 

 

1W306, 86, tussenblad, 5-3-1598? 

 



- Interrogatoria om vooren te houden de comparanten met name Engel Roels ende Cornelia 

Verbeecke 

 Ten eerste sij haer lijeden gevraecgt oft haer nijet wel kennelijk ende notoir is dat zij 

lijeden met haeren natuurlijke oogen gesijen hebben dat die beesten toebehoorend 

Pieter Bastiaens hebben gegaen ende afgeettet het saet toebehoorende Thomas 

Gabriels liggende binnen de Westveerpolder te verclaeren met solemnelijken eede 

 Item ten andere sij gevraecgt oft haer nijet indactich en is dat dije huijsvrouw van de 

vorengenoemde Pieter Bastiaens heeft gegaen int voors. saet om te plucken herrick 

ofte ander oncruijt ende heeft wijllens ende voer haere oogen gesien dat hare calveren 

ende ander vee int selfde saet hebben gegaen ende die daer nijet uijtgedreven en heeft 

ende alsoo door moetwillen het goet ofte zaet laten vernijetigen sij gevraecgt oft hun 

leijden nijet openbaer ende kennelijkj is te verclaeren als vooren 

 Cornelia Verbeecke op eerste arreste verclaert op haer vrouwe vroomheijt in plaetse 

van eede de coeijen daer nijet inne gesien te hebben maer opt tweede arreste verclaert 

dat calveren tot diversche reijsen int zelve zaet gesien te hebben ende oock selfs bij 

haer kinderen thaers woonende vuijt doen jagen, midtgaders oock gesien te hebben dat 

Pieter Bastiaens dezelve calveren zelfss daer vuijt gehaelt heeft, finerende haere 

verclaeringe 

 Engel Roels verclaert ut supra met gestaefden eede ende opt tweede arrest heeft gesien 

dezelve calveren daerinne geweest te zijnne ende bijde vrouw zelfs (volgende pagina 

1W307) van Pieter Bastiaens, Thomas Gabriels zijn coren vuijtgejaecgt zijn 

 

1W308, 86, 5-3-1598 

 

- Laureijs Geerts contra Cornelis Marinuss Gort 

- actor persisteert 

- schepenen naer aenleggen ende verweeren van partijen ende ter maninge van schoutet 

hebben vonnisse dese dach van rechte verstelt ad primam, zonder wete 

 

- Laureijs Adriaens contra Joos Jaspers (voor verweerder gereijst tot Middelburg ende voorts 

van verteerde costen) 

 

- Laureijs Adriaens contra Marinus Corneliss Gort (leverijng bijeren 1589 t/m 1594, 14 

carolus guldens) 

 

1W309, 86v, 13-3-1598 

 

- Jasper Anthonies molenaer contra Mattheus Joriss 

- actor verstelt 

 

- Laureijs Geerts contra Cornelis Marinuss Gort 

- verstelt 

 

- Dierick Serjonckers nomine Geert Diericks contra Adriaen Claessen 

- verstelt 

 

- Dierick Serjonckers nomine Geert Diericks contra Domis Jans 

- verstelt 

 

- Thomas Gabriels contra Marinus Marinuss Schipper 



- verstelt zijn zaecke daeraff condempnatie gegaen is 

 

- Nicolaes Corneliss contra Thomas Gabriels 

- verstelt 

 

- Jan Tartron contra Adriaen Jan Leenaerts 

- verstelt 

 

1W310, 87 

 

Officiers 1598 

 

Schoutet Marinus Corneliss Gort 

 

Schepenen: Pauwels Franss, Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss, Gabriel Bossaert, Jacob 

Adriaens Loijss, Laureijs Geerts, Jan Dignuss 

 

Secretaris Jan Tartron 

 

Schutter (MPS: niet ingevuld) 

 

28-4-1598: Comp. Pieter Adriaens als getrouwt hebbend Maeijcken Erasmusdr outste moeije 

van weese achtergelaten bij Pieter Cornelis Gentman namentlijk Neelken Pietersdr 

(MPS: Cornelia Pietersdr Gentman) dewelcke in dier qualiteijt heeft geaenveert de 

rechte voochdie ende momboirschap van voors. achtergelaten weese, etc. etc. Present 

schout Marinus Corneliss Gort, Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende Jacob 

Adriaens Loijs schepenen 

 

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2040, 199, 15960514: Contract antenuptiael. Comp. David 

Cornelissen schoenmaker woonende binnen die parochie van Cruninghe ter eenre en Maijken 

Hermansd. gheassisteert met Maijken Erasmus dr. haere moedere ende Pieter Adriaenssen 

haer stijefvaders Inwoonders der prochien van Weerde ter anderen zijden. H.V. Jonghman en 

Jonghedochter etc. 

Aldus ter Goes, tpv Cornelis Clerck poorter Goes en Jacob Jacobssen Mets wonachtigh te 

Cruninghen. 

 

1W311, 87v 30-5-1598 (gehele pagina opnieuw fotograferen) 

 

Dach van rechte 30-5-1598 

 

- Marinus Corneliss Gort contra Jan Adriaens Loij (pacht 1596) 

 

- Heijndrick Karels (MPS: Heijndrick Charels) contra Jan Adriaens Loij (ackerschade, gedaen 

door zijn schapen) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Jan Andriess contra Adriaen Jans Leenaerts (weijehuijre, de 

aenlegger voorpachter aff is) 

 

 

1W312, 88, 30-5-1598 



 

- Jasper Anthonies contra Mattheuss Joriss 

- actor persisteert 

- verweerder ontkent aenlegger eeniche penningen schuldich te zijnne alsoo hij hij ’t 

boeckweije meel twelck hij gesleten heeft, gemaelen gecocht heeft, zoo dat hij hem 

actor geen mouwer schuldich te wesen 

- schepenen partijen op alles gehoort, hebben partijen gewesen tot accoorde elckx 

daertoe nemend een goet man, etc. 

 

- Nicolaes Corneliss contra Thomas Gabriels 

- actor persisteert 

- alsoo de eerste rechtdach naer de vacantie is, hebben dese zaecke aengehouden ad 

primam 

 

23-5-1598: Comp. Willem Quirijns proc. Guillaume van Leijden (MPS: Willem van Leijden) 

als recht voocht van wijlen de weesen van Cornelis Vermeijen, dewelcke heeft 

rechtelijk versocht ter executie gestelt te werden zeeckere twee acten van 

condempnatie, luijdende tot laste van Adriaen Corneliss Hannepit (van 27-11-1596 

ende 13-12 daeraenvolgend) inhoudende tsaemen 140p 4s gr vls van verschenen 

pachten van hoeve daer denzelven jegenwoordich op woont over de jaeren 1593 en 

1597, tot voldoeninge van zelve zal alhier int openbaere vercoopen de partijen 

hiernaer gespecificeert, die de coopers zullen gehouden werden te betaelen in gereet 

gelt midts dat Adriaen Corneliss Hannepit voors. zijn lossinge zal hebben omme de 

voors. goederen te lossen, midts dat hij in sulcken gevalle zal betaelen aen de coopers 

voor haer verschoten penningen 6 gr vls van de ponde, daertoe hij dach zal hebben de 

tijt van acht daegen ende de coopers van paerden zullen tot haere lasten hebben de 

licenten waervan zij van elck pondt zullen betaelen 12gr vls ende es eerst vercocht: 

volgt een hele lijst van goederen die alle door Willem Quirijns zijn gecocht voor 30p 

10s gr vls 

 Eodem die heeft Willem Quirijns inder qualiteijt als vooren alle de voors. gecochte 

goederen gegeven in bewaernisse van voors. Adriaen Corneliss Hannepit omme de 

zelve goederen te bewaren en gade te slaenne gelijck oft dezelver hem eijgen 

toequaemen op conditien ende reforme zoo eeniche der voors. goederen tzij paerden, 

coeijen runderen schaepen verckens ende voorts alle andere goederen vooren 

gespecificeert quaemen te sterven oft in ongereede geraecken, soo belooft in die 

gevallen de voors. Adriaen Corneliss de zelve goederen te betaelen gelijck dezelve als 

vooren innegecocht zijn ende dat tot zulcken prijs als op ijder partije gespecificeert 

staet welcke penningen de voors. Willem Quirijns nomine als vooren zal vermogen te 

innen als verschenen lantpachten, nijet jegenstaende oppositie ofte appelleren, present 

Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen 

 

1W314, 89, 28-5-1598 

 

Dach van rechte 28-5-1598 

 

- Jasper Anthonies contra Mattheus Joriss 

- actor persisteert 

- reus bij zijnne defentie  

- schepenen naer verbale alligatien hebben dese dach van rechte andermael verstelt tot 

op de volle bancke 



 

- Jan Tartron als ontvanger van de kercke van Valckenisse contra Pieter Stoffels weduwe 

(huijre gorsettinge van ’t kerckhoff over de jaeren 1593, 1594, 1595 en 1596, 

mitsgaders vroongelt 1593, 1594, 1595, 1596 en 1597) 

 

- Jan Tartron als ontvanger van de kercke van Valckenisse contra Gheleijn Adriaens (MPS: 

Leijn Adriaens) (vroongelt, kerckethienden van den houck op Gauwege (MPS: 

Gawege over 1593) 

 

- Jan Tartron als ontvanger van de kercke van Valckenisse contra Adriaen Joriss (vroongelt, 

rest van kerckethienden van den houck inde Ouwen polder 1597) 

 

- Jan Tartron als ontvanger van de kercke van Valckenisse contra Lucas Jans (vroongelt) 

 

1W315, 89v, 28-5-1598 

 

- Jan Tartron als ontvanger van de kercke van Valckenisse contra Laureijs Adriaens 

(vroongelt) 

 

- Dierick Serjonckers contra Cornelis Pieters Rooshil (diversche verteerde gelagen) 

 

- Dierick Serjonckers contra Joos van de Voorde (diversche verteerde gelagen) 

 

- schout contra Jan Adriaens Loijs 

- actor persisteert 

- verweerder in vierschaere present belooft de heijsch te betaelen binnen een maent naer 

date van desen ende dat op volstaende panden 

 

- Jan Adriaens Loijs contra Adriaen Manckx (lanthuijre 1597) 

 

- Jan Adriaens Loijs contra Domis Jans (verschoten penningen, mitsgaders van zeeckere 

weddinge jegens de verweerder gedaen, die hij verloren heeft) 

 

1W316, 90, 28-5-1598 

 

Jan Adriaens Loijs constitueert Dierick Serjonckers 

 

- Nicolaes Corneliss contra Thomas Gabriels 

- actor persisteert 

- andermael verstelt 

 

- Jacob Jans nomine de weese van Cornelis Matthijss constituit Dierick Serjonckers 

 

Dach van rechte 6-6-1598 

 

- Jacob Lodewijcks nomine erffgenamen Stoffel Jacobs contra Willem Quirijns (actor heijst 

verweerder als borge ende principael eijgen schult voor Dignus Pieters Rooshil 18p 

15s gr vls over paeije van coop van helft van een crabbeschuijte) 

 



- Jacob Lodewijcks nomine erffgenamen Stoffel Jacobs contra Jan Adriaens Loijs (verschenen 

pacht 1592 t/m 1597) 

 

- Jacob Lodewijcks nomine erffgenamen Stoffel Jacobs contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn 

Adriaens (obligatie hier verthoont) 

 

1W317, 90v, 6-6-1598 

 

- Jacob Lodewijcks nomine erffgenamen Stoffel Jacobs contra Marinus Laureijs 

(schuurhuijre) 

 

- Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) contra Marinus Marinuss schipper (actor heijst dat 

verweerder zal commen ontfangen alsulcken huijs als hij van den aenlegger gecocht 

heeft, presenterend hem te onterven ende zijnne coop te erven, etc.) 

 

- Jasper Anthonies contra Mattheus Joriss 

- actor persisteert 

- reus persisteert bij zijne defentie 

- schepenen naer vele debatten van partijen, is deze zaecke andermael verstelt 

 

- Jan Adriaens Loijs contra Domis Jans 

- actor persisteert 

- schepenen ter maninge van schoutet hebben dese persoonen gewesen bij malcanderen 

te compareren elckx met twee goede mannen, etc. 

 

- Dierick Serjonckers contra Joos van de Vooren 

- actor persisteert 

- schepenen condempneren verweerder inden voors. heijsch, wijsen voorts de aenlegger 

tzijnnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen alle des verweerders goederen, 

waer hij die zoude commen te bevinden, etc. 

 

1W318, 91, 6-6-1598 

 

- Dierick Serjonckers nomine de weese van Cornelis Matthijss contra Marinus Erasmus 

(weijpacht 1596, 1597) 

 

- Dierick Serjonckers nomine de weese van Cornelis Matthijss contra Jan Geense (lantpacht 

1596, 1597) 

 

- Jacob Jans contra Heijndrick Karels 

- aenlegger versouckt dat de verweerder zal opbreecken alsulcke puijn ende caeije als 

de zelven gemaeckt heeft inde Scheetgracht tusschen zijn actors lant ende thoff van de 

verweerder waer op hij hem verbodt gedaen heeft rechtelijk oft heijst daervooren de 

somme 100 carolus guldens 

- verweerder zegt dat de heijscher is ongefundeert in zijnnen heijsch duer redenen hij 

verclaerde dezelve puije ende caeije nijet voorder gestelt te hebben dan zoo verre 

zijnne vroonne is streckende daer hij de ambachtsheere jaerlijks zijnne ceijns aff 

betaelt als andere ambachtsheeren vroonne, versouckend de aenlegger nijet 

ontfanckelijk te zijnne in zijne heijsch ende verbodt 

- is aengehouden 



 

1W319, 91v, 6-6-1598 

 

- Nicolaes Corneliss contra Thomas Gabriels 

- actor persisteert 

- schepenen ter manisse van schoutet condempneren verweerder inden voors. heijsch, 

wijsen voorts de aenlegger tzijnnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen een des 

verweerders beste coeijen, etc. 

 

- Nicolaes Corneliss contra Marinus Claessen (verteerde costen 11p gr vls die zijn verteert 

bijde lantmeters die de hoeve hermeten hebben) 

 

- Jan Tartron nomine de kercke van Valckenisse contra Cornelis Claessen Flidder (vroongelt 

huijs) 

 

- Jan Tartron nomine de kercke van Valckenisse contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn 

Adriaens (thienden van de houck bij Marinus Maertens hoffstede) 

 

- Jan Tartron nomine de kercke van Valckenisse contra Levina Adriaens (MPS: Lieveken 

Adriaens) (vroongelt daer haer huijs op staet 1593 t/m 1597) 

 

1W320, 92, 6-6-1598 

 

- Jan Tartron nomine de kercke van Valckenisse contra Laureijs Adriaens 

- actor persisteert 

- schepenen verstellen 

 

Dach van rechte 13-6-1598 

 

- Jan Baele contra Jan Adriaens Loijs (actor heijst de verweerder dat hij zal leveren alsulcke 

lammerthienden als hij actor van de verweerder is competerende over ’t jaer 1597  

totten nombre van zes lammeren, daeraenne de verweerder zal aen hem houden zoo 

vele als hem nomine zijn part als mede thijendenaer is competerende) 

 

- Dierick Serjonckers contra Cornelis Pieters Rooshil 

- aenlegger persisteert 

- schepenen ter manisse van schoutet condempneren verweerder inden voors. heijsch, 

wijsen voorts de aenlegger tzijnnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen ’t beste 

en gereetste, etc. 

