
 

 

 

RAZE 3526 
 

schepenakten 

 

WAARDE 
 

1599 - 1600 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
        M.P. Smallegange 

       Waddinxveen, november 2013 



RAZE 3526  

 

NB.  Dit boek is zwaar aangetast door water (waarschijnlijk) de linkerkant van het 

linkerblad en de rechterkant van het rechterblad zijn veelal weggerot. Dit maakt dat ik 

bij vele acte’s aan moet geven dat zij beschadigd zijn, en ik waarschijnlijk wel eens in 

de fout ga als ik probeer te interpreteren wat er wel gestaan heeft. Dus wilt u gegevens 

hieruit verder gebruiken, wel in het oorspronkelijk document kijken en zelf 

interpreteren! 

 

 Dit betekent ook dat veel datums maar half (of geheel niet) gelezen kan worden, en ik 

soms voor de datum bepaling wel eens moet terugrekenen! 

 

 Er worden ook geen paginanummers vermeld. 

 

 “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. 

 

1W1, (MPS: 1-8-1599) rechterkant beschadigd 

 

- schout Marinus Corneliss Gort contra Jan Adriaens Loijs 

- aenlegger heijst als vooren 

- verstelt 

 

- schout Marinus Corneliss Gort contra Cornelis Anthonies 

- actor heijst als voren 

- schepenen condemneren verweerder “inden heijsch” gereserveert tgene hij Jan 

Adriaens ..... resten van pachten volgens tregister, wijsen actor tot zijn bewijs, de 

aenlegger doet zijn bewijs aen verweerders beste coeijen, etc. 

 

- schout Marinus Corneliss Gort contra de Wagenmaecker (boete van zijn beesten) 

 

- schout Marinus Corneliss Gort contra Jacob Stoffels  

- actor heijst als vooren 

- verstelt 

 

- schout Marinus Corneliss Gort contra Job Meeuss  

- verstelt 

 

1W2, (MPS: 1-8-1599), linkerkant beschadigd 

 

- Willem Maertens backer contra Adriaen Cornelis Hannepit 

- aenlegger heijst 5 maeten terwe over zeeckere ackerschade bijde verweerders verckens 

gedaen 

- schepenen ter maninge van schoutet wijsen partijen (MPS: bij malcander) elckx met 

een goet man 

 



- Olleman nomine Pieter Andries (MPS: zoon van Andries Stehouwer?) contra Olivier Jacobs 

- actor heijst als vooren 

- verweerder belooft te betaelen met goesseche mart op volstaende panden zonder 

langer 

 

- Olleman nomine Pieter Andries (MPS: zoon van Andries Stehouwer?) contra Heijndrick 

Adriaens (MPS: Heijndrick Adriaens naeijer?) 

- actor heijst als vooren 

- verweerder belooft te betaelen bij Olivier Jacobs gedaen 

 

- Pieter Adriaens contra Cornelis Anthonies 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen condemneren verweerder, wijsen actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet 

zijn bewijs aen verweerders beste coeijen, etc. 

 

Jan Lodewijcks constitueert Serjonckers 

 

1W3, 7-9-1599, rechterkant beschadigd 

 

- Reijn Jans contra Jan de Wagemaecker (sterk beschadigd) 

 

Dach van rechte 14-9-1599 

 

- Marinus Marinuss schipper contra Reijn Jans (verteerde gelagen) 

 

- Marinus Marinuss schipper contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) (verteerde 

gelagen) 

 

- Marinus Marinuss schipper contra Lieven Adriaens (verteerde gelagen) 

 

- Dierick Serjonckers contra Pieter Jacobs Verbeecke (verteerde gelagen) 

 

1W4, 14-9-1599 

 

- Dierick Serjonckers contra Jan Danckaerts (vacatien, verteerde gelagen) 

 

- Cornelis Adriaens contra Adriaen Jans Leenaerts (geleende penningen aen verweerders 

voorsaete gedaen) 

 

Dach van rechte 25-9-1599 

 

- aenlegger en verweerder niet genoemd (verteerde gelaegen) 

 

- Willem Maertens backer contra Lieven Adriaens Cortrijck (waarom niet vermeld!) 

 

- Jan Baele contra Pauwels Manckx (schotgelt van zijn verckens die hij heeft laten lopen) 

 

- Jan Baele contra Pieter Jacobs Verbeecke (schotgelt) 

 

1W5, 25-9-1599 



 

- schout “Marinus Corneliss Gort” contra Heijndrick Karels (affgereeckende penninge) 

 

- Jan Lodewijcks contra Jan Geense (paerdenarbeijt) 

 

- Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) contra Thomas Gabriels (MPS: rechterkant 

van deze twee acten beschadigd!) (kennisse der waerheijt over wat verweerder gehoort 

zou hebben van een coop gedaen, door de aenlegger van Domis Jans) 

 

- Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) contra Cornelis Pieters (MPS: Cornelis 

Pieters Rooshil) (als boven contra Thomas Gabriels) 

- Comp. Thomas Gabriels verklaart dat hij geweest is ten huijze van Marinus? op ?-5-

1599 alwaar Pieter Jacobs met Domis “Jans” bij zeecker affmaecken van coop van 

landen (MPS: verder niet interpreteerbaar, en zie volgende acte. Loopt door op 

volgende pagina: borg zou zijn Jacob Stoffels of Jan Adriaens) 

- Cornelis Pieters verklaart hetzelfde 

 

1W6, 25-9-1599 

 

- Pieter Jacobs Verbeecke contra Domis Jans (MPS: Domus Jans) (actor heijst 7p 10s gr vls 

over zeeckere penningen van affmaeckinge van ‘tlandt bijde aenlegger van zelven 

gecocht midtgaders van gelagen ende anders voor dezelven betaelt etc.) 

 

- Jan Tartron contra Jan Corneliss Vos, Thomas Gabriels, Olivier Jacobs ende Pieter Jacobs 

(MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) 

- aenlegger heijst als vooren 

- Thomas Gabriels ende Pieter Jacobs Verbeecke beloven de heijsch te betaelen binnen 

de tijt van 14 daegen precijs ende dat op volstaende panden 

- nopende Jan Corneliss de Vos ende Olivier Jacobs, hebben schepenen gecondemneert 

inde voors. heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet 

zijn bewijs aen elck een van dese verweerders beste coeijen, etc. 

 

1W7, 25-9-1599 

 

- Jan Lodewijcks nomine de weesen van Jacob Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: 

Jacob Corneliss)  

- jammer genoeg is de rechterhelft van deze acte niet te lezen, te meer jammer omdat 

deze acte het begin is van vele volgende acten in de strijd van de kinderen Jacob 

Lodewijcks met hun ooms Lodewijcks en “opoe” Jaenken Lodewijks tegen Jacques 

Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) die getrouwd is met de weduwe van Jacob 

Lodewijcks, in het overdragen van de hoeve “De Blauwe Poort”. Een langstlevende 

erfeniskwestie. Present waren Pieter Adriaens, Nicolaes Corneliss, Jacob Loijss ende 

Gabriel Bossaert. 

 

1W8, 2-10-1599 

 

- Cornelis Marinuss Gort contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) (verschenen 

huijspaeijen) 

 

- Dierick Serjonckers contra Pieter Jacobs Verbeecke 



- actor heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet condemneren de verweerder inde voors. heijs 

cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen 

alle des verweerders meubelen ten huijse ende ten houve omme dezelve teijnden de 14 

genachten te mogen vercoopen tot zijnne gebreecke toe 

 

- Dierick Serjonckers contra Cornelis Pieters Rooshil (verteerde gelagen) 

 

- Backer (MPS: Willem Maertens backer?) contra Lieven Adriaens (huijspaeije) 

 

1W9, 2-10-1599 

 

- (beschadigd) Pauwels NN contra Jacob Jacobs NN (?) 