 

1W321, 92v, 13-6-1598 

 

- Dierick Serjonckers nomine de weese van Cornelis Matthijss contra Marinus Erasmus 

- actor verstelt 

 

- Dierick Serjonckers nomine de weese van Cornelis Matthijss contra Jan Geense 

- actor persisteert 

- Jacob Adriaens Loijs nomine Jan Geense ontkent de verweerder? eenige penningen 

schuldich te zijnne alsoo het zelve lant daer de pachte aff gesproten zijn hem Jacob is 

competerende in eijgendom, ende wederomme vuijt de overlatinge die hij te voren aen 



Jacob Oliviers gedaen hadde naer de doot van Nelleken Pieters Leuwe (MPS: 

Pieternella Pietersdr Leeuwe) wederom aen hem gecregen welck ander lant dat hij 

Jacob daer vooren gebruijckt heeft, hun verrecht heeft de een van de weese tot zijnne 

profijt te cultiveren, etc. 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben dese partijen gewesen bij malcanderen, 

elckx met twee goede mannen 

 

- Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Geluck? Waarschijnlijk Jacob Jans Pieters Lemps) contra 

Heijndrick Karels 

-  actor persisteert 

- reus insgelijckx bij zijnne voorgaende defentie 

- schepenen naer alligatien van partijen, hebben dese partijen geordonneert te 

compareren bij malcanderen elckx met twee goede mannen, actor neempt Pauwels 

Franss en Pieter Adriaens, reus Nicolaes Corneliss en Jan Dignuss 

 

1W322, 93, 13-6-1598 

 

- Jasper Anthonies contra Mattheus Joriss 

- aenlegger persisteert 

- reus insgelijcks bij zijnnen voorgaende defentie 

- verstelt 

 

- Jacob Lodewijcks contra Willem Quirijns 

- verstelt 

 

- Jacob Lodewijcks contra Jan Adriaens Loijs 

- verstelt 

 

- Jacob Lodewijcks contra Marinus Laureijss 

- verstelt 

 

- Jacob Lodewijcks contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) 

- verstelt 

 

1W323, 93v, 6-7-1598 

 

Dach van rechte 6-7-1598 

 

- Dierick Serjonckers nomine Cornelis de Ridder contra Laureijs Adriaens 

- aenlegger persisteert, zie 20-1-1598 

- verstelt 

 

- Dierick Serjonckers nomine Cornelis de Ridder proc. Digna Cornelisdr contra Laureijs 

Adriaens 

- aenlegger persisteert, zie 20-1-1598 

- verstelt 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Adriaen Jans Meeuss (rest thienden 1598) 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Stevens (rest lantpacht) 



 

- Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Geluck? Waarschijnlijk Jacob Jans Pieters Lemps) contra Jan 

Corneliss Vos (rest schuijrhuijre) 

 

- Jan Adriaens Loijs contra Domis Jans 

- actor persisteert 

- is aengehouden 

 

1W324, 94, 6-7-1598 

 

- Cornelis Willems contra Marinus Claess (actor heijst dat verweerder hem zal leveren 

hurcklam? twelck zijn hondt doot gebeten heeft) 

 

9-7-1598: Comp. Cornelis Marinus Gort dewelcke hem heeft wettelijk geconstitueert als 

borge voor zeeckere somme van 16p 13s 7gr vls die op heden bij Marinus Claess 

betaelt ende getelt zijn aen Janneken Cornelisdr als mede erfgenaem in zeeckere 

somme van 100p gr vls die de voors. Marinus Claess schuldich was aen weese 

achtergelaten bij Adriaen Jans op Stee (MPS: Adriaen Jans Opstee), welcke weese is 

overleden ende dienvolgens de voors. Janneken als susters kindt van voors Adriaen 

Jans namelijk Lijnken Jans (MPS: Cathalijna Jansdr) voor een gerecht derde part 

daerinne is gerecht waervan de principale brieff is berustende onder Marcelis Jans 

ende Anthonij Jans, mede elckx voor een derde part in dese gerecht, welcken voors 

comparant is verbindende ten eijnde de voors. betaelinge de voors. Marinus Claess 

zonder zwarichheijt jegens de voors. Marcelis ende Anthonij Jans als houders brieffen 

mach valideren, present Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss schepenen 

 

1W325, 94v, 23-7-1598 

 

Dach van rechte 23-7-1598 

 

- schout Marinus Corneliss Gort contra Marinus Claess 

-  actor heijst van verweerder 7s gr vls tgene hij betaelt heeft op zeecker vergaderinge 

daer zij bij de anderen met twee goede mannen gewesen waeren, int proces van 

lantpachte die de zelven aen hem actor was heijsschende ende naer date van dien van 

vierschaere declineerde ende die te buijten ging 

 Idem heijst dezelven 4p gr vls over zeecker schade die de verweerders hont in des 

aenleggers schaepen gedaen heeft. 

 

- Dierick Serjonckers nomine weese van Cornelis Matthijss contra Marinus Erasmuss 

- actor persisteert 

- schepenen naer verbale alligatien wijsen voor recht inden voors. heijsch, wijsen voorts 

de aenlegger tzijnnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen ’t beste en gereetste, 

etc. 

 

1W326, 95, 23-7-1598 

 

- Dierick Serjonckers nomine Cornelis de Ridder contra Laureijs Adriaens 

- actor persisteert 

- reus versouckt dat de aenlegger met twee schepenen zal comen reeckenen, alsoo 

diversche betalingen gedaen zijn die op de schultbrieff nijet vermelt zijn 



- schepenen naer verbale alligatien, hebben geordonneert dat partijen zullen commen bij 

twee schepenen bij de anderen, etc. 

 

- Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Geluck? Waarschijnlijk Jacob Jans Pieters Lemps) contra Jan 

Corneliss Vos 

- actor persisteert 

- schepenen condempneren verweerder inden voors. heijsch, wijsen voorts de aenlegger 

tzijnnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen des verweerders beste coeijen, etc. 

 

- Laureijs Adriaens contra Cornelis Pieters Rooshil (levering twee gemet lants die hij 

aenlegger van verweerder overgenomen heeft die hij gecocht hadde van Domis Jans) 

 

1W327, 95v, 23-7-1598 

 

- Cornelis Willems contra Marinus Claessen 

- actor heijst als vooren 

- verweerder sustineert dat heijscher zal thoonen de rechte genoucg zijnde dat de 

verweerders hont het voors. lam doot gebeten heeft 

- aenlegger vermelt hem tzelve te doen proberen 

 

- Jan Adriaens Loijs contra Domis Jans 

- actor heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet alsoo geen oppositie opde voors. heijs en valt 

hebben de verweerder gecondempneert inde voors heijsch, wijsen voorts actor tot 

zijnnen bewijse, doende dien volgens zijn bewijs aen de verweerders beste ende 

gereetste goederen onder zijnne possessie hebbend, etc. 

 

- Dierick Serjonckers contra Domis Jans (verteerde gelagen) 

 

1W328, 96, 27-7-1598 

 

- Andries Sebrechts als ontfanger van weduwe van wijlen Hubrecht van Wissenkercke doet 

rechtelijk arrest aen zeecker beestialen toecomende eenen Jan Pieters gaende op de 

gront en weije van voors. weduwe om daer op te verhaelen pacht 1597, die ten 

achteren is Sacharias de Jonge als voorpachter 

 Idem doet rechtelijk arrest aen zeecker groenne vruchten zoo terwe als gerst 

toecomende Willemijna Meijers 

 Idem doet rechtelijk arrest aen zeecker groenne vruchten zoo terwe als gerst 

toecomende Laureijs NN (MPS: moet zijn Laureijs Geerts!) 

 

1W329, 96v, 27-7-1598 

 

- Cornelis de Ridder contra Laureijs Adriaens 

- aenlegger persisteert 

- dan alsoo op 23-7 partijen bij de anderen waeren gewesen omme hun zaecken in 

presentie van twee wethouders te vereffenen liquideren ende te reeckenen, daervan de 

zelve in gebreecke zijn gebleven, hebben deze zaecke vercontinueert totten eerste 

rechtdach naer de vacantie, midts de zelve sententie te volcommen 

 

Extraordinaire vierschaere 1-8-1598 



 

- Willem Quirijns nomine de weese van Cornelis Vermeijlen doet arrest aen alzulcke beesten 

ende andere goederen als jegenwoordich gaen en staen op alsulcken vlas lant liggend 

neffens de dijck bij de hoeve op Hannepit toecomend Pieter Adriaens, de zelve 

goederen aldaer te blijven in arreste voor de eijgenaer van dien met hem zal 

overcommen zijn metter minne oft metten rechte 

- schepenen ordonneren partijen hiervan informatie te doenne omme daer op te 

verantwoorden pedestante ofte ten 14 daecgen 

   

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2042, 114, 16030107: Testament van 1 man gesondt zijnde. In 

den naem ons Heeren Amen, is gecompareerd Willem Crijnsz inwoonder ende dijckgraefve 

der prochien ende wateringhe van Weerde ende Valckenisse etc., gesondt ende wel vaerende 

etc. Voorts disponerende van zijn goederen zijnde de helftscheijdinghe vander Erve ende 

Haeve medt half den lasten die daer op zijn, in den gemeenen sterfhuijse met Cornelia zijnen 

jegenwoordighe huijsvrouwe, etc. Alnoch begheert ende wilt hij testateur dat den lessenaer oft 

banck die hij inder kercken doen stellen heeft aen die kercke gheeijghent blijfve, Soo dat zijne 

naecommelinghen zullen den zelven wel moghen gebruijcken zoo dat behoort, maer vuijt der 

kercken niet vervoeren. Stelt tot erfgenamen die wettige kinderen van Cornelis ende Lijsbeth 

zijnen sone ende dochter etc. aen de huijsarmen vuijt te deelen drije sacken terwe binnen 6 

weken naer zijn overlijden, ende daerenboven dat Cornelis binnen een jaer daernaer 

vuijtrijcke aen t'joncxste kindt van Tanne Dignusdr. zijne halve zustere 9 ghuldens eens, ende 

aen de armen in Weerde 9 guldens en een jaer daernae nog eens 9 guldens. Item aen Andries 

Inghelsz zijn voornoemden dochters man belast hij testateur vuijt te reijcken aen Adriaen 

Cornelisz zijne testateurs huijsvrouwen broeders 9 guldens eens. Aen Maijken Jan Meusz 9 

guldens, of aan de huijsarmen indien een van beijden overleden was, etc. Alnoch verclaert hij 

testateur dat staens huwelijcx met zijne overleden huijsvrouwe hij vercregen heeft een 8ste 

deelken in de thienden van de vier hoecken in Weerde, tselve begheert hij dat gesett worde 

Willem des voorseiden Cornelis zijns soons soonken. Stelt tot executeurs den Schoutteth ende 

oudtste Schepen der voorseide prochie van Weerde. Aldus ter presentie van Jan Jan Marinusz 

timmerman inwoonder der heerlicheijt van H'Iersicken ende Adriaen Jansz cousmaker, 

poorter van Goes. 

 

- Andries Sebrechts contra Willemijna Meijers 

- actor heijst als vooren 

- verstelt 

 

- Laureijs Geerts contra Andries Sebrechts 

- verweerder belooft te betaelen op volstaende panden 

 

- Tot voldoeninge van penningen die Andries Sebrechts competeren van Sacharias de Jonge 

vooren geroert, heeft Sacharias de Jonge in handen van de voors. Sebrechts 

overgedragen de somme van 11p 13s 4gr vls die hem schuldich is Jan Pieters 

 

1W330, 97, 1-8-1598 

 

- Willem Quirijns contra Pieter Adriaens Weel (pacht verschenen en borge voor lopende 

pacht) 

 

3-8-1598: Heeft Willem Quirijns ’t voors arrest ter presentie van schepenen verstelt ende 

laeten vercontinueren tot de compste van weesen ofte haeren voochden blijven altijts 



tzelve in zijnnen volle viguer ende cracht als tezelve ten daege van heden zoude 

mogen wesen, present Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss (MPS: dat arrest gold 

toch voor Pieter Adriaens?) 

 

3-8-1598: Heeft Pieter Adriaens Weel oock rechtelijk verbodt ende interdictie gedaen aen Jan 

Lodewijcks van zeecker 17 carolus guldens die hij schuldich is over de helft van 

voors. lanthuijre twelck zij tsaemen berooft hebben aen Adriaen Corneliss Hannepit 

ten eijnde hij dezelve penningen nijet en betaelen aenden voors. Hannepit voor dat hij 

van ’t arrest bij Willem Quirijns gedaen over de pacht van tzelve lant zal ontslagen 

wezen op pene van voor geen betaelinge te strecken  

 

3-8-1598: Heeft Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) rechtelijk arrest ende verbodt 

gedaen aen zeeckere penningen die schuldich is Cornelis Pieters Rooshil over coop 

van vlas toecomende Jacques de Tamboerijn nomine uxore, etc. 

 

1W331, 97v, 3-8-1598 

 

Extraordinaire vierschaere 3-8-1598 

 

- Andries Sebrechts contra Willemijna Meijers 

- actor heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet ende van verweerders wege nijemant en 

compareerde hebben de verweerder gecondempneert inde voors heijsch cum expensis 

directis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijse, doende dien volgens zijn bewijs aen 

de goederen bij hem in arreste gestelt, etc. 

 

9-9-1598: Cornelis de Ridder heeft ter presentie van schepenen zijnne zaecken tusschen 

Laureijs Adriaens ende hem comparant noch hangende ongedecideert, verstelt ende 

vercontinueert in surseance te blijven tot dat zij gevisiteert zullen hebben zeeckeren 

brieff berustende onder Nicolaes Jans Cousmaecker blijvende in tijden ende wijlen een 

ijder op zijn goet recht. Present schout Gort, Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss ende 

Jan Dignuss schepenen 

 

MPS: let op de datums 

 

5-8-1598: Heeft Andries Sebrechts nomine jonckvrouw Johanna Wolfswinckel (MPS: Anna 

Wolfswinckel) weduwe wijlen Hubrecht van Wissenkercke de vercoopinge van 

goederen van Willemijna Meijers bij de zelven per arrest rechtelijk vuijtgenomen, 

vercontinueert tot IJersecke mart eerstcomende 1598, blijvend de zelve condempnatie 

in haer volle cracht ende viguer alsoo Maerten Gabriels nomine zijn moeder dezelve 

tachterheijt alsdan beloofde te betaelen zonder eenich vuijtstel ofte dilaij, present Jan 

Dignuss ende Jacob Adriaens Loijs 

 

1W332, 98, 19-9-1598 

 

Dach van rechte 19-9-1598 

 

- Adriaen Jacobs molenaer contra Marinus Corneliss Gort 

- actor heijst rechte kennisse der waerheijt van zeecker saecke daertoe dat hij bij 

sententie de prochie van Cap elle Bieselinge noopende zeecker arrest van gereede mee 



op zijnnen gront in arrest genomen was gewesen oft heijst daervooren de somme van 

100 carolus guldens 

- verweerder in vierschaere present verclaert liever zijnne wetenschappe te doenne dan 

de voors. somme te betaelen, verclaert dienvolgens op de eedt causa offitio gedaen, 

dat hij deponent tot Valckenisse de tijt van ontrent 14 jaren gehadt heeft een meestove 

ende zoo wanneer eeniche dissaillants van betaelen vant mee gelt in gebreecke waren 

dat hij deponent! de gereede meede op zijnnen gront arresteerde tot betaelen van zelve 

tachterheijt, verclaerende tzelve arrest bij den heijsscher gedaen voor goet ende van 

waerde te zijnne, als bij hem deponent ter tijt hij de mee stove alsvooren gedaen te 

hebben 

 

Jan Corneliss Vos constitueert Dierick Serjonckers 

 

3-9-1598: Soo heeft Janneken Jacobs van der Tholen huijsvrouwe van Ernst van Hoven 

adelborst onder de compagnie van Joncker Johan Potteij gereeckent ende gelijquideert 

met Jacob Denijss brouwer In de Werelt ter Goes, welcken Janneken Jacobs schuldich 

bleef aen voors. Jacques Denijss over diversche leveringe van bijeren tot dese gedaen 

met de somme van 25p 7s 4gr vls die zij wel ende getrouwelijk beloofde te betaelen 

ter believen van voorn. Jacques Denijss. Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie 

van Laureijs Geerts ende Jan Dignuss schepenen 

 

 1W333, 98v, 19-9-1598 

 

- Dierick Serjonckers nomine Dignus Engels contra Pieter Geerts 

- actor heijst vuijt crachte van arrest op de 17de gedaen op zeeckere goederen liggend op 

zeecker lant gecomen van Stoffel Marinuss de somme van 2p gr vls over een 

verschenen rente op tzelve landt gehypotequeert vervallen Catharijna 1597. 

midtgaders oock borge voor de toecomende rente 

- verweerder in vierschaere present versouckt alsoo de goederen op lant staend 

gesneden zijn dat schepenen de zelve zullen taxeren, presenterend voor de presie? 

borge te stellen, zecht oock dat de aenlegger is ongefundeert in zijnnen heijsch dewijle 

tzelve goet van rente wege nijet arrestabel is te meer hij heijscher Sacharias de Jonge 

voor de zelve penningen ter Goes in rechte heeft genomen 

 

- Jan Cornelis Vos contra Gabriel Bossaert (actor heijst als besitter vande hypoteque 2p 10s gr 

vls op zeecker lant dwelck Jan Matthijss vuijt het sterfhuijs van zijn moeder saliger 

gedeelt ende aen de verweerder vercocht heeft toecomende de weesen van Pieter 

Adriaens volgens de wettelijken brieffe daervan zijnde) 

 

1W334, 99, 19-9-1598 

 

- Jan Cornelis Vos contra Adriaen Corneliss Hannepit (actor heijst dezelven als voocht van 

weese van Cornelis Matthijss vuijt het sterfhuijs van zijn moeder saliger gedeelt ende 

aen de verweerder vercocht heeft toecomende de weesen van Pieter Adriaens volgens 

de wettelijken brieffe daervan zijnde) 

 

- Dierick Serjonckers contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (verteerde gelagen) 

 

- Gabriel Corneliss (MPS: Gabriel Corneliss Bossaert?) contra Andries Jans (coop van terwe) 

 



- Nicolaes Corneliss contra Laureijs Adriaens (MPS: voorgaande acte niet gevonden) 

- actor persisteert 

- schepenen verstellen 

 

- Nicolaes Corneliss contra Laureijs Adriaens (verteerde gelagen) 

 

1W335, 99v, 19-9-1598 

 

- Pauwels Franss contra Maerten Heijndricks (verschenen paeijen) 

 

- Pauwels Franss contra Jan de Vrie (schorhuijre aencomende de armen van Waerde) 

 

- Pauwels Franss contra Jan Verhelst (ackerschade met zijn verckens gedaen in aenleggers 

terwe) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Marinus Claessen contra Cornelis Willems (of hij volcomen is 

zijn thoonen als hij op de 23-7-1598 aengenomen hadde. Schepenen verclaeren dat de 

zelven nijet volcommen is, versouckt dienvolgens onslagen te zijn van der instantie. 

Schepenen ontslaen requirant van instantie) 

 

1W336, 100, 21-9-1598 

 

Extraordinaire Vierschaere 21-9-1598 

 

- Dierick Serjonckers nomine Dignus Engels contra Pieter Geerts 

- actor persisteert 

- verweerder persisteert bij zijnne defentie, presenteert zoo vele te betaelen als hijh van 

de pacht van tzelve lant over dit jaer schuldich is 

- actor sustineert dat hij verweerder zal werden gecondempneert te betaelen alsoo de 

zelve penningen aencomende weeskinderen ende volgens tregister op tzelve lant zijn 

gehypotequeert omme hunne betaelinge daeraenne te verhalen, mitsgaders opde 

vruchten van dien. 

- schepenen naer verbale alligatie, hebben deze dach van rechte vercontinueert tot op 

donderdage eerstcomend, wesende ordinaris dach van rechte 

 

- Cornelis Lievens constitueert Dierick Serjonckers 

 

1W337, 100v, 23-9-1598 

 

Dach van rechte 23-9-1598 

 

- Marinus Corneliss Gort nomine offitio contra Heijndrick Karels (alsoo verweerder in 

weijgeringe is geweest van prochie wege met zijne wagen op zijn buerte als andere 

ingesetenen dwelck hij aenlegger dien volgens int openbaer tot laste van verweerder 

besteet heeft voor 6s 8gr vls, dat de verweerder de zelve somme zal betalenne te 

vierschatten ofte zoo schepenen tzelve zullen bevinden te behoore 

- duer cleijnheijt vant collegie verstelt 

 

- Dierick Serjonckers nomine Dignus Engels contra Pieter Geerts 

- actor persisteert 



- schepenen hebben de verweerder gecondempneert inde voors heijsch cum expensis 

directis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijse, doende dien volgens zijn bewijs aen 

de vruchten bij hem in arreste gestelt, etc. 

- (volgende pagina) hinck inde ? heeft de verweerder van de voors. sententie 

geappelleert omme tzelve appel te verheffen zoo zijnnen raedt zal gedragen naer de 

voors. appellatie hebben schepenen geordonneert alsoo de goederen in arreste gestelt 

bederffelijk zijn dat de verweerder zelve goederen zal voeren in bewarender hant tzij 

in’t schuijre oft in eenen hoop blijvende dezelve altijts in arrest zoo lange tot dat de 

zaecke rechtelijk zal fenijneert wesen ende dat op coste van ongelijcke? 

 

1W338, 101, 23-9-1598 

 

- Dierick Serjonckers contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- actor persisteert 

- verweerder in vierschaere present versouckt van aenleggers bouck copie ende 

specificatie van partijen die hij reus zoude mogen schuldich wesen 

- schepenen naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen, wesen partijen bijde 

anderen elckx met een goet man, actor neempt Pauwels Franss, reus Pieter Adriaens 

 

- Dierick Serjonckers nomine Jan Cornelis Vos contra Adriaen Corneliss Hannepit nomine 

zijne weese 

- actor persisteert 

- schepenen naer maninge van schoutet hebben de verweerder gecondempneert inde 

voors heijsch cum expensis directis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijse, doende 

dien volgens zijn bewijs aen de goederen die de weese van zijn grootmoeder zoude 

mogen gedeelt hebben, etc. 

 

1W339, 101v, 23-9-1598 

 

 

- Dierick Serjonckers nomine Jan Cornelis Vos contra Gabriel Bossaert 

- actor persisteert 

- verweerder sustineert dat de aenlegger zal zoucken Jan Matthijss zijnne betalinge van 

voors. heijsch alsoo hij ’t lant van voorn. Jan Matthijss voor vrij gecocht heeft ende de 

tachterheijt hem geenszins is aengaende 

- schepenen naer aenleggen ende verweeren van partijen hebben de verweerder 

gecondempneert inde voors heijsch cum expensis directis, wijsen voorts actor tot 

zijnnen bewijse, doende dien volgens zijn bewijs aen tlant twelck Jan Matthijss van 

zijnne grootmoeder gedeelt heeft ende bij de verweerder gebruijckt wert ende hem 

eijgen is toebehoorend, etc. 

 

- Nicolaes Corneliss contra Laureijs Adriaens 

- actor persisteert als vooren van 19-9-1598 

- schepenen naer dat verweerder nijet is comparerende hebben de verweerder 

gecondempneert inde voors heijsch cum expensis directis, wijsen voorts actor tot 

zijnnen bewijse, doende dien volgens zijn bewijs aen verweerders beste coeijen ende 

alle andere goederen hem toebehoorend, etc. 

 

1W340, 102, 23-9-1598 

 



- Pauwels Franss contra Jan Verhelst 

- actor persisteert 

- reus sustineert dat actor zal doen blijcken dat zijn verckens de schade bijden 

aenleggers gemoveert gedaen hebben 

- actor neempt de zelve thoonen te doenne 

 

- Cornelis Lievens contra Gheleijn Reijns ende Jan Veerman  

- actor heijst dat zij zullen compareren voor de vierschaere ende geven getuijgenisse der 

waerheijt wat hen zoude mogen kennelijk wesen van articulen inden interdit (MPS: 

bewijsschrift) alhier overgegeven geroert 

- verweerders hebben volgens de interdit haere verclaeringe gedaen met solempnelijke 

eede als daertoe rechtelijk gedachvaert zijnde 

 

- Cornelis Lievens contra Jan Danckaerts (van alsulcken aengenomen werck als hij inden 

lande van Catz met hem actor heeft aengenomen) 

 

1W341, 102v, 23-9-1598 

 

- Jan Baele contra Jan de Wagemaecker (schutgelt van zijn schaepen ende koeijen) 

 

- Jan Baele contra Hector Marinuss (schutgelt van zijn vercken ende runderen) 

 

- Adriaen Govaerts contra Dierick Serjonckers (actor eist verweerder als besitter van ypoteque 

over twee verschenen paeijen van huijse genaempt De Gouden Leeuw) 

 

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2041, 176, 15990503: Compromis mette vuijtsprake. Questie, 

geschillen ende Processen geresen zijnde, zoo Voir tLandrecht over Zuijdtbevelandt, als ooc 

voir Schepenen der stede Goes, tusschen Pieter Geerdsz Jong, poorter der zelver stede ter 

eenre ende Adriaen Govardsz, eertijdts pachter wonende op de hoefve op Moerdamme, aen 

den Oostdijck, onder die Verssinghe van Weerde, thoebehoorende wijlen Jan Adriaensz 

Blancx, ende nu wonende in onse Lieve Vrouwe Polder, ter andren zijden. Contenderende den 

voorseiden Pieter als gecocht hebbende van de erffgenamen des voorseiden Jan Adriaensz die 

voornoemde hoefve met alle d’Actien ende pretensen die de zelve erfgenamen jeghens den 

voorseiden pachter sustineerden te hebben. Tot betaelinghe van 253 £ 17 sch. 1 groot,  ter 

oirzaecken omdat hij zeijde dat den voorseiden pachter gebroken hadde zeeckere 13 gemeten 

56 roeden ende andere 4 gemeten ende 140 roeden weijen over 10 oft 6 jaeren. Ende 

Daeromme pretenderende  drije vout pachten volghende die pachtcedulle. Daerenboven noch 

pretenderende zeeckere sommen voor dat den voorseiden pachter die hoefve niet behoorlijck 

gerepareert meer derrincx gedolfven niet behoorlijck geteelt noch weije gelaeten ende t misch 

elders vervoert zoude moghen hebben, contrarie die voorseide cedulle. Item alnoch alsoo de 

voorseide Adriaen Govardsz aen Pietere die baeninghe van de voorseide hoeve heeft 

overgelaeten, Pretendeerde Pieter zeeckere sommen, omdat hij zeijde dat Adriaen hem 

meerder quantiteijt van weijen ende baete van bezaijde vruchten hadde thoegeseijt, volghende 

den contracte, die Adriaen zelfs hadde genoten. Alwaer jeghens zeecker exceptie (als dat die 

voorseide gepretendeerde actien den erfgenamen van Jan Adriaensz Blancx niet en 

competeerde.) Hij Adriaen Govardsz geproponeert zijnde, ende bij hem ingelijcx heijsch 

gedaen zijnde tot betalinghe van zeecker somme bij hem bedonghen voor die baeten vant 

overlaeten van de voorseide hoefve. Ende naerdijen die voorseide zecken waeren nog 

ongedecideert hanghende  ende dattet bij Commissarissen opt Landt Recht gheappeleert was 

parthijen te comen bij elcanderen met goede mannen op hope van accoordt, Heeftet den 



parthijen beter gedocht alle hunne quest, geschillen ende (etc. ut supra pag.164) aen den 

eersaemen Adriaen Andriesz Wiskercke ende Cornelis Jansz Boone  gecoren bij Pieter 

Geerdsz: Paulus vanden Dale ende Jacob Mets, gecoren bij Adriaen Govardsz, midsgaders 

aen Jacob Jansz Braeniendijc, Cornelis Cornelisz Mathijsz en Mr.Cornelis Cornelisz Bruijne, 

Commissarissen ende Griffier vant Landt Recht voorseid als goede mannen. 

Sulcx zijn voir mij als (etc. ut ibi) gecompareert den voornoemden Pieter Geerdsz ende 

Adriaen Govardsz, ende hebben belooft bij desen te onderh(ouden?) naevolg(ende) ende 

(etc.al ut supra die pag.164) Op de pene van h.goud r. te verb(inden) aenden Aermen, d’een 

helft in G(oes) ende dander inden voorseiden Polder, bij deen dander oft beijde (etc.) 

Dwelcken voorseide gecoren goede mannen parthijen geh.(etc ut ibi) Segghen ende 

verclaeren midts desen dat Adriaen Govardsz, ter oirzaecken van alle die pretensien die Pieter 

gedaen oft geroert heeft, ende die Daervuijt noch zouden moghen spruijten, zal gheven aen 

Pietere die Somme van ses hondert guldens eens. Te weten dat hij Adriaen zal Pieter quijten 

van alzulcken vijf hondert ende vijftich guldens als d’Arbiters verstaen, zegghen ende 

verclaeren dat Pieter aen Adriaen voort overlaeten vanden voorseiden hoefve schuldigh es, 

Dwelcke (Pietere?) (dezelve inhoudende) in betaelinghe ende afquijtinghe zullen strecken 

Ende dander resterende vijftich guldens zal Adriaen aen Pieter in ghelde moeten gheven 

baefmisse naestcomende. Wel verstaende dat Pieter gehouden werdt  ende d’Arbijters 

verclaeren dat hij verbonden blijft midts desen den voorseide Adriaen te indempniseren 

jeghens alle dandere 

(In de rechter marge:) Wel verstaende ooc dat mette zelve 550 guldens hij Adriaen voort 

overlaeten al voldaen es. Midts dat hij Adriaen die bezaijde vruchten die hij ontfanghen heeft 

ooc vrij ende vranck van allen oncosten zal behouden (Additionem applo. Levendale) alle 

dandere die hun in de voorseide Actien eenigh part ofte deel zouden willen vermeten oft ter 

oirzaecken van eenighe pretensien voren verhaelt, heijsch oft molestatien aen Adriaen in 

thoecomenden tijdt zoude moghen doen. Van alle dwelcke Pieter moet Adriaen costeloos 

ende schaedeloos bevrijden 

Ende worden alle die costen (etc.ut supra pag.164) Ende die costen opde vergaederinghe (etc.) 

Sal ooc elcx van de parthijen gheven aen den Aermen vij schellinghen grooten, deen helft 

binnen Goes ende dander inden voorseiden Polder. Aen den …? die (etc.) elcx vijf 

schellinghen grooten. Midts dwelcke zullen die voorseide parthijen ontsleghen zijn (etc.ut 

supra pag.130) op pene die zulcx verwijtelijck ofte met eenighe bitterheijt varopperen(?) 

zoude te verbeuren telcker reijse twintich schellingen grooten vlaems aen den Aermen die 

zulck opworpen zoude moghen gevallen. Ende oft in dese Vuijtspraecke oft (etc. ut supra 

pag.168 vs.qz.ad finem)  

Aldus (etc. ut ibi) binnen deservoorseide stede Goes, Op den derden maij anno 1599. Daer 

present over t’compromis waeren Jan Jacobsz Bijle weerdt in den gouwen leuw ende 

Zacharias de Jonghe dijchraeve etc. als looffelijcke getuijghen hier thoe geroepen ende 

sonderlinghe gebeden ende kennisse ons handtgescriften hier onder gestelt ende es 

onderteeckent Adriaen Andriesz Wiskercke , Paulus vanden Dale, Cornelis Jansz Boone. 

Mij daermede present Pr.van Levendale publicus Notarius. 

(In de linker marge:) Gegheven elcx van de parthijen 1 instrument langh vijf pag. compres. 

Noch aen Adriaens erfgenamen 1 copie. 

 

Jan Danckaerts constitueert Willem Olleman 

 

1W342, 103, 2-10-1598 

 

- schout ex offitio contra Heijndrick Karels 

- actor persisteert als vooren 



- verweerder sustineert dat ter tijt hij de wete gedaen was zijn paert nijet mogelijk was 

omme te rijden duer zeecker accident tzelve over hem hadde?, versouckt dienvolgens 

ontslagen te zijnne vander instantie 

- schepenen naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen hebben vonnisselijk 

verweerder gecondempneert inde principaele somme van 2 gulden voorde 

wagenvracht int openbaere belooft midtgaders inde rechtelijke oncosten vandien 

wijsende voorts actor tot zijn bewijse, de aenlegger doet zijn bewijs aan een van 

verweerders coeijen etc, 

- Alsoo hij Heijndrick Karels in vierschare met woorden is te buijten gegaen tegen alle 

costuijmen is de zelven bij de schout becalengeert inde boete van 5s, versouckt de 

zelven daerin gecondempneert te werden 

- is verstelt 

 

- mr. Florin de Vleeschouwer nomine als procureur generael speciael hebbend van Machiel 

Lievens Stellenaer tot Stuijvesant mede vervangend zijne moeder ende zusterkinderen 

weesen contra Jan Dignuss, Jan Adriaens Loijs, Anthonij Jooss, Andries Hubrechts 

- actor heijst elckx 100 carolus guldens ende dat over alsulcke schapen als zij opgehaelt 

geaenveert ende opgebuert hebben ontrent kerstdach anno 1593 aengevloeijt ende met 

zeedrift aengecomen te Weerde ende Valckenisse toebehoorend de heijsschers, 

affgedreven vuijt schorre genoemt Oudt Hontenisse in Vlaenderen ende bij de Hove 

Provinciael zulcke baten, profijten ende emolumenten zijn gereserveert tot profijte van 

de heijsschers blijcken bij acte daervan zijnde, ofte dat de verweerders elcks 

respectivelijk zij purgeren met solempnelijke eede wat nombre schaepen ende 

profijtzij des genoten hebben omme daer naer tzij bij estimatie oft andersints breeder 

daerinne verstaen te werden alst naer recht behoren zal laten nijettemin onverlet 

d’actie van de Hooftofficier nomine de graeff met heijsch van costen ter taxatie van 

vierschare 

 Jan Dignuss in vierschare present verclaert dat hij van voors. schaepen geen 

aengehaelt opgebeurt oft tot zijnne huijse gehadt te hebben maer verclaert dat zijn 

huijsvrouwe te zelve tijden aen eeniche schaemel luijden zijn paert ende carre geleent 

heeft omme de zelfde tot haeren huijse te halen 

- schepenen naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen hebben deze zaecke 

verstelt 

 

1W344, 104, 2-10-1598 

 

- Pauwels Franss contra Pieter Jans Wagenaer, Bardijne Jans ende Janneken Pieters 

huijsvrouw van Jan Franss de zelve rechte kennisse oft zij voor de maent augusto oft 

recht voort snijen van terwe nijet gesien en hebben dat zeeckere verckens toebehorend 

op de hoeve van Renialme geweest hebben in zeecker terwe toebehoorend de 

aenlegger ende oock zelfs tot twee ofte drije reijsen hebben vuijtgeslagen ofte heijst 

bij foute van dien daervoren de somme van 6p gr vls. 