 

- Jan Baele contra Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) 

- verstelt ad primam ende voorts tot actors vermaen 

 

- Jan Lodewijcks nomine weese(n?) van Jacob Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: 

beschadigd) 

- aenlegger sustineert ende contendeert als vooren ende versouckt dat de verweerder de 

voors. hoeve ? ? contract van vercoopinge ende schepenen ? zal ontfangen ofte bij 

foulte van dijen heijst ? vooren de somme van 100p ? altijts onvermindert de 

principale coop 

- schepenen ? verstellen deze zaecke ad primam midts partije ? iteratieve wete 

 

- Pieter Jacobs Verbeecke contra Domis Jans (MPS: Domus Jans) 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet condemneren de verweerder inde voors. heijs 

cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen 

zeeckere penningen die Anthonij? Hectors aen verweerder schuldich over coop van ? 

ende voorts onder protestatie aen ’t lant bijde voors. Anthonij Hectors gecocht  

 

1W10, 9-10-1599 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) als getrouwt hebbend Margriete Quirijns 

(Margaretha Quirijns) weduwe van wijlen Jacob Lodewijcks contra Jaenken Engels 

(MPS: Janneken Engels) weduwe van wijlen Lodewijck Jacobs 

- actor heijst de verweerderesse over te leveren pertinente staet ende inventaris van alle 

de naergelaten goederen bijde doot ende afflijvichheijt van dese verweerderesse man 

namentlijck Lodewijck Jacobs naergelaten, mitsgaders van tgene dat zij 

verweerderesse daermede geconquesteert heeft tot date deser gemerckt dat zij 

verweerderesse binnen behoorlijken tijt nijet rechtelijk en is verscheijden van haere 

kinderen ofte gerchte erfgenamen maer inde gemeene goederen is blijven zitten zonder 

rechtelijk daertoe gecomitteert te zijnne, sustinerend bij foulte ofte weijgering van 

pertinente staet over te leveren datse zal werden gecondempneert te betaelen voor des 

aenleggers gerechte derde part met zijne weese(n) (kantlijn is niet te lezen) de somma 

van 250p gr vls met de costen vandien, protesterend nijet te min van costen schaden 

ende interesten 

 



- Dierick Serjonckers nomine Neelken Franss (MPS: Cornelia Fransdr) contra Adriaen 

Corneliss Hannepit (over dienst ende huijre haer belooft) 

 

Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) constitueert Jacob Metz 

 

Thomas (MPS: Thomas Gabriels?) constitueert Dierick Serjonckers 

 

Neelken Franss (MPS: Cornelia Fransdr) constitueert Dierick Serjonckers 

 

1W11, 9-10-1599 (rechterkant bladzijde beschadigd) 

 

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

- aenlegger heijst als vooren 

- onleesbaar 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Anthonij Hectors) (rest brief ?) 

 

- Thomas Gabriels contra Marinus Claessen (coop bruijn ruijn paert) 

 

- Nicolaes Corneliss contra Domis Jans (verteerde costen) 

 

1W12, 9-10-1599 

 

- Pieter Bastiaens contra Jan de Wagemaecker (coop runt) 

 

- Willem Maertens backer contra Lieven Adriaens 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder sustineert alsoo opt huijs noch eeniche erfgenamen zijn die noch eeniche 

penningen daervan zijn competerende die tavondt oft morgen zouden mogen comen 

spreecken, dat hij actor hem verweerder zal verseeckeren ende borche stellen tot 

contentemente van hem verweerder ofte verzouckt ontslagen te zijnne van heijsch  

- aenlegger secht alsoo zijnnen wettelijke schepenbrieff op hem actor gemaeckt is ende 

thuijs aen verweerder gelevert heeft, ende versouckt dat de verweerder zal werden 

gecondempneert inde voors. heijsch 

- schepenen condemneren de verweerder inde voors. heijs cum expensis, wijsen voorts 

actor tot zijnnen bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen dypoteque in zijnnen 

wettelijke brieff gespecificeert omme dezelve te mogen vercoopen teijnde de 14 

genachten 

 

- Dierick Serjonckers contra Cornelis Pieters (MPS: Cornelis Pieters Rooshil) 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen condemneren de verweerder inde voors. heijs cum expensis, wijsen voorts 

actor tot zijnnen bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen zeeckere penningen de 

verweerder competerende van Cornelis Willems omme dezelve te mogen vercoopen 

tot zijnne gebreecke toe  

 

1W13, 9-10-1599, sterk beschadigd aan rechterkant 

 

Comp. Laureijs Adriaens doet verbodt aen Domis Jans (MPS: Domus Jans) lant te leveren aen 

? 



 

Dach van rechte 16?–10-1599 

 

- Dierick Serjonckers nomine Domis Jans (MPS: Domus Jans) contra Thomas Gabriels ende 

Cornelis Pieters Rooshil (rechte kennisse der waerheijt ?) 

 

- Nicolaes Corneliss contra Domis Jans 

- actor persisteert 

- ? 

 

- Nicolaes Corneliss contra Jacob Stoffels (verteerde gelagen) 

 

- Cornelis Marinuss Gort contra Cornelis Pieters Rooshil (obligatie) 

 

1W14, 16?-10-1599 

 

- Willem Olleman nomine Cornelis Pieters Rooshil contra Cornelis Willems (gecocht vlas) 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) dijckgrave contra Anthonij Hectors 

- actor persisteert 

- Serjonckers nomine de gedaecgde sustineert aenlegger is ongefundeert in dit sijn 

aenspraecke nochtans de verweerder hem ten deele schult bekent alsoo de aenlegger 

ons belooft hadde ten tijde der verhuijringe gedaen heeft seker expresse beloftenisse te 

weten dat hij soude maken een goede beheijning tusschen sijnen uijtbesproken bogaert 

die welcke ten onse gehuijrde boomen sijn aenpalende ende bovendien heeft hij alle 

die middelen affgenomen die het bewassinge aen de boomen waer dat de verweerder 

groote schade geleden heeft, sustineert dat hij aenlegger ons hier in sal contenteren 

ofte malen heijsch in reconventie de somme van 50 carolus guldens 

- schepenen wijsen de partijen elcx tot goede mannen etc. 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) dijckgrave contra Jaenken Lodewijcks (MPS: 

Janneken Lodewijcks) 

- actor persisteert 

- verweerdersse versouckt copije tsijnen costen 

- schepenen fiat 

 

- Pieter Bastiaens contra Jan de Wagemaecker 

- actor persisteert 

 

1W15, 16?-10-1599 (rechterkant onleesbaar) 

 

- Pauwels Franss nomine ? contra Lauwereijs Geerts (paeijen) 

 

- Dierick Serjonckers nomine ...... (MPS: niet afgemaakt) 

 

Dach van rechte 23-10-1599 

 

- Nicolaes Corneliss contra Domis Jans (MPS: Domus Jans) 

- verstelt tot actor vermaen, midts ten naeste altijts een wete te doenne 

 



- Willem Quirijns contra Adriaen Corneliss Hannepit (actor heijst de verweerder nomine de 

weduwe van Cornelis Vermeijen lantpachte tot 700 carolus guldens) 

 

- schoutet nomine offitio contra Pieter Jacobs Verbeecke (torenwacht) 

 

1W16, 23-10-1599 

 

- Dierick Serjonckers nomine Domis Jans (MPS: Domus Jans) contra Thomas Gabriels ende 

Cornelis Pieters Rooshil 

- actor heijst als vooren 

- verweerders persisteren ende blijven bij haer verclaeringe ende bekentenisse ten 

versoucke van Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) als daertoe rechtelijk 

gedagvaert ende op de 2-10-1599 gedaen 

- wordt dienvolgens de verweerders ontslagen van deser instantie 

 

- Pauwels Franss contra Laureijs Geerts (MPS: Lauwereijs Geerts) 

- actor heijst als vooren 

- te mede gegeven ad primam salvo wete 

 

- Cornelis Pieters Rooshil contra Cornelis Willems 

- actor heijst als vooren 

- verweerder sustineert volgens zeeckere biljet in rechte geexibeert van diversche 

betaelingen op de eijsch gedaen midtgaders noch zeggende sommige penningen noch 

nijet verschenen te zijnne 

- schepenen wijsen partijen tot reeckenen ende liquidatie elckx met een goet man 

 

- Cornelis Pieters Rooshil contra Cornelis Willems 

-  actor heijst ontslagen ende ontlast te zijnne van alsulcken heijsch als Cornelis 