- Pieter Jans out ontrent 20 jaeren ende Janneken Pieters oudt ontrent 28 jaeren hebben 

verclaert op haer mannen waerheijt ende vrouwen vromheijt dat zij de verckens thuijs 

behoorend op de hoeve van Jan Verhelst ofte Renialme ten tijde als vooren inde terwe 

gesien hebben de welcke Pieter Jans verclaert vuijt de zelve terwe een reijse gejaecgt 

te hebben ende noch eens daerinne gezien, twelck zij elckx particulier beloven met 

eede desnoot zijnde te bevestigen, fineerende hiermede zijnne verclaeringe 



- Baldijnken Jans oudt 30 jaeren, verclaert als vooren dat zij ten tijde als vooren de 

voors. verckens inde zelve terwe drijmael op een achternoen gesien ende tweemael 

daer vuijt gejaecgt te hebben 

 

- Cornelis Lievens contra Jan Danckaerts 

- actor heijst als vooren 

- verweerder versouckt copie  

 

- Dierick Serjonckers nomine Marinus Steijn proc. Jan Jooss contra Thomas Gabriels (paeije, 

levering van 2,5 viertelen schoon zaeijterwe) 

 

1W345, 104v, 17-10-1598 

 

- Dierick Serjonckers nomine Jan Jooss contra Thomas Gabriels 

- actor persisteert 

- verweerder dach aen de betaelinge de tijt van een maent, belovend alsdan dezelve 

penningen te betaelen op volstaende panden, zonder langer 

 

- Cornelis Lievens contra Jan Danckaerts 

- actor persisteert 

- reus ontkent mededeelder te zijn geweest int voors. werck dan bij zoo verre dat de 

aenlegger can doen blijken met besteeders bouck dat de verweerder mede bekent staet, 

sustineert dien volgens dat de aenlegger gehouden was ons te doen een rechtelijke 

wete aleer hij ijemant tonsen laste mochte huijren, zulcks nijet blijckend sustineert 

ontslagen te zijn vanden heijsch 

- schepenen naer aenleggen ende verweeren van beijde partijen, hebben dese partijen 

gewesen bij de andere elck met twee goede mannen, actor neempt Gabriel Bossaert 

ende Laureijs Adriaens, reus schout ende Pauwels Franss 

 

- Jan Lodewijcks constitueert nomine sterfhuijs van Jacob Lodewijcks, Dierick Serjonckers 

 

1W346, 105, 17-10-1598 

 

- Dierick Serjonckers nomine sterffhuijs Jacob Lodewijcks contra Cornelis Anthonies (actor 

heijst verweerder als getrouwt hebbend de weduwe van Jan Domiss de somme van 

20p gr vls die Laureijs Domiss binnen zijnnen leven in 1577 verleijt hadde op de 

Crabbendijckse vorssinge volgens obligatie 14-12-1577 alhier geexibeert) 

 

- Dierick Serjonckers nomine sterffhuijs Jacob Lodewijcks contra Adriaen Jan Leenaerts 

(actor heijst verweerder als getrouwt hebbend de weduwe van Bastiaen Pieters de 

somme van 20p gr vls die Laureijs Domiss binnen zijnnen leven in 1577 verleijt hadde 

op de Crabbendijckse vorssinge volgens obligatie 14-12-1577 alhier geexibeert) 

 

- Pauwels Franss nomine sterfhuijs Jacob Stoffels contra Laureijs Geerts (verschenen paeije 

van schultbrieff over coop vleesch twelck eenen Jan Diericks van Rotterdam van 

Stoffel Jacobs gecocht hadde) 

 

- Pauwels Franss nomine sterfhuijs Jacob Stoffels contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn 

Adriaens) (obligatie) 

 



1W347, 105v, 17-10-1598 

 

- Pauwels Franss versouckt in vierschare oft hij volcommen is in zijn aengenomen thoonen 

daer hij bij sententie van schepenen toe geadmitteert was  

- schepenen verclaeren dat de aenlegger is volcommen in zijnne thoonen 

- Pauwels Franss?? versouckt dienvolgens dat de aenlegger? zal werden 

gecondempneert inde voors. heijsch volgend de taxatie die schepenen overgebracht 

hebben te weten 10s wesende twee schatten 20s gr vls, is noch geordonnert partije 

iteratieve wete gedaen te werden (MPS: begrijp er niets van?) 

 

- Jacob Metz nomine Jan Dignuss contra mr Floris de vleeschouwer nomine zijn meesters 

(aenlegger) 

- Jan Dignuss versouckt ontslagen te zijn vander instantie 

- schepenen naer maninge van schoutet, alsoo de aenlegger nijet compareerde, hebben 

de verweerder ontslagen  

- Dierick Serjonckers nomine Jan Adriaens Loijs, Andries Hubrechts, Anthonij Jooss 

versoucken, ut supra 

 

1W348, 106, 29-10-1598 

 

Dach van rechte 29-10-1598 

 

- mr Floris de Vleeschouwer contra zijnne voors. partijen 

- actor persisteert 

- Dierick Serjonckers nomine Jan Adriaens Loijs, Andries Hubrechts, Anthonij Jooss 

versouckt copie 

 

Aengaende van Jan Dignuss ende Heijndrick Heijndricks is verstelt? 

 

- Jan Baele contra Cornelia Verbeecke (schutgelt van haer beesten) 

 

- Pauwels Franss contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) 

- actor persisteert 

- verstelt 

 

- De zaecke jegens Jan Verhelst verstelt 

 

1W349, 106v, 29-10-1598 

 

Dach van rechte 29-10-1598 

 

- Dierick Serjonckers nomine Jan Jooss contra Adriaen Corneliss Hannepit (levering twaalf 

sacken schoon terwe) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Marinus Erasmus contra Stoffel Splinters (vuijtcoop successie 

van aenleggers huijsvrouw daer de verweerder de moeder aff gehadt heeft) 

 

- mr Floris de Vleeschouwer nomine zijnne meesters als vooren ten register bekent contra Jan 

Dignuss, Jan Adriaens Loijs, Anthonij Jooss, Heijndrick Heijndricks 

- actor persisteert 



- Jacob Metz nomine Jan Dignuss versouckt copie  

- schepenen staen copie toe 

 

2W001, 107, 29-10-1598 

 

- Dierick Serjonckers nomine Jan Adriaens Loijs, Andries Hubrechts, Anthonij Jooss 

zegt dat zij de aenlegger in geenen deele eeniche schult bekennen oft zaecke dat hij 

actor eenich instrument in rechte alhier exibeerde te weten schepenen brieven 

obligatien als anderen die tot laste van de verweerders zouden mogen spreecken oft 

gemaeckt zijn zulcken geexibeert zijnde?? zullen responderen naer aengande de 

pretensie die actor in vierschare is doende te weten van zeecker verdroncken schapen, 

die hij actor wij genoten te hebben ende van de dijcken ofte schorren thuijs gehaelt te 

hebben het welck wij ganselijck ende heerlijke? (MPS: geheele?) ontkennen, ofte ten 

ware dat hij actor tzelve particvulier conde proberen met gelooffweerdige mannen de 

rechte genoucg zijnde, zulcks nijet sustineert ontslagen te zijn van de ongefundderde 

heijs 

- actor persisteert bij replicque, zegt dat de verweerders wel behoren beter te letten op 

de heijsch zulcks nijet en bestaet, ten eerste van zijn antwoorde beroerende eeniche 

schepenenbrieven ? commen voorts ten principale daer de verweerders ontkennen 

eeniche schult ter cause van questieuse schaepen, Soo referereert hem de heijscher tot 

zijnen heijsch zijnne conclusie daerinnen geinsereert staet de versochte purge van 

eede, in supplement van meerdere preuve, leggen nijettemin over in rechte zeeckere 

spanne in desen dienst gedaen bij wijlen jonckheer Wolffaert van Borsselen metten 

stathouder Jan Brauw te dier tijt zegt daermede te vreden te zijnne opt purgeren vande 

eedt, volgens de heijsch 

- schepenen naer alligatien van partijen wijsen voor recht dat partijen bijden anderen 

zullen compareren tusschen dit endeten naeste dage van rechte ende elkcx daertoe 

nemend twee goede mannen op hope van accoorde 

- Heijndrick Heijndricks is oock geordonneert als vooren 

 

2W003, 108, 7-11-1598 

 

Dach van rechte 7-11-1598 

 

- Adriaen Marinuss Rave contra Adriaen Jan Leenaerts (lantpacht in Schore) 

 

- Thomas Gabriels contra Pieter Bastiaens (ackerschade) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Jan Jooss contra Adriaen Corneliss Hannepit 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen naer maninge van de schoutet hebben de verweerder gecondempneert inde 

voors heijsch cum expensis directis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijse, doende 

dien volgens zijn bewijs aen ’t beste ende gereetste twelck hij ten huijse ende houve 

moge bevinden, etc. 

 

2W004, 108v, 7-11-1598 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Hubrecht Marinuss Gort (verteerde gelagen) 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Cornelis Pieters Rooshil (verteerde gelagen) 



 

- mr Floris de Vleesschouwere contra Jan Dignuss 

- actor persisteert 

- Jacob Metz nomine de verweerder zegt dat de aenlegger ongefundeert te zijnne inden 

finalen heijsch ten waere hij aenlegger het zelfde coste doen blijcken te rechte 

genoucg zijnde alsulcken zeedriftich goet bijde verweerder aengeslagen ende zijne 

profijte genoten ende geprofiteert heeft ofte anders sustineert ontslagen te zijnne 

vander instantie ende partije inde costen 

- heijscher voor replicque op de voorgaende impertinente antwoorde persisteert bij zijne 

heijsch ende genomen conclusie secht dat de verweerder in supplemente van breeder 

premie die de heijsscher heeft over geexibeert in rechte zal geadmitteert werden tot 

verclaeringe van eede, conform de heijsch, gelijckt int recht behoort ende gefondeert 

zijnde 

- schepenen naer verbaele alligatien van partijen, hebben vonnisselijk geordonneert 

partijen elckx met twee goede mannen te compareren bijde anderen, etc. 

 

2W005, 109, 7-11-1598 

 

- mr Floris de Vlesschouwere contra Jan Adriaens Loijs, Andries Hubrechts ende Anthonij 

Jooss 

- actor persisteert 

- verweerders persisteren insgelijck bij haere voorgaende defentie 

- naer diversche alligatien van partijen ende ter maninge vande schoutet hebben 

schepenen vonnisse geordonneert alsoo partijen beijde concludeerden tot sententie dat 

de aenlegger ten rechte genoucg zijnde zal proberen tusschen dit ende den derde dach 

van recht bij gelooffwerdiche getuijgen de verweerders daerinne volgens zijne heijsch 

culpabel ende schultbaer te zijnne, zulckx gedaen wesende daernaer te doen als naer 

recht behooren zal 

 

- Dierick Serjonckers contra Domis Jans (levering van 16 viertelen boonen goet leverbaer 

goet) 

 

- Dierick Serjonckers contra Domis Jans (verteerde gelagen) 

 

2W006, 109v, 7-11-1598 

 

- Jacob Metz contra Adriaen Corneliss Hannepit (rest obligatie van 25-10-1593) 

 

- Marinus Claessen contra Hector Marinuss (MPS : vorige acte niet gevonden) 

- actor persisteert 

- schepenen naer maninge van schoutet hebben vonnisselijk geordonneert dese zaecke 

te blijven in surseance ad primam, per salvo iteratieve wete 

 

Dach van rechte 13-11-1598 

 

- Thomas Gabriels contra Pieter Bastiaens 

- actor persisteert 

- verweerder sustineert dat de aenlegger zal proberen dat zijn beesten de schade alleen 

gedaen hebben 

- aenlegger vermeet hij tzelve te proberen 



- schepenen admitteren den aenlegger op zijne thoonen 

 

2W007, 110, 13-11-1598 

 

- Dierick Serjonckers contra Domis Jans 

- actor persisteert 

- naer maninge van de schoutet ende duerde non comparitie van verweerder hebben de 

schepenen verweerder gecondempneert inde voors heijsch cum expensis directis, 

wijsen voorts actor tot zijnnen bewijse, doende dien volgens zijn bewijs aen alle 

goederen de verweerder competerende, etc. 

 

- Dierick Serjonckers contra Domis Jans 

- actor persisteert nopende de verteerde gelagen 

- verweerder belooft te betaelen binnen een maent op volstaende panden, daervooren is 

gecompareert Jacob Jacobs Stoffels die hem heeft geconstitueert als borge ende 

principael 

 

- mr Floris de Vleeschouwer nomine als vooren ten register bekent contra Pieter Jacobs 

Verbeecke, Pieter Willems, Heijndrick Adriaens, Willem Maertens, Jan Geense, Jan 

de Vrie, Jan Corneliss Vos ende Heijndrick Heijndricks 

- actor heijst elck respectivelijk kennisse der waerheijt te doennein vierschare alhier 

solempnelijk naer costuijme op zulcke positie ende interrogatoire als in rechte zal 

geexibeert werden, ofte bij foulte 50 gulden daervooren 

 

2W008, 110v, 13-11-1598 

 

- mr Floris de Vleeschouwer nomine als vooren ten register bekent contra Jan Dignuss 

- actor persisteert 

- verweerder versouckt dat de aenlegger zal stellen borge voor de costen die hij in 

rechte zal lijden ende alreede geleden 

- is voorts geordonneert dat de aenlegger tzelve zal volcommen  

- is ten dien in vierschare gecompareert Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) die 

hem heeft geconstitueert als borge voor de voors. oncosten, des belooft de actor hem 

hier van te indempniseren 

 

- schout contra Jan Engels (verschenen paeijen huijs) 

 

- schout contra weduwe van Pieter Stoffels (verschenen paeijen huijs) 

 

- schout contra Adriaen Joriss (verschenen paeijen huijs) 

 

- schout contra Stoffel Splinters (huijre thienden) 

 

2W009, 111, 13-11-1598 

 

- mr Floris de Vleeschouwer nomine als vooren ten register bekent contra Jan Dignuss 

- actor persisteert dat de verweerder alhier in judicio zal kennen oft loochenen tgene hij 

hier in gebannen vierschare te vooren gekent heeft ende aen kennisse van schepenen 

gesecht is ende tot heijsschers voordele geaccepteert te weten dat paerden ende sleede 



de questieuse schaepen oft eeniche van dien vanden dijck gehaelt heeft bij zijnen 

huijse ende houve gevoert, in cas van refuijse presenteert preuve? 

- de gedaecgde zegt zulckx ongehouden te zijnne maer sustineert dat actor zal doen 

blijcken te rechte genoucg zijnde dese questieuse schaepen hier geroert bijden 

verweerder tot zijnen profijte genoten ende tzijnen huijse gevoert te hebben, zulcks 

gedaen zijn recht 

- heijsscher replicerend persisteert, zeggend daer beneffens dat hem behoorde te volgen 

zijn conclusie hem dus gedraegen aen schepenen? 

- schepenen naer verbale alligatien van partijen ende ter manisse van de schoutet 

hebben vonnisselijk geordonneert dat actor binnen 14 dachen zal proberen dat de 

verweerder eenich profijt ofte zijn huijsvrouw daervan genoten heeft omme dien 

gedaen daervan te ordonneren als men naer rechte zal bevinden te behooren 

 

- Hubrecht Marinuss Gort constitueert Jacob Metz 

 

2W010, 111v, 13-11-1598 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Hubrecht Marinuss Gort 

- actor persisteert 

-  Jacob Metz nomine de verweerder sustineert dat aenlegger is ongefundeert in zijnnen 

heijsch duer dien de aenlegger heeft gesproocken voor 4 gulden die schuldich was 

eenen Gheleijn Reijns (MPS: Leijn Reijns) die de verweerder tot actors huijse zoude 

verteren 

- actor zegt te proberen dat de verweerder de voors. Gheleijn heeft quijtgescholden, van 

voors. vijer gulden 

- naer verbaele alligatie van partijen hebben schepenen partijen gewesen te compareren 

bijde anderen elckx met een goet man, etc. 

 

- Marinus Marinuss de Schipper contra Cornelis Pieters Rooshil 

- actor persisteert 

- Dierick Serjonckers nomine de verweerder versouckt met de aenlegger te reeckenen 

ende vereffenen 

 

- Jacob Metz contra Adriaen Corneliss Hannepit 

- te mede gegeven (MPS: verder niets) 

 

2W011, 112, 20-11-1598 

 

- Willeboort Machiels contra Willem Quirijns (actor heijst de verweerder als borge ende 

principael voor Adriaen Corneliss Hannepit per obligatie van 15-2-1597, noch 8 

sacken terwe) 

 

- Jan van Attendale contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss) (per obligatie van 5-3- 

1598 leveringe van 9 sacken terwe) 

 

- Jan Dignuss (MPS: of is dit een andere Jan Dignuss?) contra Marinus Corneliss Gort (actor 

dat verweerder zal commen ontfangen 25 viertelen ront coolsaet in alder manieren hij 

dat gecocht heeft op des aenleggers houwelijck voor 23s 4gr ijder viertel te leveren 

kersmisse naestcomend 1598 vuijtgaende. Soo den aenlegger dan getrout is, soo moet 

hij ’t betaelen, soo nijet zoo geeft de verweerder ’t saet ijder sack (MPS: ijder sack is 



doorgestreept) voor 20s ten gelage ende 3s 4gr de armen zonder meer. De schout 

nomine offitie versouckt dat aenlegger alsoo hij een man van buijten is?, zal borge 

stellen voor de costen vanden processe. Ten dese is gecompareert Willem Quirijns die 

hem heeft geconstitueert als borge, versouckt voorts de verweerder alsoo deerste 

instantie is dach ad primam. Schepenen houden saecke aen) (MPS: Vreemd 

“aengesien hij een man van buijten is”. Heeft dit te maken met de wrevel die er wel 

bestond tussen Waarde en Valckenisse?) 

 

2W012, 112v, 20-11-1598 

 

- mr Floris de Vleeschouwer nomine als vooren ten register bekent contra Pieter Jacobs 

Verbeecke, Pieter Willems, Heijndrick Adriaens, Willem Maertens, Jan Geense, Jan 

de Vrie, Jan Corneliss Vos ende Heijndrick Heijndricks 

- actor persisteert 

- verweerder soecken borge ende namptissement voor de comparitie van haer 

dachcosten 

- aenlegger presenteert namptissement 

- schepenen ordonneren actor te namptiseren pedestante 

- actor voldoet schepenen sententie 

- de verweerder comparerend hebben haere verclaeringe volgens de intendit op desselfs 

geteeckent gedaen van hunne wetentheijt, dijenvolgende versouckt actor of hij 

volcommen is in zijnne aengenomen probatie 

- schepenen naer maninge van schoutet hebben verclaert actor in zijn aengenomen 

thoonen in ’t geheel oft deel nijet volcommen te zijn  

- Serjonckers nomine verweerders versouckt ontslagen te zijnne van der instantie 

- schepenen fiat 

- actor appelleert van voors. sententie verclaerende tzelve te vervolgen voorde 

Provinciale Hove van Hollant tzij in ’t cas d’appel oft in reformatie zoo zijnnen raedt 

zal gedragen 

 

2W013, 113, 20-11-1598 

 

- schout contra Olivier Jacobs (over overlatinge ende coop van lande) 

 

- mr Floris de Vleeschouwer versouckt prolongatie tot zijn productie causa hem moverende 

voor de tijt van een maent 

- reus secht aenlegger gehouden te zijn acte van diligentie te thoonen dien gezien zijnde 

zullen mijn heeren hem refererend naer behoorlijk recht ende costuijmen  

- schepenen persisteren bij haer voorgaende sententie ten desen gegeven 

 

- Thomas Gabriels contra Engel Roels smidt ende Cornelia Verbeecke 

- actor heijst de voors. personnen elckx particulier kennisse der waerheijt wat hen zoude 

mogen kennelijk wezen van articulen die men volgens de interrogatoire haer voorlezen 

zal ofte heijst etc. 

 

- Dierick Serjonckers contra Cornelis Lievens (verteerde gelagen, vacatien) 

 

- Dierick Serjonckers contra Pieter Bastiaens (verteerde gelagen) 

 

2W014, 113v, 20-11-1598 



 

- Jacob Adriaens Loijss als kerckmeester van Waerde contra Willem Maertens backer 

(kerckthienden) 

 

- mr Floris de Vleeschouwer nomine als vooren ten register bekent contra Pieter Jacobs 

Verbeecke, Pieter Willems, Heijndrick Adriaens, Willem Maertens, Jan Geense, Jan 

de Vrie, Jan Corneliss Vos ende Heijndrick Heijndricks 

- actor heijst elckx particulier kennisse der waerheijt op alsulcken interrogatoire als men 

in rechte zal overleveren, etc. 

 

Dach van rechte 28-11-1598 

 

- Jan Dignuss contra schoutet 

- aenlegger persisteert 

- verweerder zegt voor defentie dat hij op de voors. coopmanschap gehadt heeft zijn 

beraet tot sanderdaecgs, van welke coopmanschap hij verweerder zegt achterwaerts 

gegaen te zijn ende daervan betaelt te hebben ’t gelach daer op gestelt 

- aenlegger sustineert dat de verweerder voorwaerts is gegaen van voors. coopmanschap 

- schepenen naer verbale alligatie van partijen hebben vonisselijk geordonneert dezelve 

te compareren elckx met een goet man, etc. 

 

2W015, 114, 28-11-1598 

 

- Jacob Adriaens Loijss als kerckmeester van Waerde contra Willem Maertens backer  

- actor persisteert 

- verweerder belooft te betaelen 

 

- Jan van Attendale contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss) 

- actor persisteert 

- verweerder belooft te betaelen 

 

- Willeboort Machiels contra Willem Quirijns 

- aenlegger persisteert 

- verweerder sustineert dat de aenlegger zal eerst en voor al zoucken de principale 

verlijder van obligatie namentlijk Adriaen Corneliss Hannepit, ende zulcks wettelijk 

blijckend en geen verhael wetende dat hij actor hem verweerder alsdan vermach te 

zoucken en nijet eer, ende zoo den aenlegger tzelve nijet en heeft gedaen, versouckt 

ontslagen te zijn vander instantie 

- schepenen naer verbale alligatie van partijen ende ter maninge van schoutet, hebben 

vonnisselijk geordonneert dat de aenlegger zal voor al en eerst gaen zoucken tot zijn 

betaeling de principale verlijder van obligatie ende zulcks gedaen hebben ende geen 

garant weten zal de aenlegger alsdan daer inne mogen handelen zoo zijn raet zal 

gedragen 

 

2W016, 114v, 28-11-1598 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (van twee schepenen 

schultbrieffen 37p gr vls van verschenen paeijen van hoeve daer de verweerder 

jegenwoordich op woonachtich is) 

 



- Thomas Gabriels contra Cornelia Verbeecke ende Engel Roels smidt 

- actor persisteert 

- verweerders in vierschare hebben verclaert op de articulen inde interrogatoire geroert, 

gelijck op de zelven interrogatoire geteeckent staet  

- de voors. aenlegger versouckt aen schepenen oft hij volcommen is in zijn alsulcken 

thoonen als hij hadde aengenomen jegens Pieter Bastiaens op 13-11-1598 

- schepenen verclaeren dat de aenlegger nijet is volcommen inde voors. thoonen alsoo 

bij de deposanten verclaert is dat de schaede bij heijscher geroert bij de beesten die zij 

daerinnen gesien hebben nijet gedaen en can wesen 

 

2W017, 115, 28-11-1598 

 

- Jan Lodewijcks contra Willem Maertens backer (paerdenarbeijt) 

 

- Adriaen Govaerts versouckt in vierschare oft Willem Gheleijns Olleman onder de 

wethouders geconsigneert heeft zeeckere penningen hem competerende per schepenen 

schultbrieff luijdende op ’t huijs genaempt De Gouden Leeuw bijden requirant met 

rechte affgegaen ende bij decrete vercocht int openbaer op 29-10-1598 

- schepenen verclaeren geen penningen geconsigneert te zijnne 

- dienvolgens versouckt de comparant eijgendomme en overdracht aen zijn vercocht 

onderpant 

- is bij bewillinge deze zaecke noch verstelt 

 

2W018, 115v, 28-11-1598 

 

- Adriaen Govaerts contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) (coop viertel platsaet) 

 

- Mattheus Loen contra Thomas Gabriels (levering van zes maeten schoon terwe, ongeschoten 

ende ongebroeijt, nijet blaeuwendich) 

 

- Jacob Metz nomine Jan Dignuss contra mr Floris de Vleeschouwer 

- actor versouckt of verweerder mr Floris is volcommen in alsulcken thoonen daertoe 

hij 13-11 geadmittert is 

- schepenen verclaeren bij sententie mr Floris nijet volcommen te zijnnen daertoe hij 

geadmitteert was 

- verweerder versouckt dienvolgens ontslagen vander instantie 

- schepenen fiat 

- versouckt voorts condempnatie van rechtelijke costen 

- schepenen condempneren de voors. Floris de Vleeschouwer rechtelijke costen 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) als borg voorden voors. Floris presenteert 

de zelve rechtelijke costen over zoo vele die bij taxatie van schepenen zullen commen 

te beloopen te betaelen binnen 14 dachen op volstaende panden 

 

2W019, 116, 28-11-1598 

 

- Jan Storm contra Maeijcken Quirijns  

- actor heijst de zelve rechte kennisse der waerheijt oft haer nijet indachtich en is dat 

haeren overleden man genaempt Bastiaen Pieters gecocht heeft van Jan Storm eenich 

goet op de Crabbendijckse vorssinge, als Crabbendijcke zoude gevorst zijn dat hij 

Bastiaen als dan zoude betaelen 3p 13s 4gr vls, oft zij daervan geen wetenschap en 



heeft van zulckx geschiet te zijn oft eenich vermaen daeraff bij haeren man gehoort 

twelck geleden is ontrent de jaere 1581 oft 1582, oft heijst in cas van weijgeringe de 

somme van 5p gr vls, te mede gegeven ad primam, salvo wete 

 

- Jacques Corneliss dijckgraeff (MPS : Jacob Corneliss dijckgrave) contra Heijndrick 

Adriaens (lanthuijre) 

 

2W020, 116v, 5-12-1598 

 

Dach van rechte 5-12-1598 

 

- Jan Dignuss contra schoutet Gort 

- actor persisteert 

- verweerder van gelijcke bij zijn voorgaend defentie 

- schepenen naer verbale alligatien van partijen hebben vonnisselijk de aenlegger 

geordonneert rechtelijk te proberen binnen twee weecken dat de verweerder van 

coopmanschap in questieis voorwaerts gegaen, tzelve gedaen zijnde zal daerinne 

gedaen gehandelt werden alsmen naer recht zal bevinden te behoren 

 

- Willeboort Machiels contra Adriaen Corneliss Hannepit (8 viertelen ? een mate terwe) 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss) 

- aenlegger contendeert 

- verweerder sustineert dat de aenlegger is ongefundeert in zijnen heijsch te wijlen dat 

alle hunne questien ende geschillen generaelijk zijn gesubmitteert in goede manieren  

opwaerts (op volgende bladzijde: ) allen rechten volgende ‘t wettelijk bescheet hier in 

rechte geexibeert 

- aenlegger zegt dat van deze zaecke nijet vermaent te zijnne dewijle dezelve penningen 

naer date van dien verschenen zijn, al volgende zijnne wettelijken brief voors., 

sustinerend dienvolgens dat de verweerder zal werden gecondempneert inden voors. 

heijsch 

- schepenen ter maninge van schoutet hebben deze zaecke aengehouden, etc. 

 

2W021, 117, 5-12-1598 

 

-Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Heijndrick Adriaens 

- te mede gegeven ad primam 

 

- Cornelis Willems contra Cornelis Pieters Rooshil (aenlegger heijst de verweerder dat hij zal 

commen ontfangen alsulcken hoeve als hij aen de zelven vercocht heeft daer de 

sondachsche geboden aff gedaen zijn, etc.) 

 

- Pieter Jacobs Verbeecke contra Cornelis Pieters Rooshil (coop vlas) 

 

2W022, 117v, 5-12-1598 

 

- Jan Lodewijcks contra Willem Maertens backer 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen wijsen partijen bij de anderen 

 



- Dierick Serjonckers contra Hubrecht Marinuss Gort (verteerde gelagen) 

 

- Jan Storm contra Maeijcken Quirijns 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder in vierschare present, heeft met solempnelijke eedt verclaert dat zij haeren 

overleden man noeijt daeraff en heeft hooren vermaenen noch oock geen wetenschap 

daer aff en heeft, in geender manieren ..... 

 

- Adriaen Govaerts versouckt aensettinge als vooren 

- schepenen wijsen voor recht dat de aenlegger zal hebben aensetting van voors. 

vercochte ypoteque  

- alsoo de schout in weijgeringe is van aensetten ende leveringe te doenne is 

dienvolgens protesterende van costen schaden ende intresten, omme daer inne bij hem 

te handelen zoo zijnnen raet zal gedragen 

 

2W023, 118, 5-12-1598 

 

- Adriaen Govaerts contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) 

- aenlegger persisteert 

- verweerder belooft te betalen 

 

- Comp. Dierick Serjonckers nomine Dignus Engels dewelcke heeft rechtelijk versocht ter 

executie te gestelt te werden zeeker acte van condempnatie van 24-9-1598 tot laste van 

Pieter Geerts inhoudende zonder de rechtelijke costen ter somme van 4p gr vls ende 

volgende dien zal men alhier int openbaere vercoopen zeeckere boonen vooren in 

arreste gestelt op conditie volgens, etc. 

 Op de voors. conditien is cooper Adriaen Govaerts voor 18p gr vls de hoop eens 

 

2W024, 118v, 12-12-1598 

 

Dach van rechte 12-12-1598 

 

- Willeboort Machiels contra Adriaen Corneliss Hannepit 

- actor persisteert 

- schepenen ter maninge van de schoutet en de verweerder opde heijsch weet te 

resisteren, hebben vonnisselijk de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch 

cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, die zijn bewijs is doende aen 

beste ende gereetste, etc. 

 

- Cornelis Willems contra Thomas Gabriels (over zeecker overlatinge van 100 roe ?) 