Marinuss Gort tot hem aenleggers laste is doende per obligatie over coop van paerden 

die dezelven aenlegger van verweerder gecocht heeft ende wederomme per accoort 

aen hem genomen heeft, midts beloefte van garant ofte bij foulte van dien heijscht de 

somme van 50p gr vls, midtgaders de costen. Salvo wete 

 

1W17, 23-10-1599 

 

- Cornelis Marinuss Gort contra Cornelis Pieters Rooshil 

- aenlegger heijst als vooren, verminderend voorts zijn heijsch noch zuijvers te blijven 

de somme van 4p 5s gr vls 

- verstelt 

 

- Pieter Bastiaens contra Jan de Wagemaecker 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder presenteert tzelve runt daervan de schult gesproten is, aen aenlegger te 

restitueren, begeert toe te geven de costen van houwenisse aen tzelve runt gedaen 

- aenlegger sustineert ende versouckt condempnatie 

- schepenen ter maninge van schout condempneren de verweerder inde voors. heijsch, 

wijsen voorts actor tot zijnnen bewijse, de verweerder bewijst voor zijn vrij goet ’t 

runt daer vuijt dese schult gesproten is, ende voorts zij gereetste ende beste etc. 

 



- Joos Banckaerts aenlegger als getrout hebbend dochter van Nicolaes Stevens contra Cornelis 

Adriaens 

-  aenlegger heijst de verweerder als getrout hebbend de weduwe van Jacob Jan Pieters 

Lemps, moeder van voors. aenleggers huijsvrouw, als rechte voogdesse, over te 

leveren pertinent staet ende inventaris van alle de naergelaten goederen bij de doot 

ende afflijvichheijt van de aenleggers huijsvrouwe vader naergelaten ende reeckeninge 

bewijs ende reliqua van alle de goederen die daermede geconquesteert zijn als op des 

aenleggers huijsvrouw beste? zijn naer de doot van haer vader tot de dach van heden 

ofte in cas van weijgeringe heijst daervooren de somme van 200p gr vls met de costen 

gedaen ende noch te doenne, etc. 

 

1W18, 23-10-1599 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jaenken Lodewijcks (MPS: Janneken 

Lodewijcks) 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder exibeert in rechte zeecker extract vuijt het schepenenregister van date de 

20-2-1585, waerbij blijckt dat de verweerderesse met haere kinderen met schout ende 

schepenen is geaccortdeert ende oock voldaen heeft, sustineert ontslagen te zijnnen 

vander instantie ende de heijsscher gecondempneert te werden inde costen 

- aenlegger sustineert openinge te hebben van schepenen reus tzijnen coste waervuijt 

verweerderesse tvoors. extract heeft gelicht, mitsgaders copie van tvoors register 

omme daer naer te doen zoo zijnnen raedt zal gedraegen 

- schepenen naer verbaele alligatie van partijen ende opt voors. extract gelet hebbend 

waerbij schepenen genoucg verseeckert zijnde van vuijtcoop ende voldoeninge, 

ontslaen dienvolgens de verweerderesse van de voors. instantie, zijn actie gereserveert 

zoo zijnnen raedt zal gedragen 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jaenken Lodewijcks (MPS: Janneken 

Lodewijcks) 

- aenlegger persisteert als vooren ende verweerder bij zijnne voorgaende defentie 

- schepenen naert verbaele alligatie van partijen hebben de verweerder gecondempneert 

inde voors. heijs cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, de verweerder 

bewijst tot vrij goet zijn huijs ende hoff daer hij jegenwoordich inne woont omme het 

zelve teijnden de 14 genachten te mogen vercoopen tot zijnne gebreecke toe 

 

1W19, 23-10-1599 

 

- Jacob Stoffels contra Willem Quirijns (eijst 6p 7s gr vls van overpenningen van een paeije 

van een crabbeschuijte die Dignus Pieters Rooshil gecocht heeft jegens de aenleggers 

vader daer de voors. verweerder borge voor gebleven is) 

 

- Jacob Stoffels contra Pieter Jans Saeije (huijre lant om vlas te saeijen) 

 

Dach van rechte, 4-11-1599 

 

- schout Marinus Corneliss Gort contra Reijn Jans (verschoten penningen) 

 

1W20, 4-11-1599 

 



- Jan Jans cleermaecker contra de schoutet Marinus Corneliss Gort (montcosten Matthijs 

Cornelis, bij de verweerder (MPS: aan)besteet volgens ’t contract in rechte geexibeert) 

 

- schoutet Marinus Corneliss Gort contra Cornelis Willems (levering gerst en erwten) 

 

- Mattheus Loen contra Thomas Gabriels (halve sack schoon terwe, ongeschoten ende nijet 

blauwendich bijde verweerder aen actor belooft over zeeckere vacatien ende 

verschoten penningen) 

 

- Joos Banckerts contra Cornelis Adriaens 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder versouckt copije van heijsch 

 

1W21, 4-11-1599 

 

- Nicolaes Corneliss contra Laureijs Adriaens (prochie accijns van zeeckere getapte bijeren) 

 

- Nicolaes Corneliss contra Dierick Serjoncker (prochie accijns van zeeckere getapte bijeren) 

 

- Nicolaes Corneliss contra Frans Bogaert (prochie accijns van zeeckere getapte bijeren) 

 

- Nicolaes Corneliss contra Domis Jans (MPS: Domus Jans) 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van de schoutet hebben de verweerder gecondempneert inde 

voors. heijs cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, de verweerder doet 

zijn bewijs aen ? dat de verweerder tusschen dit en den derden dach zal bewijsen zijn 

vrij goet, ofte bij foulte te gaen als gevangen man 

 

- Andries Engels als deecken confrerie van hantboge contra Pieter Jacobs Verbeecke (18s gr 

vls die de verweerder als gildebroeder van tvoors. gilde over gildecosten gelijck 

andere gildebroeders schuldich ende gereeckent is) 

 

1W22, 4-11-1599 

 

- Jaenken Lodewijcks (MPS: Janneken Lodewijcks) contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob 

Corneliss) 

- actrice heijscht van verweerder oncosten volgens specificatie in rechte geexibeert 

 

- Dierick Serjonckers nomine Thomas Gabriels contra Jan Geense? (paerdenarbeijt) 

 

- Jan Lodewijcks nomine de weesen van Jacob Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: 

Jacob Corneliss) (heijst 18p gr vls over coop van helft van hoeve genaempt “De 

Blauwe Poorte”, te weten van de eerste gereede paeije verschenen Goessche Jaermart 

in augusto anno 1599) 

 

1W23, 4-11-1599 

 

- Pieter Adriaens contra Marinus Franss (zeeckere penningen die verweerder ten achteren is 

aen weesen van Pieter Corneliss Gentman) 

 



- Cornelis Pieters Rooshil contra Cornelis Willems 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder sustineert als vooren bij zijnne voorgaende defentie 

- schepenen naer verbaele alligatie van partijen wijsen voor recht dat partijen elckx 

zullen nemen twee goede mannen omme de zaecke te accorderen, actor neempt Pieter 

Adriaens ende Jacob Adriaens, reus Pauwels Franss ende Gabriel Bossaert 

 

- Cornelis Pieters Rooshil contra Cornelis Willems 

- aenlegger aengaende de ontslaginge versouckt ontslag ende indempnisatie als vooren 

soo wel van hem als van zijn borg 

- verweerder stelt actor ? tot zijnne thoonen 

- actor presenteert tzelve te doenne 

- schepenen fiat tusschen dit ende tweede rechtdach 

 

1W24, 4-11-1599 

 

- Lauwereijs Adriaens contra Heijndrick Marinuss Gort (coop zeven lammeren bij de 

verweerder gecogt die hij nu in weijgeringe is) 

 

Dach van rechte 12?-11-1599 

 

- schout contra Reijn Jans 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen hebben de verweerder gecondempneert inde voors. heijs cum expensis, 

wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, de verweerder doet zijn bewijs aen des 

verweerders koeijen ende runt ende ander goet bij hem tot verzeeckering van de voors. 

reste etc. 