 

- Pieter Jacobs Verbeecke contra Cornelis Pieters Rooshil 

- aenlegger persisteert 

- verweerder belooft te betaelen de helft van de voors. somme ( als oock de ander helft 

toecompt ende schuldich is Domis Jans als meededeelder van ’t voors. vlas ende dat 

op volstaende panden) 

 

2W025, 119, 19-12-1598 

 

Dach van rechte 19-12-1598 



 

- Jan Dignuss contra schout 

-  aenlegger exibeert in vierschare zeecker extract van depositie gedaen bij Marinus 

Corneliss Gort voor de gerechte van ’s Gravenpolder dewelck verclaert heeft dat de 

verweerder de aenlegger antwoorden gegeven heeft: ick houde mij aen de 

coopmanschappe, heeft volgens die versocht oft hij volgens schepenen sententie zoude 

mogen volcommen zijn in zijnnen geatmitteerde thoonen 

- schepenen verclaeren alsoo de aenlegger maar een getuijge en heeft nijet volcommen 

te zijnne 

- de verweerder versouckt dienvolgens ontslagen te zijnnen vander instantie ende den 

heijscher gecondempneert inde costen 

- schepenen hebben de verweerder ontslagen van der instantie ende de heijscher inde 

costen 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss) 

- aenlegger persisteert 

- verweerder persisteert bij zijnne voorgaende defentie 

- schepenen naer verbale alligatien van partijen, hebben vonisselijk geordonneert alsoo 

partijen opde 13-7-1598 duer tussenspreecken van goede mannen alle hunne zaecken 

ende questien vuijt alle rechten hebben gesubmitteert geen vuijtgesondert dat de voors. 

partijen eerst zullen volcommen de voors. submissie, blijvende de zaecke zoo lange in 

surseance tot de zaecke zoude mogen gefineert te zijn 

 

2W026, 119v, 19-12-1598 

 

- Jan Danckaerts contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) (coop vlasthienden) 

 

- Cornelis Willems contra Thomas Gabriels 

- actor persisteert 

- verweerder versouckt copie 

- schepenen fiat 

 

30-12-1598: Comp. Jan Dignuss (MPS: niet de Jan Dignuss uit Valckenisse) inde Grooten 

Houck van Vlaecke ende heeft wettelijk gepresenteert aenden schout Marinus 

Corneliss Gort dat hij zal commen ontfangen met gelt ende 3 sacken op maendage 

commend tot Bieselinge, alsulcke 25 sacken coolsaet als hij op des voors. comparants 

houwelijck gecocht heeft tot 23s 4 gr vls de viertel, ofte in cas van nijet te commen 

soo protesteert de comparant van costen schaden ende intrest geleden ende noch te 

lijden, verclaerend in meeninge te zijnne, in cas van non ontfanck de penningen te 

lichten op intrest op coste van ongelijcke, versouckend hierin de zelve gedaen te 

werden de rechtelijke wete. Present Nicolaes Corneliss ende Pauwels Franss 

schepenen 

 Insinuatie is eodem die aenden voors. Gort gedaen die voor antwoorde gaff: tis goet 

ick ben partije getroost? 

 

2W027, 120, 28-1-1599 

 

- Adam Pieters nomine Jan Dignuss heijst Marinus Cornelis Gort 29p 3s 3gr vls over coop 

van 25 viertelen coolsaet, op der verweerders houwelijck gecocht ende nu verschenen 

midts dat de verweerder alsnoch compt ontfangen tvoors. saet volgens de presentatie 



ende begeerte aen hem verweerderop den 30 december lestleden gedaen, behoudens 

de heeren nijettemin zijn recht ende partije van protest ten zelven daege gedaen, etc. 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss) 

- actor heijst als vooren 

- schepenen verstellen midts partijen hiervan gedaen te werden 

 

- Jan Maens contra Domis Jans (beloofde penningen van ’t opcommen van zeecker 2 gemet 

119 roe lant, midts noch verschenen pacht) 

 

- Cornelis Adriaens contra Adriaen Jans Leenaerts (geleend geld dewelck de aenlegger aen de 

verweerders voorsaete namentlijk Jan Quirijns gedaen heeft) 

 

2W028, 120v, 28-1-1599 

 

- Laureijs Adriaens contra Domis Jans (verteerde gelagen tzijnnen huijse verteert) 

 

- Laureijs Adriaens contra Domis Jans (levering 5 zacken terwe bij hem gecocht van 

verweerder op een jaerdach) 

 

- Cornelis Willems contra Thomas Gabriels 

- actor heijst als vooren 

- verweerder sustineert dat de kien die hij zoude mogen gehadt hebbend waeren 

vuijtsteck, dewelck nijemant en begeerde, versouckt dienvolgens met de aenlegger te 

accorderen 

- schepenen wijsen partijen bij de anderen elckx met een goet man, actor neempt 

Pauwels Franss, reus Pieter Adriaens 

 

- Cornelis Pieters (MPS: Cornelis Pieters Rooshil) contra Domis Jans (actor heijst dat 

verweerder zal commen verclaeren ende verlijdt doen alsulcken contract als zij 

tsaemen hebben aengegaen nopende het affmaecken van zeecker lant twelck de 

verweerder gecocht hadde op zijn Spaensche reijse bedragende 7p 3s 4gr vls daervan 

de 23s 4gr vls verschenen is ten daecge van de affmaeckinge ende de resterende 6p 

verschijnende meije 1599, etc. 

 

2W029, 121, 28-1-1599 

 

- Jan Tartron contra Adriaen Jans Leenaerts als borge voor eenen Willem Versluijs (coop 

hemrock inde coopdach van Gentman) 

 

- Jan Tartron contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) (coop diversche goederen inde 

coopdach van Gentman) 

 

- Jan Tartron contra Cornelis Claess Flidder (coop diversche goederen inde coopdach van 

Gentman) 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Adriaens (de 100ste penninck van zijn huijs daer hij 

jegenwoordich inne woont 1598) 

 



- Jan Tartron contra Simon Jans Ruijse (coop diversche goederen inde coopdach van 

Gentman) 

 

2W030, 121v, 28-1-1599 

 

- Jan Tartron contra Jan Marteel (zeeckere resten van coopdach) 

 

3-2-1599: Comp. Mattheus Loen dewelck heeft wettelijk zijn bewijs gedaen aen zeecker 

terwe aencomende Adriaen Corneliss Hannepit gelegen op het Kercke landt, 

mitsgaders aen de baten van den zelven lande ende noch de baten van de Kerckendijck 

als dezelve Adriaen is gebruijckende omme daeraen te verhaelen ’t gebreck van een 

acte van 26-7-1597 tot laste van dezelve Hannepit, etc. 

 

6-2-1599: Pieter Adriaens heeft gereeckent ende geliquideert met Job Pieters ende Tanneken 

Pieters van alle tgene zij de zelve tottten daege van heden zoude mogen ten achteren 

zijn van verschenen huijspaeijen als anders haerlieden competerende van haerlieders 

moederlijke successie waervan zij hier bekenden ten volle voldaen ende betaelt te 

zijnne 

 

2W031, 122, 9-2-1599 

 

- Willem Olleman contra Laureijs Adriaens (coop stroo, verteerde gelagen) 

 

- Willem Olleman contra Reijn Jans (rest van acte 3-6-1595) 

 

- Adam Pieters nomine Jan Dignuss contra Marinus Corneliss Gort 

- actor persisteert 

- reus sustineert dat de sententie die voortijts in deze zaecke ten fijnne gedaen zijnde 

voor goet en weerden, ende dienvolgens versouckt ontslagen te zijnne vander instantie 

- actor repliceert dat hij is persisterende bij ’t leste appoinctement van 27-1-1599, alsdat 

reus gehouden is te antwoorden ten principale twelck alhier nijet gedaen en wert ende 

is daerbij persisterende 

- verweerder zegt volgens zijn verbale defentie daerop gehoort ende gelet zal werden 

- schepenen naer maninge van schoutet hebben deze zaecke aengehouden 

 

- Jan Lodewijcks nomine Grietken Quirijns (MPS: Margaretha Quirijns) weduwe van Jacob 

Lodewijcks constituit Jacob Metz 

 

2W032, 122v, 9-2-1599 

 

- Jacob Metz nomine Grietken Quirijns (MPS: Margaretha Quirijns) contra Cornelis 

Anthonies (actor heijst de verweerder als getrout hebbend de weduwe van Jan Domiss 

restitutie over de helft van 8p gr vls, daer zij aenleggeresse aff beschadicht is vanwege 

de rentmeester Gillis Jans vuijtten name van jonckheer Aert van Haesdonck over 

zeecker verswegen schulden ten sterffhuijse van Laureijs Domiss luijdende op de 

vorssinge van Crabbendijcke, ende alsoo de verweerder genoten heeft de helft van de 

goederen ofte contentemente van dien, etc.) 

 

- Laureijs Adriaens contra Domis Jans 

- actor persisteert nopende de verteerde gelagen 



- andermael te mede gegeven 

 

- Laureijs Adriaens contra Domis Jans 

- actor persisteert nopende de terwe 

- andermael te mede gegeven 

 

- Laureijs Adriaens contra Joos Jaspers (over een tonne bijer tzijnnen huijse verteert op 

zeecker zaecke die zij onder malcanderen hebben vuijtstaen) 

 

2W033, 123, 9-2-1599 

 

- Jan Danckaerts contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) (coop vlasthiende 1596) 

 

- Dierick Serjonckers contra Nicolaes Danckaerts (overlatinge vlasthienden 1598) 

 

- Dierick Serjonckers contra Cornelis Adriaens (thienden van wicke die zij aen ’t lant gecocht 

hadde) 

 

- Jan Joriss contra Laureijs Adriaens (coop een winterosse, gecogt op de coopdach van Stoffel 

Jacobs) 

 

2W034, 123v, 9-2-1599 

 

- Cornelis Anthonies contra Jan Adriaens (MPS: Jan Adriaens Loijs), Jacob? Stoffels (MPS: 

er staat Jacobs, maar dat klopt toch niet?!), Domis Jans ende Willemijna Jans 

- actor als getrouwt hebbend de weduwe van Jan Domiss heijst de verweerders tsamen 

int generael 450 carolus guldens van zeeckere verschoten penningen als bij zijne 

huijsvrouw gegeven ende betaelt zijn aenden rentmeester van de Graevelijke 

Domeijnen van Zeelant Bewesterschelt ter cause van de helft van de goederen bij de 

voors. Jan Domiss missuijs (MPS: misbruijk?) aende voors. Graeffen geconfisqueert 

alsoo de zelve verweerders jegens haerlieder moeder als gerechte helft van alle de 

goederen hebben gepaert ende affgedeijlt, zonder restitutie van voors. somme ter cause 

als vooren, bij haere moeder daervan betaelt, etc. 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss 

- actor heijst als vooren 

- reus sustineert dat de aenlegger is ongefundeert in zijnnen heijsch gemerckt datter 

sententie alhier bij mijn heeren is gewesen te moeten volcommen alsulcken submisse 

als zij tanderen tijde duer toespreecken van goede mannen haerlieden beijden hebben 

gesubmitteert volgens d’acte van zeeckere submissie hier geexibeert, sustineert 

dienvolgens de aenlegger nijet ontfanckelijk te zijnne inde voors. heijsch 

- naer verbale alligatien van partijen hebben schepenen ter manisse van schoutet dese 

zaecke aengehouden de tijt van drije weecken op hope dat partijen daer en tusschen 

haere questien zullen accoorderen 

 

2W035, 124, 9-2-1599 

 

- Jan Maens contra Domis Jans 

- actor heijst als vooren 



- schepenen condemneren verweerder inde voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts 

actor tot zijnnen bewijse, doet dienvolgens zijn bewijs aen ’t beste ende gereetste, etc. 

 

9-2-1599: Alsoo Mattheus Loen op 3-2-1599 zijn bewijs gedaen heeft aen zeecker terwe 

liggend opt kercke landt aencomende Adriaen Corneliss Hannepit, versouckt 

dienvolgens executie aen zelve terwe gedaen te werden 

- Willeboort Machiels (MPS: Willeboort Michiels van Nieuwenhuijzen) sustineert dat 

hij zal mogen met zijn acte die hij tot laste van den zelven Hannepit heeft, gesproten 

vuijt zeecker verschoten penningen van staeten penningen als anders, zal mogen 

vooren gaen, dewijle alsulcke penningen tot dienste van lande ende hoefve moesten 

opgebrocht werden 

- schepenen naer verbale alligatie van partijen, hebben geordonneert dese zaecke in 

surseance te blijven  

 

2W036, 124v, 20?-2-1599 

 

Dach van rechte 20-2-1599 

 

- Willem Olleman contra Laureijs Adriaens 

- actor persisteert 

- verweerder versouckt te reeckenen 

- schepenen wijsen de partijen tot rekenen tot Weerde 

 

- Laureijs Adriaens contra Domis Jans 

- actor persisteert nopende zeecker verdroncken gelagen 

- schepenen wijsen de partijen tot rekenen  

 

- Laureijs Adriaens contra Domis Jans 

- actor persisteert nopende terwe 

- schepenen wijsen de partijen tot rekenen  

 

- Dierick Serjonckers nomine Jan Joriss contra Laureijs Adriaens 

- actor persisteert 

- schepenen geven mede 

 

- Dierick Serjonckers contra Nicolaes Danckaerts 

- actor persisteert 

- schepenen geven mede 

 

- Dierick Serjonckers nomine Jan Danckaerts contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn 

Adriaens) 

- actor persisteert 

- schepenen geven mede 

 

- Dierick Serjonckers nomine Marinus Marinuss schipper contra Domis Jans (verdroncken 

gelagen, lantpacht) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Cornelis Anthonies contra erfgenamen Jan Domiss 

-  actor persisteert 

-  Jan Adriaens Loijs versouckt copie 



 

2W037, 125, 20?-2-1599 

 

- Heijndrick Adriaens (MPS: Heijndrick Adriaens Naeijer?) contra Jan de Wagemaecker 

(huijshuere) 

 

- Jacob Adriaens Loijs als kerckmeester contra Jan Engels 

- actor persisteert 

- geven mede 

 

- schout contra Jan Dignuss 

- schout versoeckt ontslaginge van rechte te desen gedaen 

- schepenen wijsen de schoutet ontslagen van de heijsch 

 

Dach van rechte 6-3-1599 

 

- Jacob Adriaens Loijss contra Jan Engels 

- actor heijst als vooren 

-  verweerder weet op de heijsch nijet te resisteren 

- schepenen ter maninge van de schoutet en de verweerder opde heijsch weet te 

resisteren, hebben vonnisselijk de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch 

cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, die zijn bewijs is doende aen 

beste ende gereetste, etc. 

 

- Janneken Lodewijcks (MPS: Jaenken Lodewijcks) constitueert Dierick Serjonckers 

 

2W038, 125v, 6-3-1599 

 

- Pauwels Franss nomine erffgenamen van Stoffel Jacobs contra Janneken Lodewijcks (pacht) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Janneken Lodewijcks contra erffgenamen van Stoffel Jacobs 

(geleende gelden, arbeijt. Verweerder sustineert dat de penningen die bij heijssche 

geroert zijn, bij de voors. erffgenamen zijn voldaen ende betaelt aen Jacob 

Lodewijcks, etc) 

 

- Jan Joriss contra Laureijs Adriaens 

- actor persisteert 

- verweerder belooft te betaelen 

 

Erffgenamen van Jan Domiss constitueren Laureijs Adriaens 

 

2W039, 126, 6-3-1599 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Domis Jans 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder sustineert den aenlegger van geen lantpacht schuldich te zijn ende 

aengaende van verteerde gelagen versouckt met aenlegger te reeckenen 

- schepenen wijsen partijen te compareren bij de anderen 

 

- Jan Danckaerts contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) 



- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen hebben de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis, 

wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, die zijn bewijs is doende aen alle des 

verweerders muebelen ende huijsraet ten huijse ende ten hove, etc. 

 

- Dierick Serjonckers contra Nicolaes Danckaerts 

- actor heijst als vooren 

- schepenen hebben de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis, 

wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, die zijn bewijs is doende aen zeeckere 

penningen die de verweerder competeren van Lieven Adriaens, etc. 

 

- Dierick Serjonckers contra Cornelis Pieters Rooshil (verteerde gelagen) 

 

2W040, 126v, 6-3-1599 

 

- Cornelis Anthonies contra erffgenamen van Jan Domiss 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder sustineert dat de aenlegger ongefundeert is in zijnen heijsch de wijle de 

weduwe van voors. Jan Domiss alle de goederen int generael gebruijckt ende beseten 

heeft waerop zij dezelve penningen heeft gewonnen ende gemaeckt 

- verstelt 

 

- Laureijs Adriaens contra Domis Jans 

- verstelt 

 

- Heijndrick Adriaens (MPS: Heijndrick Adriaens Naeijer) contra Jan Jans Wagemaecker 

- actor heijst als vooren 

- andermael verstelt 

 

- Heijndrick Heijndricks Pardijs contra Marinus Marinuss Schipper (affmaeckinge van coop 

van 100 sacken somergerst verschenen vastelavent lestleden 1599) 

 

2W041, 127, 6-3-1599 

 

- Pieter Jacobs Verbeecke contra Domis Jans (coop vlas) 

 

- Jacob Metz nomine weduwe van Jacob Lodewijcks contra Cornelis Anthonies 

- actor persisteert van 9-2-1599 

- verstelt 

 

2W042, 127v, 19-3-1599 

 

Dach van rechte 19-3-1599 

 

- Heijndrick Adriaens (MPS: Heijndrick Adriaens Naeijer) contra Jan Jans Wagemaecker 

- actor heijst als vooren 

- reus segt wel borge gebleven te zijnne voor de voors. huijre, dan heeft hij voor den 

aenlegger ter Goes aen Cornelis de Speelman inde Trouwe betaelt 17s 1gr vls 



- schepenen naer verbale alligatien van partijen hebben gewesen dat de verweerder zal 

exiberen zeecker bescheet van voors. Cornelis de Speelman dat hij voorden aenlegger 

alsulcke persoone zoude mogen betaelt hebben 

 

- Jan Baele contra Pieter Willems Platte Dijck (schutgelt) 

 

- Marinus Marinuss schipper contra Cornelis Pieters Rooshil (verteerde gelagen) 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Domis Jans 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen naer verbale alligatien van partijen hebben dese persoonen gewesen bij 

malcanderen, elckx met twee goede mannen, actor neempt Pauwels Franss ende 

Gabriel Bossaert, reus Claes Corneliss ende Jacob Adriaens Loijs 

 

2W043, 128, 19-3-1599 

 

- Laureijs Adriaens contra Domis Jans (verteerde gelagen als vooren. Schepenen naer verbale 

alligatie van partijen hebben vonnisselijk gewesen dat Domis Jans tusschen dit ende 

naeste dage van rechte zal vergoeden tzij met borge als anders) 

- actor heijst dat verweerder zal verlijden zeecker obligatie ende contract ter summe van 

6p gr vls, bij hem belooft aen Cornelis Pieters (MPS: Cornelis Pieters Rooshil) per 

affmaeckinge van zijn spaensche reijse, verschijnende prima meije anno 1599 twelck 

de aenlegger van zelven Cornelis Pieters gecocht heeft ende daervan presentatie 

gedaen aenden verweerder, begeerend tot ypoteque de terwe die besaeijt is opt lant 

daer den coop aff gedaen was 

- verweerder zegt geen specialen ypoteque besproocken te zijnne int affmaecken van de 

voors. coopmanschappe dan alleenlijk zijnne persoon ende generalijk met woorden 

geaccordeert 

- naer verbale alligatien van partijen is aengehouden ad primam 

 

- Pauwels Heijndricks molenaer contra Jacob Stoffels ende Willemijns Jansdr (over zeecker 

vuijtcoop bij de verweerders aen aenlegger gedaen omme te blijven vuijtte goederen 

van Jan Domiss saliger daer hij aenlegger de dochter aff getrouwt heeft gehadt volgens 

obligatie daervan zijnde 9-5-1598, etc) 

 

2W044, 128v, 19-3-1599 

 

- Cornelis Anthonies contra d’erfgenamen van Jan Domiss 

- actor persisteert 

- reus versouckt dat de aenlegger zal exiberen het contract van de vuijtcoop met de 

rentmeester gemaeckt, waermee de aenlegger zijnen heijsch wil funderen om daervan 

te hebben copie ofte ten minste lecture, ende die hebbend zoo zullen de verweerders 

daerop antwoorden zoo des hunnen goeden raet gedraecgen zal 

- actor sustineert dat de verweerders zullen antwoorden ten principale 

- schepenen naer verbale alligatien van partijen hebben vonnisselijk geordonneert dat de 

aenlegger zal exiberen copie van de voors. vuijtcoop tot hunne costen 

 

- Jacob Metz nomine de weduwe van Laureijs Domiss contra Cornelis Anthonies 

- actor heijst als vooren 

- reus versouckt copie 



- schepenen fiat copie tot actors coste 

 

2W045, 129, 27-3-1599 

 

Dach van rechte 27-3-1599 

 

- Jacob Metz contra Cornelis Anthonies als getrout hebbend de weduwe van Jan Domiss 

- aenlegger persisteert 

- reus sustineert alsoo Jan Domiss vuijt het sterffhuijs is vuijtgecocht geweest ende de 

houwer van ’t sterffhuijs tot zijnnen laste genomen heeft alle incomens ende 

vuijtcomende schulden tot zijnen laste, sustineert dienvolgens ontslagen te zijnnen 

vander instantie 

- schepenen naer verbaele alligatie van partijen hebben partijen gewesen te compareren 

bij malcanderen elckx met een goet man, etc. 

 

- Cornelis Anthonies contra erffgenamen Jan Domiss (actor heijst in vierschare zeecker copie 

van den vuijtcoop met de rentmeester van Zeelant Bewesterschelt gemaeckt, 

schepenen copie toegelaten) 

 

- Pauwels Heijndricks contra Jacob Stoffels 

- actor heijst als vooren 

- schepenen hebben de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis, 

wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, die zijn bewijs is doende aen verweerders beste 

coeijen, etc. 

 

2W046, 129v, 27-3-1599 

 

- Willem Olleman contra Laureijs Adriaens (coop strooij, verdroncken gelagen) 

 

- Willem Olleman contra Reijn Jans (rest acte geintenteert 3-7-1595) 

 

- Laureijs Adriaens contra Domis Jans 

- actor persisteert vande gereeckende penningen 

- verweerder, tot voldoeninge van voors. heijsch, heeft daervooren gestelt in handen van 

aenlegger alsulcken brieff als hij zoude mogen spreeckend hebben tot laste van Pieter 

Jacobs Verbeecke omme zijne betaelingen daeraenne te mogen te verhaelen, midts zoo 

de voors Domis Jans binnen een maendt naer date van desen (ofte eer) can stellen 

borge voorde voors. penningen tot contentemente ende prijse van de aenlegger, zoo 

zal de voors. Domis Jans metten voorn. brieff doen zijnnen belieft ende ontslagen zijn 

van voors. belastinge, als wes? soo de voors. Domis borge stelt als vooren zal, zal de 

penningen mogen gebruijcken, etc. 

 

2W047, 130, 27-3-1599 

 

- Jan Baele contra Job Meeuss (zijn beesten heeft loopende vagebonde) 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Domis Jans 

- aenlegger persisteert 



- verweerder zegt dat hij bereijt is te betaelen tgene hij zoude mogen ten achteren wesen 

van verteerde gelagen, maer aengaende boonen ende lantpachte sustineert daervan 

ontslagen te zijn 

- schepenen naer verbale alligatien van partijen hebben geordonneert dat de verweerder 

is gecondemneert inde heijsch vuijtgesteecken alle deuchdelijke betaelingen die hij op 

de heijsch zoude mogen gedaen te hebben, wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de 

verweerder bewijst de aenlegger voor zijn vrij gelt zeecker stuck terwe gelegen inde 

Zuijtpolder, etc. 

 

2W048, 130v, 3-4-1599 

 

Dach van rechte 3-4-1599 

 

- Cornelis Anthonies contra erffgenamen Jan Domiss 

- actor persisteert 

-  Jacob Metz nomine de verweerders zegt de aenlegger ongefundeert te zijnne inden 

frivolen ongefundeerden heijsch gemerckt dat den rentmeestere is voldaen geweest 

eerst ende al voren van de gemeene goederen die de verweerders met de moeder 

sittend gemeen hebben helpen winnen ende lange naer date int vriendelijke van der 

overgeschoten goederen zijn veraccordeert, sustineren dienvolgens ontslagen te zijnne 

van de heijsch 

- schepenen naer verbale alligatien van partijen hebben dese zaecke aengehouden totten 

naesten tot meerder behulp van schepenen 

 

- Willem Olleman contra Laureijs Adriaens 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen alsoo nijemant en compareerde die jegens de heijsch resisteerde, hebben de 

verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot 

zijnnen bewijs, die zijn bewijs is doende aen verweerders coeijen, etc. 

 

- Willem Olleman contra Reijn Jans 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen alsoo nijemant en compareerde die jegens de heijsch resisteerde, hebben de 

verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot 

zijnnen bewijs, die zijn bewijs is doende aen verweerders goederen ende meubelen, 

etc. 

 

2W049, 131, 10-2-1599 

 

- Op de 10-2-1599 (MPS: datum is zeer vroeg voor post Paschen en dan is ook deze pagina 

verkeerd ingebonden, zie datum vorige pagina) heeft Willem Olleman zijn zaecke 

tusschen Laureijs Adriaens ende Reijn Jans overgestelt post Paeschen 

 

- Nicolaes Corneliss contra Thomas Gabriels verstelt 

 

- Pauwels Heijndricks contra Jacob Stoffels verstelt 

 

- Nicolaes Corneliss contra Laureijs Adriaens verstelt 

 

- Dierick Serjonckers contra Cornelis Pieters Rooshil ende Nicolaes Danckaerts verstelt 



 

- Cornelis Anthonies contra erfgenamen van Jan Domiss verstelt 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Domis Jans verstelt 

 

- Jan Joriss contra Laureijs Adriaens verstelt 

 

- Jan Tartron contra Adriaen Jans Leenaerts verstelt 

 

- Willeboort Machiels contra Adriaen Corneliss Hannepit verstelt 

 

- Jan Tartron tegen alle zijne partijen in rechte openstaend  

 

- Thomas Gabriels contra Marinus Marinuss Schipper 

 

- Laureijs Adriaens contra Domis Jans verstelt ende overgeteeckent 

 

- Laureijs Adriaens contra Domis Jans nopende de coop van de terwe verstelt ende 

overgeteeckent 

 

- Jan Adriaens Loijs contra Domis Jans verstelt 

 

2W050, 131v, 5-5-1599 

 

5-5-1599: Soo heeft Barthelmeeuss Willouts woonend binnen der stede Goes rechtelijk arrest 

gedaen aen zeeckere twee en een half gemeten groene terwe liggend jegenwoordich 

besaeijt daer baender aff was eenen Jacob Jacob Stoffels gelegen in de Grootenpolder 

van oosten inne, omme daeraen te verhalen pacht 1598 mitsgaders borge voor 1599. 

Present Pieter Adriaens, Pauwels Franss, Nicolaes Corneliss 

 

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2041, 330, 16000621: Donatie causa mortis. Vide prothocol C ? 

pagina 58. Compareerde Barthel Willoudsz, poorter van Goes, redelijck gesondt ende wel 

vaerende doch met den ouderdom bezwaert, etc., Legateert aen Margriete Jans zijns zoons 

dochter, die cleederen, wollen ende lijnen, juweelen etc. etc.die hij ghister alreede voor haer 

gemaeckt ende noch zal moghen doen maecken, tsij voor oft op haere bruloft. Ende daerthoe 

alle het landt dat hij heeft ligghende onder die prochie van Weerde tot 17 gemeten 242 

roeden. Midsgaders noch die renthe tot £.4:1:9 gr vls tsiaers sprekende op 4 gemeten landts 

die Marinus de Schipper op renthen gecocht heeft, etc. etc. Aldus ter presentie van Adriaen 

Arnoudsz ende Paulus van den Dale, inwoonders van Goes. 

  

Dach van rechte 7-5-1599 

 

- Dierick Serjonckers nomine Karel Jans contra Jacques Corneliss dijckgraeff (MPS : Jacob 

Corneliss dijckgraeff) (pacht 1597 en 1598) 

 

<<<<Tussenvoegen: RAZE 2040, 267, 1596-12-03: Attestatie op een huwelijxe voorwaerde. 

Voir mij als (etc) es gecompareert Carel Iansz, oudt ontrent 37 jaeren, wonende onder die 

prochie van der Vlaecke, Ende heeft ten ernsten versoucke ende instantie van Jacob Cornelisz 

Bouwensz, inwoonder der prochien van Weerde verclaert. getuijcht ende (etc ut supra pag.25) 

warachtich te zijne dat hij deposant geleden wel twee jaeren gehoordt heeft meer dan eens, dat 



Anthonette Clairbou, wijlen huijsvrouwe des voorseiden requirants, jeghens hem comparant 

wel ernstelijck bekende ende verhaelde dat int contracteren van t houwelijck metten zelven 

Jacob Cornelisz hij alvoren besproken ende bedongen heeft voren vuijte bij huwelijxe 

voorwaerde, zijne Landtstede. Ende dat nae dat zij een wijle tijdts te gader versaemt waeren 

hij van haer versochte dat zij alnoch zulcken verclaeringe solemnelijck doen zoude. Te weten 

dat zulcx voorsproken was. Dan dat zij tselve was weijgerende Omdat hij die boomgaerden 

Daermede ghaende. ooc begheerde onder de zelve landtstede begrepen te zijne. Dewelcke 

boogaerden zij niet begheerde hem voren vuijte te laeten volghen. Ende want Recht, reden 

ende (etc.ut supra pag.25 vs qz ad finem). Aldus (etc) binnen deser stede Goes tmijnen 

comptoire, Op den derden decembris anno 1596, Ter presentie van Jennin de Waele wonende 

inden polder ende Aerdt Storm, wonende binnen Cruninghen als looffelijcke getuijghen  hier 

thoe (etc) 

 

- Dierick Serjonckers contra Pieter Bastiaens (verteerde gelagen) 

 

2W051, 132, 5-5-1599 

 

- Cornelis Anthonies contra erfgenamen van Jan Domiss  

- actor persisteert 

- Jan Adriaens Loijss versouckt dach ad primam 

- schepenen houden de zaecke in surseance 

 

- Machiel Lievens contra Heijndricks Gort (alsoo de aenlegger heeft rechtelijk verbodt gedaen 

aen verweerder van nijet te commen op eeniche schorren die hij zoude gehuijrt hebben 

.... zonder consent van aenlegger ende zijnne schaepen nijet jegenstaende opt voors. 

schorre te doen, soo is hij aenlegger verzouckende dat de zelven Gort zal affstant doen 

van tvoors. schorre) 

 

- Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) contra Domis Jans (coop vlas) 

 

- Gabriel Adriaen Bossaert contra Jacob Adriaens Lapper (coop sack mastelijn (MPS: 

mengsel van tarwe en rogge)) 

 

- Gabriel Adriaen Bossaert contra Pieter de Lapper (rest coren) 

 

2W052, 132v, 5-5-1599 

 

- Willem Olleman nomine Pieter Corneliss contra Marinus Claessen (zeeckere beloofde 

penningen van tmaecken van een poorte) 

 

Extraordinaire vierschaere 8-5-1599  

 

- Dierick Serjonckers nomine Barthelmeeus Willouts contra Jacob Jacob Stoffels fugitiff ofte 

ijemant die daer vooren begeert te verantwoorden (pacht 1598, onbetaelde staeten- 

ende waterpenningen, borge voor loopende pacht) 

- dese zaecke is ter kennisse van schepenen verstelt tot 12-5-1599 

- opde 12-5-1599 verstelt tot rechtdach ordinaris 

 

Extraordinaire vierschaere 14-5-1599 

 



- Dierick Serjonckers nomine Barthelmeeus Willouts contra Jacob Jacob Stoffels  

- actor persisteert 

- schepenen hebben de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis, 

wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, die zijn bewijs is doende aen terwe voorn. in 

arreste gestelt, etc. 

 

2W053, 133, 19-5-1599 

 

- Willem Olleman nomine Pieter Corneliss contra Marinus Claessen 

- actor heijst als vooren 

- schepenen hebben de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis, 

wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, die zijn bewijs is doende aen verweerders beste 

peert, etc. 

 

- Dierick Serjonckers nomine Karel Jans contra Jacques Corneliss dijckgraeff 

- actor heijst als vooren 

- is verstelt midts dat de verweerder tusschen de naeste dage van rechte zal gaen bij de 

anderen omme zijn zaecke te accorderen 

 

- Dierick Serjonckers nomine Dignus Pieters Rijcke contra Adriaen Corneliss Hannepit 

(lantpacht vanden Crommen Meet 1595, 1596, 1597 en 1598) 

 

2W054, 133v, 19-5-1599 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Cornelis Pieters Rooshil 

- actor heijst als vooren 

- te mede gegeven 

 

- Pieter Jacobs Verbeecke contra Domis Jans 

- actor heijst als vooren 

- schepenen naer maninge van de schoutet hebben de verweerder gecondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, die zijn bewijs is 

doende aen zeeckere penningen die de verweerder van actor zijn competerende per 

coop van lande, etc. 