 

- Jan Jans (MPS: Jan Jans cleermaecker) contra de schoutet 

- aenlegger heijst als vooren 

 verstelt 

 

Pieter Jacobs Verbeecke constitueert Jacob Metz 

 

1W25, 12?-11-1599 

 

- Jaenken Lodewijcks (MPS: Janneken Lodewijcks), Jan Lodewijcks contra Jacques Corneliss 

(MPS: Jacob Corneliss) 

- aenlegger heijst als vooren 

- de verweerder sustineert hem affcortinge te doenne zeecker montcosten van weesen 

over een half nu verschenen wesend ende de reste te cort comende presenteert te 

betaelen binnen de tijt van 14 daegen 

- schepenen wijsen partijen tot accoort elckx met een goet man 

 

- Jaenken Lodewijcks (MPS: Janneken Lodewijcks) contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob 

Corneliss) 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ordonneren de verweerder te betaelen volgens de taxatie vooren gestelt 

- verweerder belooft te betaelen binnen de tijt van 14 daegen op volstaende panden 

 



- Jan Lodewijcks contra Lieven Adriaens Simons 

- aenlegger heijst de verweerder van gehaelde waeren ende van thuijs liggend bij de 

aenlegger aen verweerder gedaen de somme van 10s gr vls. 

- verweerder weet jegens de heijsch nijet te seggen maer sustineert restitutie van 

zeeckere goederen bij actor hem? 

- schepenen wijsen partijen tot accoort, actor neempt tot goet man Pieter Adriaens, reus 

neempt Jacob Adriaens Loijs 

 

1W26, 12?-11-1599 

 

- Andries Engels contra Pieter Jacobs Verbeecke 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder ontkent te zijnne gildebroeder inde voors. gilde, sustinerend dienvolchens 

naer verbaele pleijdoije dat de aenlegger zal doceren dat hij int gilde zoude mogen 

gecomen zijn presentatie gedaen hebbend omme cost ende last te dragen met gemeen 

gilde, stellende de aenlegger daer toe tot purge op zijnnen eedt 

- aenlegger sustineert ongehouden te zijnne 

- verstelt 

 

- Marinus de schipper contra Reijn Jans (verteerde gelagen) 

 

- Marinus de schipper contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) (verteerde gelagen) 

 

- Nicolaes Corneliss contra Laureijs Adriaens 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen hebben de verweerder gecondempneert inde voors. heijs cum expensis, 

wijsen voorts actor tot zijnnen bewijs, de verweerder doet zijn bewijs aen zijnnen 

meubelen aen alle ende generael alle des verweerders goederen coeijen vruchten te 

velde ende inde schuijre geen gereserveert, etc. 

 

1W27, 12?-11-1599 

 

- Nicolaes Corneliss contra Dierick Serjonckers 

- actor heijst als vooren 

- reus versouckt liquidatie 

- schepenen fiat 

 

- Joos Banckerts contra Cornelis Adriaens nomine sterfhuijs Jacob Jans Pieters Lemps 

- aenlegger heijst als vooren, ende tot confirmatie is hij sustinerende dat de gedaecgde 

zal thoonen zijn wettelijk bescheet waer mede zij zouden voldaen hebben de aenlegger 

inde kuere van Zeelant int 1ste articul cahier? 27 ende 28 zulcks gebleecken hebbend 

zullen? hij daernaer reguleren 

- verweerders zeggen de heijsch ongefundeert te zijnne ende hem geen kennis, 

sustinerend aenlegger voldaen te hebben van alsulcken ontfangst ende successie als de 

voors. Jacob Jans Pieters Lemps zoude mogen geprofiteert hebben als wettelijk blijckt 

bij twelck contract hier voor schepenen gepasseert, hier in rechte geexibeert, 

sustinerend dienvolgens ontslagen te zijnne vander instantie 

- aenlegger versouckt copie van tzelve contracte 

- schepenen fiat 



- schepenen voorders partijen gehoort ende noch in rechte geexibeert zijnde zeecker 

contract ? antenuptiael gemaeckt tusschen Nicolaes Stevens ende de verweerders 

huijsvrouw, consenteert partie copie tot haere costen 

- verweerder protesteert protesterend bij provisie van costen, schulden! ende interesten 

die hij nomine de weesen bij dese zoude mogen alreede geleden hebbend ende noch te 

lijden 

 

1W28, 12?-11-1599 

 

- Jacob Metz contra Adriaen Corneliss Hannepit (rest obligatie van 26-10-1593) 

 

- Jacob Metz contra Jacob Stoffels, Domis Jans (MPS: Domus Jans), Willemijna Jans, elckx 

een voor al (verschoten penningen ende salaris) 

 

- Mattheus Loen contra Thomas Gabriels 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen condempneren de verweerder inde voors. heijs cum expensis, wijsen voorts 

actor tot zijnnen bewijs, de verweerder doet zijn bewijs aen verweerders beste ende 

gereetste, etc. 

 

- Willem Quirijns nomine als vooren (MPS: is niet duidelijk wie dit dan wel is) contra 

Adriaen Cornelis Hannepit 

- aenlegger heijst 

- schepenen condempneren de verweerder inde voors. heijs cum expensis, wijsen voorts 

actor tot zijnnen bewijs, de verweerder doet zijn bewijs aen op alle de vruchten op de 

weesen lant jegenwoordich  

 

1W29, 12?-11-1599 

 

- Comp. Domis Jans (MPS: Domus Jans) is schuldich aen Cornelis Marinuss Gort 12p gr vls. 

Onderpant twee gemet lant inde Zuijtpolder (MPS: gemercken niet vermeld) te weten 

zoo Domis Jans alsdan de voors. penningen nijet promptelijk op licht, zoo zal de 

voorn. Cornelis Gort tzelve lant met de last daerop bedragende ontrent 10p gr vls 

aencomende Jan Jooss houden voor zijn eijgen vrij goet, welck lant de voorn. Domis 

Jans vermach te vercoopen tot zijnne profijte. Present Pauwels Franss, Pieter 

Adriaens, Gabriel Bossaert, Jacob Adriaens Loijss schepenen 

 

- Comp. Marinus Claessen dewelcke wettelijk belooft rechtelijk binnen drije weecken precijs 

te betaelen Pieter Corneliss (MPS: inde drie Haringen?) zijnnen acte van 

condempnatie tot zijnnen coomparants laste vercregen, welcke acte de voors. in onse 

presentie heeft overgelevert aen Marinus Claessen omme zijn garant daeraen mede te 

verhaelen die gene die hij daervan moeten indempniseren, present Pauwels Franss, 

Pieter Adriaens, Gabriel Bossaert, Jacob Adriaens Loijss schepenen 

 

1W30, 18-11-1599 (MPS: datum verkeerd?) 

 

Dach van rechte ordinaris, 18-11-1599 

 

- Cornelis Geerts contra Heijndrick Adriaens (MPS: Heijndrick Adriaens Naeijer) 

- aenlegger persisteert 



- verweerder ontkent de aenlegger eeniche peningen schuldich te zijn ofte geen saet van 

hem actor gecocht ofte ontfangen te hebben 

- aenlegger sustineert dat hij tzelve ontfangen heeft van sijn huijsvrouw voorsaete 

- schepenen naer alligatie van partijen wijsen partijen tot accoort elckx met een goet 

man tusschen dit ende ten naesten midts dat actor gehouden is hier binnen Weerden te 

comen, actor neempt schout, reus Pauwels Franss 

 

- Andries Engels als deecken van hantboge contra Jacob Adriaens Loijs, Jan Geense ende 

Thomas Gabriels 

- actor heijst de verweerders dat zij zullen compareren voor de vierschaere ende rechte 

wetenschap verclaeren op de articulen inde interrogatoire hier voorg., etc. 

 

1W31, 26-11-1599 

 

- Joos Banckaert contra Cornelis Adriaens 

- aenlegger persisteert 

- verweerder persisteert bij haer absentie 

- actor sustineert 

- schepenen naer vele ende diversche alligatien van partijen hebben schepenen 

geordonneert dat partijen elcx zullen bewilligen twee mannen om de zaecke te 

accorderen tusschen ten naeste rechtdach, actor neempt Costen Pauwels ende Marinus 

Jacobs Huijge (MPS: Marinus Jacobs Hugos), reus de schout Gort ende Nicolaes 

Corneliss 

- inde kantlijn: depost zijn de voors partijen met hunnen goede manne geaccordeert dat 

dese geroerde questie hier hij heijssche geroert, midtsgaders oock alle die ter cousen 

van dese enichzins zouden mogen oprijsen, zullen wesen doot ende ten nijete extinct 

nu ende ten eeuwiche daege, midts dat de erfgenamen van Jacob Jans Pieters Lemps 

aen voorn. Joos Banckert tot een recognitie van zijn huijsvrouw vaders goet twelck hij 

sustineerde hem van het sterffhuijs te competeren, zouden betaelen de somme van 

derthien ponden gr vls eens, volgt betaalwijze, midts dat de voorn. Joos oock zal ? 

zeeckere twee gemet lants, jegenwoordich met coolsaet besaeijt die bij Jacob Jans 

Pieters Lemps in zijnnen leven, aen Claesken Nicolaes huijsvrouw van voorn. Joos 

zijn bewezen voor haer vrije eijgen goet, met welck accoort de voors. partijen over 

beijde zijden hem hebben gehouden voor wel gecontenteert ende de rechtelijke 

oncosten gecompenseert. Present Marinus Corneliss Gort, Nicolaes Corneliss, Costen 

Pauwels, Marinus Jacobs Huijge, Jacob Metz, Cornelis Jan Pieters Lemps nomine 

weesen van Jacob Jans ende Cornelis Adriaens als getrout hebbend de weduwe (MPS: 

? zie 1W34) 

 

- Costen Pauwels contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen houden deze zaecke aen 

 

- Costen Pauwels constitueert Willem Olleman 

 

- Laureijs Adriaens contra Heijndrick Marinuss Gort 

- actor heijst als vooren, overmits de partije vervallen is, is geordonneert wederomme te 

zoucken met nijeuwen instantie 

 actor vernijeuwt zijn heijs 

 



NB. zie opmerking over het niet kloppen van pagina’s bij 1W33 

 

1W32, 26-11-1599 

 

- Jan Lodewijcks contra Lieven Adriaens Simons 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen condempneren verweerder inde heijsch cum expensis, wijsen voorts actor 

tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen des verweerders persoon ende 

goederen geen vuijtgesondert ofte gereserveert omme de zelve teijnden de 14 daegen 

te mogen vercoopen tot zijn gebreecke toe 

 

- Jacob Metz contra Adriaen Cornelis Hannepit 

- aenlegger persisteert 

- schepenen condempneren verweerder inde heijsch cum expensis, wijsen voorts actor 

tot zijn bewijs, actor versouckt dat partije hiervan zal insinuatie gedaen te werden aen 

verweerder dat hij comme bewijsen binnen 8 daegen zijn vrij goet ende voorts mede 

aen borgen inde aenlegger actie verclaert, etc. 

 

- Jacob Metz contra Jacob Stoffels, Domis Jans (MPS: Domus Jans)ende Willemijna Jans 

- verstelt 

 

- Nicolaes Corneliss contra Dierick Serjonckers 

- verstelt 

 

1W33, ? (MPS: volgorde van pagina’s klopt niet!!!) 

 

- Costen Pauwels contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (obligatie van 1-6-1599) 

 

- Pieter Bastiaens constitueert Dierick Serjonckers 

 

- Pieter Bastiaens contra Cornelis Pieters Rooshil 

- actor heijst verweerder te compareren voor deze vierschaere te bekennen ofte niet 

zeeckere coopmanschappe aen de aenlegger gedaen te hebben van zeeckere actie hij 

pretendeerde van Cornelis Willems, ofte bij foulte etc. 

 

1W34, ? (MPS: volgorde van pagina’s klopt niet!!!) 

 

- schout contra Cornelis Willems 

- aenlegger persisteert 

- verweerder presenteert te betaelen binnen 14 daegen ende dat op volstaende panden 

 

Dach van rechte 28-11-1599 

 

- Cornelis Geerts constituit Dierick Serjonckers  

 

- Cornelis Geerts woonend ter Vlaecke contra Heijndrick Adriaens (actor heijst als getrout 

hebbend de weduwe van Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieters Lemps? dat kan toch 

niet kloppen!) 

 

- Andries Engels contra Pieter Jacobs Verbeecke 



- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder sustineert dat actor zal doceren dat hij verweerder heeft gepresenteert 

omme coste ende lasten te dragen met het gemeen gilde 

- aenlegger sustineert ongehouden te zijnne 

- schepenen naer aenleggers ende verweerders van beijde partijen, wijsen voor recht dat 

de actor zal thoonen tusschen dit ende twee rechtdach ten rechte genoucg zijnde, dat 

de verweerder hem heeft gepresenteert als gildebroeder omme dien gedaen zijnde, 

(MPS: verder niet beschreven, heeft dit te maken met niet kloppen van de pagina-

volgorde) 

 

1W35, 28-11-1599 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (paeije van zijn hoeve van een 

schepenen schultbrieff) 

 

- Jan Maens contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (tijdens vijer jaer 1591, 1592, 

1593, 1594 294 roe meer gebaent als betaelt, volgens de lantmeters hant hier 

geexibeert) 

 

- Costen Pauwels contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder sustineert dat de aenlegger zoude tevreden geweest zijn met de successie 

die reus was competerende int sterfhuijs van Costen Marinuss van zeeckere incomen 

van inventaris der zelver ende tgene hij tecort zoude mogen comen presenteert te 

betaelen 

- aenlegger sustineert ter contrarie verzouckt volgens zijn liquide obligatie voorts recht? 

- schepenen ter maninge van schoutet condempneren verweerder inde heijsch cum 

expensis, wijsen voorts actor tot zijn bewijs, ende dijenvolgens zijn bewijs op alle des 

verweerders beste ende gereetste goederen, etc. 

 

1W36,  28-11-1599 

 

- Andries Engels contra Jan Corneliss Vos (heijst over tgene de aenlegger als deecken van 

hantboge heeft moeten betaelen voorden verweerder over tgene hij volgens dandere 

gildebroeders gereeckent is) 

 

- Andries Engels contra Jan Geense (paerdenarbeijt inde ougst 1599 van ’t mennen van 

thienden) 

 

Dach van rechte 4-12-1599 

 

- Pauwels Franss nomine Cornelis Jans Tempelaer als voocht van Betken Jans (MPS: 

Elisabeth Jans) contra Jan Tartron (reste van inventaris van Jan Quirijns saliger de 

voors. weesens vader was)  

 

1W37, 4-12-1599 

 

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

- aenlegger heijst als vooren nopend zijne heijsch van verschenen paeijen vooren ten 

register vermelt 



- reus ontkent de aenlegger eeniche penningen schuldich te zijn ende sustineert alwaer 

het eeniche schuldich dat tzelve zal gesleten worden bij de arbiters daerinne de zaecke 

is gesubmitteert geweest, declinerend dienvolgend van vierschaeren 

- aenlegger persisteert als vooren op zeecker autorisatie bijde arbiters aen hem actor 

schriftelijk gegeven omme de verweerder tot betaelen van voors. somme te mogen 

constringeren 

- schepenen naer verbaele alligatien van partijen hebben geordonneert dat reus zal 

antwoorden op de voors. heijsch ten principaele 

- reus blijft in weijgeringe van antwoorde als vooren 

- actor versouckt dienvolgens voorts recht 

- schepenen ter maninge van schoutet condempneren verweerder inde heijsch cum 

expensis, wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen des 

verweerders boogaert van oosten inne, etc. 

 

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

- aenlegger heijst als vooren nopend de pacht van 294 roe lants 

- verweerder declineert 

- schepenen ter maninge van schoutet condempneren verweerder inde heijsch cum 

expensis, wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen des 

verweerders beste paert, etc. 