 

- Cornelis Anthonies contra erffgenamen van Jan Domiss 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder persisteert op de voorgaende defentie 

- voorders hebben schepenen naer vele verbale alligatien van partijen hebben dese 

vierschare vercontinueert de tijt van 14 dagen, midts dat dezelve partijen zullen 

compareren bijde anderen elckx met drije goede mannen, actor neempt Willem 

Quirijns, Gabriel Bossaert, Pieter Adriaens, reus Pauwels Franss, Jacob Corneliss 

(MPS: Jacques Corneliss?) ende Jacob Adriaens Loijs 

 

 2W055, 134, 29-5-1599 

 

Dach van rechte 29-5-1599 

 

- Dierick Serjonckers nomine Dignus Pieters Rijcke contra Adriaen Corneliss Hannepit 

- actor persisteert 



- te mede gegeven 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Cornelis Pieters Rooshil 

- actor heijst als vooren 

- verweerder versouckt met den aenlegger te liquideren ende te vereffenen  

- schepenen wijsen partijen bijde malcanderen 

 

- Dierick Serjonckers contra Pieter Bastiaens 

- actor heijst als vooren 

- schepenen naer maninge van de schoutet hebben de verweerder gecondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, die zijn bewijs is 

doende aen verweerders rode coe, etc. 

 

2W056, 134v, 29-5-1599 

 

- Pauwels Franss nomine Boudewijn Corneliss erffgenamen contra Jan Engels (coop van een 

huijs daer de verweerder aff int gebruijck, zijn actie gereserveert zoo zijne raet zal 

gedraecgen) 

 

- Pieter Adriaens nomine weduwe van Jacob Jans Pieters Lemps contra Jan Geense 

(schuijrhuijre) 

 

Dach van rechte 12-6-1599 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Cornelis Pieters Rooshil 

- actor heijst als vooren 

- schepenen naer maninge van de schoutet hebben de verweerder gecondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, die zijn bewijs is 

doende aen verweerders bonte coe, gegaen te gorssinge tot Cornelis Willems, etc. 

 

2W057, 135, 12-6-1599 

 

- Jan Geense contra Marinus Franss (levering van fourage, stroeij in 1598) 

 

- Pieter Adriaens nomine weduwe van Jacob Jans Pieters Lemps contra Jan Geense 

- actor heijst als vooren 

- verweerder versouckt dilaij van betaelinge totter tijt dat hij de persoonen die de 

schuijre gebruijckt hebben totte betalinge zoude mogen contingeren 

- schepenen naer maninge van de schoutet hebben de verweerder gecondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis directis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, die zijn 

bewijs is doende aen verweerders beste zwarte coe, etc. 

 

Cornelis Pieters Rooshil constitueert Dierick Serjonckers 

 

2W058, 135v, 19-6-1599 

 

Dach van rechte 19-6-1599 

 

- schout Marinus Corneliss Gort contra Jan Tartron 



- actor heijst de verweerder als besitter van de ypoteque gecomen van Jacob Oliviers, 

als d’actie hebbend van Hubrecht Marinuss Gort, 6p gr vls van verschenen opt zelve 

huijs verschenen meije anno 1595, 1596, 1597 en 1598, alsoo hij aenlegger anno 1595 

en 1596 van erffgenamen van Pieter Leeuwe betaelt is van ander 2p 

 

- Nicolaes Corneliss contra Olivier Jacobs (verteerde gelagen) 

 

- Nicolaes Corneliss contra Maerten Heijndricks (verteerde gelagen) 

 

2W059, 136, 19-6-1599 

 

- Jan Geense contra Marinus Franss 

- aenlegger persisteert 

- schepenen hebben geordonneert ter maninge van schoutet deze zaecke te blijven in 

state totten naeste rechtdach, midts dat de verweerder zal gaen bijde anderen, etc. 

 

- Cornelis Pieters Rooshil contra Domis Jans (diverse verteerde gelagen ende vooren gesocht 

wort van ’t affmaecken van verweerders Spaensche reijse) 

 

2W060, 136v, 25-6-1599 

 

- Dignus Pieters Rijcke contra Adriaen Corneliss Hannepit 

- actor persisteert 

- schepenen naer maninge van de schoutet ende geen oppositie en valt hebben de 

verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis directis, wijsen voorts 

actor tot zijnnen bewijs, de aenlegger versouckt dat de verweerder zal commen 

bewijsen binnen acht dagen zijn vrije goet omme de voors. executie daer aen te 

wercken te plegen?, ofte bij foulte van dijen te gaen in gijselinge als gevangen man 

volgens de kuere van Zeelant, salvo wete te doenne aen verweerder 

 

- Cornelis Pieters Rooshil contra Domis Jans  

- actor persisteert 

- schepenen naer maninge van de schoutet hebben de verweerder gecondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, doende zijn bewijs 

aen zeecker 400 roe groene terwe de verweerder competerende liggend inde 

Zuijtpolder, etc. 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Lieven Cortrijck (verteerde costen bijde verweerder 

affgesproocken voor eene Jacob Jans Maecht) 

 

2W061, 137, 25-6-1599 

 

- Marinus Marinuss Schipper contra Hubrecht Marinuss Gort (verteerde gelagen) 

 

- Karel Jans nomine de weesen van Anthonij Gesquier contra Jacques Corneliss dijckgraeff 

(MPS: Jacob Corneliss dijckgraeff) (lantpacht 1597 en 1598) 

 

- schout ex offitio contra Gabriel Corneliss Bossaert (over zijn contingent volgens de taxatie 

daer van gemaeckt tot het betalen van torenwacht) zie bij A. 

 



- schout ex offitio contra Jacob Adriaens Loijss (over zijn contingent volgens de taxatie daer 

van gemaeckt tot het betalen van torenwacht) zie bij A. 

 

- schout ex offitio contra Jan Dignuss (over zijn contingent volgens de taxatie daer van 

gemaeckt tot het betalen van torenwacht) zie bij A. 

 

- schout ex offitio contra Laureijs Geerts (over zijn contingent volgens de taxatie daer van 

gemaeckt tot het betalen van torenwacht) zie bij A. 

 

 - A. schepenen naer maninge van de schoutet hebben de verweerders gecondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, doende zijn bewijs 

aen elckx een coe de verweerders toebehoorende, etc. 

 

2W062, 137v, 25-6-1599 

 

- schout contra Gabriel Bossaert (contrarie de voorgeboden zijne schaepen heeft houdende 

gaende aen Heeren wegen, ongecoppelt) 

 

- schout Marinus Corneliss Gort contra Jan Tartron 

- actor heijst als vooren 

-  schepenen hebben de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis, 

wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, doende zijn bewijs aen ypoteque in zijnnen 

brieff gespecificeert, etc. 

 

- Claes Corneliss contra Olivier Jacobs 

- actor heijst als vooren 

-  schepenen hebben de verweerder gecondempneert in de voors. heijsch cum expensis, 

wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, doende zijn bewijs aen verweerders zwarte coe, 

etc. 

 

- Claes Corneliss contra Maerten Heijndricks 

- actor heijst als vooren 

- verstelt 

 

Cornelis Willems constitueert Dierick Serjonckers 

 

2W063, 138, 25-6-1599 

 

- Jan Tartron contra Jan Cornelis Voss, Thomas Gabriels, Pieter Jacobs Verbeecke ende 

Olivier Jacobs 

- actor heijscht de voors. persoonen elckx particulier indempnisatie van 20s gr vls van 

verschenen paeijen vervallen meije 1596 en 1597 tot 2p gr vls ? daer de aenlegger 

voorn. gesocht ende gecondempneert is te betaelen aen Marinuss Corneliss Gort, als 

d’actie hebbend van Hubrecht Gort, volgens de wettelijken brieff verleden bij Jacob 

Oliviers ten profijte van voors. Hubrecht Gort staende gehypotequeert opt ’t huijs bij 

de aenleggers vader van de verweerders op belofte van indempnisatie van alle lasten 

daer op staende gecocht, etc. 

 

- Cornelis Willems als voorpachter van zeeckere partijen lants bij hem overgelaten aen eenen 

Willboort Cents doet rechteleijk arrest ende verbodt aen zeeckere vruchten als terwe 



geerste boonen ende vlas gelegen opt voors. lant bij hem aen zelven overgelaeten, 

omme daerop te procederen tot betaelinge van verschenen pachten 1598, volgens 

d’authorisatie van de eijgenaers van dien, is voorn. geordonneert partije een rechte 

wete te doenne 

 

2W064, 138v, 28-6-1599 

 

Extraordinaire vierschaere 28-6-1599 

 

- Cornelis Willems arrestant contra Willeboort Cents 

- aenlegger heijst vuijt crachte van arrest de som van 12p gr vls, gesproten van 

lantpachte 1598, mitsgaders souffisante cautie voorden toecomende pacht, die 

verschijnen zal Catharijna 1599, ofte daerinne gecondempneert werden, etc. 

 

Dach van rechte 10-7-1599  

 

- Comp. Dignus Pieters Rijcke dewelcke heeft versocht oft Adriaen Corneliss Hannepit heeft 

bewesen zijn vrij goet omme zijne tachterheijt daer aenne te verhaelen van pachte 

volgens ’t register ende alsoo de verweerder geen vrije goederen bewesen ende heeft, 

heeft de voors, comparant rechtelijk gerenunchieert ende te buijten gegaen zoo vele de 

pacht anno 1598 compt te bedragen wordt dienvolgens de somme in zijnen heijsch 

vooren geroert vermindert zuijvers te blijven de somme van 12p 13s 11gr vls. 

 De voors. comparant doet rechtelijk arrest aen alsulcken boonen als op zijnen gront bij 

Adriaen Corneliss Hannepit zoude mogen besaeijt zijn, midtgaders aen de baten van 

lande omme daeraen te verhaelen de pacht anno 1598. midtgaders borge voor de 

toecomende pacht, is verstelt ten naesten 

 Depost is Dignus Pieters Rijcke ende Adriaen Corneliss Hannepit geaccordeert van 

voors. pacht te weten dat Dignus Pieters zal pedestante commen op allen zijn landt 

twelck de voors. Hannepit was baenende midtgaders voort ’t opcommen van tzelve 

lant de pacht anno 1598 wort genulleert ende te nijete gedaen, nu is de voors. Dignus 

Pieters oock gehouden te bethaelen alle oncosten van fortificatie gelt, staten ende 

waterpenningen, geschoten over de ougst 1599 

 

2W065, 139, 28-6-1599 

 

- Hubrecht Gort (MPS: Hubrecht Marinuss Gort) contra Gabriel Bossaert (rest 

lammerthienden) 

 

- schout contra Gabriel Bossaert 

- actor heijst als voren 

- schepenen wijsen partijen tot accoort 

 

- Karel Jans contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss) 

- aenlegger heijst als vooren 

-  schepenen ter maninge van de schoutet hebben de verweerder gecondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, doende zijn bewijs 

aen verweerders beste coeijen, etc. 

 

- Dierick Serjonckers contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss) (verteerde gelagen) 

 



- Dierick Serjonckers contra Jan de Wagemaecker (verteerde gelagen) 

 

2W066, 139v, 28-6-1599 

 

- Dierick Serjonckers contra Olivier Jacobs (verteerde gelagen) 

 

- Dierick Serjonckers contra Jan Corneliss Vos (zeeckere beschadichtheijt van schuijrhuijre 

die actor heeft moeten betaelen voorde verweerder) 

 

- Alsoo Gabriel Corneliss Bossaert hem was te buijten gaende in sommige propoosten in volle 

vierschaere jegens de schout ende schepenen dezelve te nae spreeckende in hun offitie 

ende haeren eedt, heeft dienvolgens de schout ex offitio rechtelijk geprotesteert jegens 

de voors. Bossaert omme dezelve propoosten te doen remedieren (MPS: heelen, 

genezen, weder te recht brengen), zoo zijnen goeden raedt zal gedragen 

 

Dach van rechte 17-7-1599 

 

- schout ex offitio contra Gabriel Bossaert 

- actor heijst als vooren 

- is aengehouden tot opt leste van vierschaere, op hope van accoort, ende de non accoort 

totten naesten, ende voorts tot actors vermaen 

 

- schout ex offitio contra Jan Adriaens Loijs (heijsscher contendeert tot betaelinge van 2p van 

verschenen pacht, mitsgaders 2s 2gr vls totte torenwacht volgens de quotificatie 

daerop gemaeckt) 

 

2W067, 140, 17-7-1599 

 

 - schout ex offitio contra Cornelis Anthonies (4s 4gr vls totte torenwacht volgens de 

quotificatie daerop gemaeckt) 

 

- schout ex offitio contra Jan de Wagemaecker (4s 4gr vls totte torenwacht mitsgaders 5s van 

beeste die de aenlegger achter wege heeft bevonden vagebont loopende) 

 

- schout ex offitio contra Job Meeuss (5s van al zijnne coeijen runderen ende paerden van elck 

stuck 5s die de aenlegger achter wege heeft bevonden vagebont loopende) 

 

- schout ex offitio contra Hector Marinuss (12gr vls totte torenwacht mitsgaders van zijn 

vercken 5s) 

- schout ex offitio contra Pieter Bastiaens(12gr vls totte torenwacht mitsgaders van zijn 

vercken 5s) 

 

- schout ex offitio contra Thomas Gabriels (van zijn vercken 5s achter straete vagebonde 

lopende) 

 

- schout ex offitio contra Jacob Stoffels (30s gr vls over verschoten penningen voor Stoffel 

Jacobs betalinge van kercke van Valckenisse, midtgaders 4s 4gr vls torenwacht) 

 

- mr Andries Stehouwer constitueert Willem Olleman 

 



2W068, 140v, 17-7-1599 

 

Comp. in persoone mr Gillis Cousaert dewelcke heeft rechtelijk versocht arrest gedaen te 

werden aen persoon van Pieter Arents schipper van Delft omme dezelven rechtelijk te 

doen repareren alsulcken propoosten raeckende de naeme ende faeme ende eere van 

voors. comparant. Is geordonneert partije hiervan insinuatie te doen omme pedestante 

te antwoorden opde heijsch die de zelven tot de voors. Pieters laste zal verclaeren, ofte 

binnen de derde dage 

 Heijscht Pieter Arents, alsoo hij op zeeckere bruijloftsfeest hem grootelijk heeft 

geinjurieert in zijne faeme ende eere, heeft te naer gesproocken stellende tzelve ter 

discretie de purge (MPS: verontschuldiging) daer toe bij de wethouders bevinden te 

behoren 

 Schepenen houden deze zaecke aen tot maendaege eerstcomende midts dat partijen 

zullen nemen twee goede mannen op hope van accoorde, actor neempt Pauwels Franss 

ende Pieter Adriaens, Pieter Arents neempt Jacob Loijs ende Gabriel Bossaert 

 

- Willem Olleman nomine mr Andries Stehouwer contra Olivier Jacobs (actor heijst de 

verweerder als borge voor eenen Willem Wijnock over coop van een metalen ketel 

inde coopdach van Job Meeuss 20s, midtgaders vacatien) 

 

- Willem Olleman nomine mr Andries Stehouwer contra Jan Geense (actor heijst de 

verweerder als borge voor eenen Blaes Corneliss over coop van speck inde coopdach 

van Job Meeuss, midtgaders vacatien) 

 

- Willem Olleman nomine mr Andries Stehouwer contra Jan Geense (over coop van diverse 

goederen inde coopdach van Job Meeuss, midtgaders vacatien) 

 

2W069, 141, 17-7-1599 

 

- Willem Olleman nomine mr Andries Stehouwer contra Heijndrick Adriaens (over coop van 

diverse goederen inde coopdach van Job Meeuss, midtgaders vacatien) 

 

- Dierick Serjonckers contra Jacques Corneliss (MPS : Jacob Corneliss) 

- aenlegger heijst als vooren 

-  schepenen ter maninge van de schoutet hebben de verweerder gecondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, doende zijn bewijs 

aen verweerders beste coeijen, etc. 

 

- Dierick Serjonckers contra Jan Corneliss Vos 

- aenlegger heijst als vooren 

-  schepenen ter maninge van de schoutet hebben de verweerder gecondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, doende zijn bewijs 

aen verweerders beste coeijen, etc. 

 

- Dierick Serjonckers contra Jan de Wagemaecker 

- aenlegger heijst als vooren 

-  schepenen ter maninge van de schoutet hebben de verweerder gecondempneert in de 

voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, doende zijn bewijs 

aen verweerders beste coeijen, etc. 

 



2W070, 141v, 17-7-1599 

 

- Marinus Claessen contra Jacob Adriaens Loijs (ackerschade) 

 

- Pieter Adriaens contra Cornelis Anthonies (verschenen rente) 

 

- Nicolaes Corneliss contra Jan Adriaens Loijs (verteerde gelagen, accijns) 

 

Dach van rechte 24-7-1599 

 

- Marinus Claessen contra Jacob Adriaens Loijs 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder sustineert te willen betalen de schade bij zijne beesten gedaen ter taxatie 

van schepenen 

 

Einde RAZE 3525 

 

 