 

1W38, 28-11-1599 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Willem Quirijns 

- actor heijst verweerder te hebben indempnisatie ende naer beneffens betaelinge van 8p 

gr vls die de voorn. verweerder aen hem actor belooft heeft ende dat vuijt de namen 

van sr Daniel de Renialme coopman tot Middelburch in Zeelant, over zeeckeren coop 

van 8 gemet 60 roe lant dwelck met saet besaeijt was, ende tsaet gestreecken hebben, 

midtgaders ’t lant tot haeren profijte genoten hebben ende gebaent zonder de 

aenlegger zijn gelt op te leggen, noch hem jegens Jacob Boom te indempniseren ende 

te ontlasten van alsulcke jaren rente als de coop brieff tusschen Jacob Boom ende hem 

actor daeraff gemaeckt zijnde vermelt, verzouckende dat de verweerder de aenlegger 

zal indempniseren jegens de voors. Boom volgens de copie van de transport brieff bij 

de aenlegger aen den voors. Willem Quirijns gedaen hier geexibeert ofte bij foult van 

? indempnisatie heijst daervooren de somme van 200p gr vls, etc. 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Verhelst (weijepacht gelegen in 

IJerseke) 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Cornelis Willems (weijepacht ende 

zaeijlant) 

 

1W39, 28-11-1599 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Pieter Bastiaens (pacht van lande zoo 

zaeijlant als weije) 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Cornelis Anthonies (lantpacht) 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan de wagemaecker (huijre dijckettinge) 



 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Lambrecht Jans (huijre dijckettinge) 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) 

(coop appelen ende kriecken volgens obligatie) 

 

1W40, 28-11-1599 

 

- Cornelis Adriaens contra Adriaen Jans Leenaerts (twelck zijne voorsaete over geleende 

gelde aen hem actor schuldich was ende bijde verweerder belooft te betaelen) 

 

- Cornelis Adriaens contra Maerten Heijndricks (over gehaelde waeren bij reus wijff tzijnnen 

huijse gehaelt, verweerder verclaert op de schult gelevert te hebben 5 jonge haenen) 

 

- Thomas Gabriels contra Pieter Bastiaens (huijsch-huijre) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Tanneken Jacobs contra Jan Verhelst (over verscheijdene 

arbeijt, zoo van terwe snijen midtgaders boonen ende geerste gedaen inde ougst 1599) 

 

- Marinus Marinuss schipper contra Jan Geense (lanthuijre van boonen te zaeijen) 

 

1W41, 28-11-1599 

 

- Marinus Marinuss schipper contra Lambrecht Jans (lanthuijre van boonen te zaeijen) 

 

- Andries Engels contra Jan Corneliss Vos 

- aenlegger heijst als vooren 

- sachepenen condempneren verweerder inde voors. heijsch cum expensis, wijsen actor 

tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen des verweerders beste ende gereetste, 

etc. 

 

- Andries Engels contra Jacob Adriaens Loijs, Jan Geense ende Thomas Gabriels 

- aenlegger heijst de verweerders als vooren 

- de voors verweerders hebben elckx particulier verclaert op haere mannen waerheijt in 

plaetse van eede op de articulen inde interrogatoire geroert haer voorgehouden, hoe 

dat waerachtich is dat zij comparanten geweest zijn ontrent october anno 1597 tot 

Nicolaes Corneliss in de Bonte Osse alwaer men hielt het gildefeeste van hantboge, 

alwaer inne gecomen was Pieter Jacobs Verbeecke midtgaders Thomas Gabriels mede 

deposant, omme redenen zij de coninck van tgilde hadden beschonken ter welcker tijt 

zij deposanten, onder de anderen vrolijk zijnde, hoorden dat de gildebroeders onder 

malcanderen zeijden: wij hebben hier noch een nieuwen gildebroeder, noemende 

Pieter Jacobs, daer op datter hem van de gildebroeder(s?) int gemeen gebracht? wert, 

die tzelve oock daer op accepteerde zeggende: Ick mach duncken dat ick jaerlijks een 

kinderfeeste ofte bruijloft hebbe, hebbend voorts zijn deposanten gestaen dat hij op de 

rolle van alle de gildebroeders wert opgeteeckent omme voorts metten anderen 

gildebroeders cost ende laste te dragen daerinnen hij was tevreden ende gecontenteert, 

sluijtende hiermede haeren verclaeringe 

- aenlegger versouckt of hij volcommen is te zijnne, verzouckt dienvolgens voortganch 

van rechte 



- schepenen naer maninge van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde 

heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn 

bewijs aen des verweerders beste ende gereetste, etc. Inde kantlijn: deposanten 

oncosten getaxeert op 1p 8gr vls 

 

1W42, 28-11-1599 

 

- Pauwels Franss nomine Quirijn Bouwens contra Thomas Gabriels (over paeijementen hem 

actor toecomende van zeecker huijs, twelck de verweerder gecocht heeft gehadt ende 

voor de penningen belooft daer jegenwoordich inne woont Jan Engels) 

 

- Pauwels Franss nomine Quirijn Bouwens? contra Lambrecht Jans (paerdenarbeijt) 

 

Dach van rechte 11-12-1599 

 

- Pauwels Franss contra Heijndrick Adriaens Naeijer (lanthuijre) 

 

- Pauwels Franss contra Thomas Gabriels 

- aenlegger heijst als vooren 

- te meede gegeven ad primam 

 

1W43, 11-12-1599 

 

- Marinus Marinuss de schipper contra Jan Geense 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder sustineert te hebben metinge van ’t lant ooren geroert 

- schepenen wijsen partijen tot liquidatie elckx met een goet man, actor neempt Jacques 

Corneliss (MPS: Jacob Corneliss), reus neempt Jacob Adriaens Loijss 

 

- Marinus Marinuss de schipper contra Lambrecht Jans 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder verzouckt metinge van lande 

- schepenen wijsen partijen tot liquidatie elckx met een goet man, actor neempt Jacques 

Corneliss (MPS: Jacob Corneliss), reus neempt Jacob Adriaens Loijss 

 

- Tanneken Jacobs contra Jan Verhelst 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen hebben de verweerder gecondemneert inde heijsch cum expensis, wijsen 

voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen des verweerders 

persoon ende goederen, etc.  

 

1W44, 11-12-1599 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Gheleijn Adriaens (MPS: Leijn Adriaens) 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder verzouckt met zijnen maete (MPS: inhoudsmaat!?) die met hem de 

appelen gecocht heeft ende dat tusschen dit ende ten naesten 

- schepenen naer verbaele alligatie van partijen, wijsen voor recht deze partijen te 

compareren bijde anderen, ad primam 

 



- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Willem Quirijns 

- aenlegger heijst als vooren 

- reus ontkent de aenlegger geen penningen schuldich te zijnne, alsoo hij int ontfangen 

van ’t lant maer gestaen en heeft voor een instrument als een procureur voor zijn 

meester zoude mogen doen, sustinerend dienvolgens ontslagen te zijnne ende dat de 

aenlegger zal zoucken het pandt ende hem laten ongemolesteert 

- schepenen naer verbaele alligatie van partijen hebben de verweerder ontslagen van 

deser instantie de aenlegger actie gereserveert aen zijnnen onderpant .... ende cooper 

van ’t voors lant 

 

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

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde 

heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn 

bewijs aen des verweerders beste ende gereetste, etc. 

 

1W45, 11-12-1599 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Pieter Bastiaens 

- aenlegger verstelt zijnne zaecke, partije tot zijnne vermaen 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan de Wagemaecker 

- aenlegger verstelt zijnne zaecke, partije tot zijnne vermaen 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Cornelis Willems 

- aenlegger verstelt zijnne zaecke, partije tot zijnne vermaen 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Cornelis Anthonies 

- aenlegger verstelt zijnne zaecke, partije tot zijnne vermaen 

 

- Pieter Adriaens contra Jacob Stoffels 

-  aenlegger nomine weese van Pieter Cornelis Gentman heijst van verschenen pachten 

1598, midtgaders paeije van een wettelijke schultbrieff 

 

- Pieter Adriaens contra Marinus Marinuss de schipper (coop coe, welcke obligatie verleden is 

bij Marinus Franss) 

 

1W46, 11-12-1599 

 

- Jan Tartron contra Jacob Stoffels (affgereeckende penninge, midtgaders 100ste penning van 

zijn hoeve) 

 

- Jan Tartron contra Jan Verhelst (100ste penning van hoeve van Renialme) 

 

- Jan Tartron contra Marinus Laureijss (100ste penning van zijn huijs) 

 

- Jan Tartron contra Thomas Gabriels (100ste penning) 

 

1W47, 18-12-1599 

 



Dach van rechte 18-12-1599 

 

- Pauwels Franss contra Thomas Gabriels 

- aenlegger persisteert 

- schepenen ter maninge van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde 

heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn 

bewijs aen des verweerders beste coeijen, ende voorts onder protestatie aen des 

verweerders beste ende gereetste omme dezelve teijnden de 14 genachtente vercoopen 

tot zijnen gebreecke toe, etc. 

 

- Pauwels Franss nomine de weese van Machiel de molenaer contra Adriaen Jans Leenaerts 

(dijckpacht 1597, 1598 en 1599) 

 

- Marinus de schipper (MPS: Marinus Marinuss de schipper) contra Lambrecht Jans 

- aenlegger heijst ende persisteert bij zijnnen voorgaende heijs 

- schepenen ter maninge van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde 

heijsch bedragende volgens de metinge van lande de somme van 2p gr vls, wijsen 

voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen de verweerders 

persoon ende goederen, etc. 

 

1W48, 18-12-1599 

 

- Pieter Adriaens contra Jacob Stoffels 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde 

heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn 

bewijs aen des verweerders paerden ende coeijen, ende voorts onder protestatie aen 

des verweerders beste ende gereetste omme dezelve teijnden de 14 genachten te 

vercoopen tot zijnen gebreecke toe, etc. 

 

- Willem Quirijns contra Dierick Serjonckers 

- actor heijst rechte kennisse van zijne wetenschap dat hij zoude mogen hebben van 

zeecker vercoopinge van terwe die Adriaen Corneliss Hannepit gedaen heeft jegens 

Dignus Pieters Rijcke geschiet ten huijse van Nicolaes Corneliss te weten op wat voet 

tzelve zoude mogen geschiet zijn ofte eeniche borge voor de leveringe van zelve terwe 

zoude mogen besproocken zijn oft nijet, ende voorts wat hem meer kennelijk is, ofte 

bij foulte heijst daervooren de somme van 50 carolus guldens 

- verweerder in vierschaere present verclaert liever zijn rechte kennisse te doenne dan 

de voors. somme te betaelen, heeft dienvolgens verclaert met gestaeffden eede hoe dat 

de comparant geleden ontrent de drije jaeren onbegrepen de precijse tijt, geweest is ten 

huijze van Nicolaes Corneliss alwaer doen ter tijt was eenen Dignus Pieters Rijcke, 

Willem Quirijns ende Adriaen Corneliss Hannepit dewelcke Dignus Pieters 

accordeerde met Adriaen Corneliss Hannepit van zeeckeren lantpacht die dezelven aen 

voors. Rijcke ten achteren was, welcken Hannepit aen zelven vercocht ettelijken 

sacken terwe de nombre onbegrepen die de voors. Dignus Pieters Rijcke cochte ende 

beloofde voor ijder sack te betaelen 17s gr vls welcke coopmanschappe daer op is 

overgegaen zonder dat hem comparant kennelijk is dat de voors. Dignus Pieters 

voorde leveringe van zelve terwe eeniche borge soude mogen besproocken hebben oft 

oock eenich woort daervan gemaent was voorders en is hem deposant nu kennelijk?, 

finerende hiermede zijnne verclaeringe 



 

1W50, 20-1-1600 

 

- Jacob Adriaens Loijs contra Cornelis Willems (rest kerckethienden) 

 

- Jacob Adriaens Loijs contra Jan de Vrie (rest kerckethienden) 

 

- Jacob Adriaens Loijs contra Jan Engels (rest kerckethienden) 

 

- Jacob Adriaens Loijs contra Lambrecht Jans (rest lanthuijre) 

 

1W51, 20-1-1600 

 

- Jan van Attendale contra Laureijs Adriaens (coop terwe inde Monnickenpolder op 12-7-

1599, voorts dachgelt van vacatien volgens besteck van vercoopinge) 

 

- Cornelis Adriaens contra Adriaen Jans Leenaerts (affgereeckende penningen) 

 

- Pauwels Franss contra Jan Corneliss Vos (verschenen paeije aencomende kinderen van Jan 

Quirijns saliger) 

 

- Jacob Metz nomine Jan Ouwemans contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (als 

verdient hebbend over ‘t meten van diversche percelen van lande voor de verweerder) 

 

- Jacob Adriaens Loijs contra Jan Cornelis Vos (bewijs van penningen van Cornelis Cuijp) 

 

1W52, 20-1-1600 

 

- Cornelis Marinuss Gort contra Cornelis Pieters Rooshil (obligatie) 

 

- Cornelis Marinuss Gort contra Poppe Jans (obligatie) 

 

- Cornelis Marinuss Gort contra Olivier Jacobs (coop derry ende geerste) 

 

- Poppe Jans contra Pieter Jacobs Verbeecke (rest van coop lant) 

 

1W53, 20-1-1600 

 

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

-  actor heijst de verweerder oft die gene die ? willen verantwoorden als bijden voorn. 

Jan Verhelst gecocht is van den aenlegger voor ennen Daniel de Renialme coopman 

woonende tot Middelburch, de welcke hebben tot haere profijte genoten het saet bij de 

aenlegger daerop besaeijt twelck inde coop bedongen was ende alsoo de verweerder 

inde possessie van ’t gebruijck van lande zijn alvolgens de leveringe daervan gedaen 

zijnde, sustineert de aenlegger dat zij zullen worden gecondempneert hem te 

indempniseren ende t’ontlasten van alsulcken jaerlijkse rentebrieff als Jacques Boom 

(MPS: Jacob Boom) tot des aenleggers laste is hebbende spruijtende van zelven coop 

van tvoors. lant alles blijckende bijde rentebrieff daervan zijnde, midtgaders noch per 

reste van eerste paeije de somme van 8p gr vls, ofte in cas van geen ontlastinge heijst 

daervooren de somme van 250 guldens, etc 



 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Cornelis Willems 

- aenlegger persisteert 

- verstelt 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Pieter Bastiaens 

- aenlegger persisteert 

- verstelt 

 

- Heijndrick Karels contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (Actor heeft de pachte 

van 1595 tot 1599, aff betaelt aen eijgenaer) 

 

1W54, 20-1-1600 

 

- Pieter Bastiaens contra Cornelis Willems (penninge voor de vierschaere belooft) 

 

- Jan Lodewijcks nomine weesen van Jacob Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: 

Jacob Corneliss) (pacht van voors. kinderen lant) 

 

- Jan Tartron contra Adriaen Claessen (rest van Jacob Lodewijcks coopdach, vacatien ende 

rechtelijke costen) 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Adriaens (goederen Jacob Lodewijcks coopdach, vacatien ende 

rechtelijke costen) 

 

- Jan Tartron contra Adriaen Joriss (rest van Jacob Lodewijcks coopdach, vacatien ende 

rechtelijke costen) 

 

1W55, 20-1-1600 

 

- Jan Tartron contra Cornelis Willems (rest van Jacob Lodewijcks coopdach, 100ste penninge 

van zijn hoeve, qoutificatie torenwacht) 

 

- Jan Tartron contra Cornelis Pieters Rooshil (gecochte goederen van Jacob Lodewijcks 

coopdach, vacatien ende rechtelijke costen) 

 

- Jan Tartron contra Hubrecht Marinuss Gort (gecochte coe ende andere goederen van Jacob 

Lodewijcks coopdach, vacatien ende rechtelijke costen) 

 

- Jan Tartron contra Jan Verhelst (gecochte goederen van Jacob Lodewijcks coopdach, 

vacatien ende rechtelijke costen) 

 

- Jan Tartron contra Marinus Laureijss (gecochte goederen van Jacob Lodewijcks coopdach, 

vacatien ende rechtelijke costen) 

 

1W56, 20-1-1600 

 

- Jan Tartron contra Thomas Gabriels (penningen van zijn huijssen, gecochte goederen van 

Jacob Lodewijcks coopdach, quotificatie van torenwacht, vacatien ende rechtelijke 

costen)  



 

28-1-1600: Comp. Geert Marinuss schipper woonende tot Cruijningen, dewelcke in plaetse 

van Pauwels Diericks in zijn leven toeziende voocht van weesen van Jacques 

Corneliss (MPS: Jacob Corneliss), geprocreert bij Jacomijna Pauwels, namentlijk 

Cornelis Jacobs ende Maeijcken Jacobs, aengenomen ende besworen heeft de 

toeziende voochdie van voors. kinderen beneffens de voors. Jacques Corneliss als 

recht voocht omme dezelve in haere gerchtichheijt ende goederen te beschutten ende 

beschermen in rechte ende daerbuijten, zulcks een oprecht toesiende voocht volgens 

de costuijme ende ’s lants recht schuldich is te doenne, present ’t volle collegie 

 

Dach van rechte 28-1-1600 

 

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

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet hebben dese partijen gewesen te compareren bijde 

anderen omme de zaecke te accorderen tusschen dit ende tweede rechtdach 

 

1W57, 28-1-1600 

 

- Adriaen Corneliss nomine Cornelis ? tot Eversdijck contra Jan Geense (coop stro gedaen tot 

het dijcken van Eversdijck) 

 

- Jan Engels contra Heijndrick Adriaens (indempnisatie jegens Cornelis Marinuss Gort van 

zeeckere gehuijrde kerckthienden) 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Pieter Bastiaens 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde 

heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn 

bewijs aen des verweerders beste coeij, etc. 

 

- Heijndrick Karels contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) 

- aenlegger heijst als vooren 

- reus verzouckt liquidatie 

 

1W58, 28-1-1600 

 

- Heijndrick Karels contra Marinus Franss (eerste paeije van coop peert verschenen 

kersmisse) 

 

- Jan van Attendale contra Laureijs Adriaens 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde 

heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn 

bewijs aen des verweerders beste ende gereetste, etc. 

 

- Jacob Adriaens Loijs contra Cornelis Willems (gedeelte van kerckthienden) 

 

- Jacob Adriaens Loijs contra Lambrecht Jans 

- aenlegger heijst als vooren 



- reus belooft te betaelen binnen zes weecken op volstaende panden 

 

1W59, 28-1-1600 

 

- Jacob Adriaens Loijs contra Jan Corneliss Vos 

- verstelt tot actors vermaen 

 

- Jacob Adriaens Loijs contra Jan Vrie 

- verstelt tot actors vermaen 

 

- Jacob Adriaens Loijs contra Jan Engels 

- verstelt tot actors vermaen 

 

- Poppe Jans contra Pieter Jacobs Verbeecke 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder belooft te betaelen binnen 14 daegen op volstaende panden 

 

- Pauwels Franss contra Andries Jans (lanthuijre 1599) 

 

- Cornelis Adriaens contra Adriaen Jans Leenaerts 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde 

heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn 

bewijs aen des verweerders beste coeijen, etc. 

 

1W60, 28-1-1600 

 

- Jan Lodewijcks nomine weesen van Jacob Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: 

Jacob Corneliss) 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder ontkent de kinderen zoo vele schuldich te zijnne, verzouckt specificatie 

van partije dat hij zoude mogen gebaent hebben 

- schepenen hebben partijen in dese zaecke geweesen tot accoort elck met een goet man. 

Actor neempt Pieter Adriaens, reus Pauwels Franss 

 

- Cornelis Marinuss Gort contra Cornelis Pieters Rooshil 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde 

heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn 

bewijs aen zeeckere penningen die Jan Gabriels aen verweerder schuldich is, etc. 

 

- Dierick Serjonckers nomine Cornelis Claessen Flidder contra Willem Quirijns (heijst de 

verweerder als borge voor Dignus Pieters Rooshil, van coop van een crabbeschuijte) 

 

- Pieter Bastiaens constitueert Serjonckers 

 

1W61, 15-8-1600, tussenvel1 

 

15-8-1600: Ten versoucke van Jan Adriaens Loijs sal men alhier per acte van 15-8-1600 tot 

laste van het sterffhuijs van Laureijs Adriaens Camunck? (MPS: aangenomen dat dit 



Laureijs Adriaens Polvliet is. Is Camunck zijn bijnaam?) vercoopen zeecker 2 gemet 

terwe liggend binnen Valckeniss in schout Quirijns houck (MPS: Quirijn Adriaens 

houck) omme daer op te verhaelen de somme van 8p 10s gr vls, zonder de rechtelijke 

oncosten op conditien volgende te weten zoo wie dese terwe coopt zal de penningen 

die hij daervooren belooft betaelen in contant gelt ende sal oock comen opt gebruijck 

van 4 gemet 200 roe lant waer de ene helft bracke is, midts dat de cooper zal betaelen 

aen eijgenaer de pacht jegens 17 p (MPS: of schelling) afslaens gelt tgemet ende dat 

voor de toecomende jaere anno 1601 zonder langer, midts dat de voorn. sterffhuijs oft 

andere die daervooren begeeren te verantwoorden zullen hebben haere lossing, alsoo 

de goederen bederffelijk zijn den tijt van 3 daegen midts betaelen voor ’t verschieten 

van penningen 6 gr vls van de ponde, op deze conditien is cooper Jan Adriaens Loijss 

voor de somme van 8p gr vls de hoop. Mij present Jan Tartron 

 

1W62, 15-8-1600, tussenvel2 

 

- Ten versoucke van Nicolaes Corneliss is vercocht zeecker paeije van eenen huijse verleden 

bij Joos Jaspers tot profijte van sterfhuijs van Reijn Jans ommer daer opte verhaelen 

per acte van date 14-6-1600 de somme van 2p 11s 8 gr vls 

- Depost heeft de voorn. Nicolaes Corneliss (MPS: er staet Claes Corneliss) versocht 

ofter eeniche persoonen waren geconsigneert van lossinge van voors. paeije. 

- Schepenen verclaeren men souckt dienvolgens aensettinge van voorn. paeije. 

-  Schepenen dragen de voors. Nicolaes Corneliss de voors. paeije op voor zijn vrij 

eijgen goet, omme dezelve te mogen doen betaelen tot zijnnen believe 

 

1W63, 15-8-1600, tussenvel3 en 1W64, tussenvel4 

 

Hierop staat een berekening vermeld van iemand, wat hij nog tegoed heeft en nog moet 

betaelen 

 

1W65, 28-1-1600 

 

- Pieter Bastiaen contra Cornelis Willems 

- actor heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet ende tusschenspreecken van goede mannen, 

belooft de verweerder te betaelen binnen 3 weecken op volstaende panden 

 

- Willem Quirijns contra Jan Corneliss Vos (rest thienden) 

 

Cornelis Pieters Rooshil constitueert Dierick Serjonckers 

 

- Cornelis Pieters Rooshil contra Cornelis Willems  

- actor heijst ontslaginge van alsulcken borchtochte als hij actor tanderen tijde heeft 

moeten stellen tot contentemente van verweerder nopende zeeckere coop van hoeve 

midtgaders zijnnen paerden, welcke coop hij wederom aen hem genomen heeft, 

belovende de coop alsoock zijne borche van dien ’t ontlasten van alles daer hij inne 

gelast was, etc. 

 

1W66, 28-1-1600 

 



- Dierick Serjonckers contra Jan Gabriels (verschenen paeije die gecompeteert heeft Cornelis 

Pieters Rooshil, bij dese aenlegger van voors. Rooshil gecocht kersmisse 1599, 

blijckend bij quitantie hier in rechte geexibeert) 

 

- Jan Tartron contra Jan Verhelst 

- verstelt ad primam 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Adriaens 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen hebben de verweerder gecondemneert inde heijsch cum expensis, wijsen 

voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen verweerders beste 

ende gereetste die hij zal weeten te becomen, etc. 

 

- Jan Tartron contra Cornelis Willems 

- verstelt ad primam 

 

- Jan Tartron contra Cornelis Pieters Rooshil 

- verstelt ad primam 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen hebben de verweerder gecondemneert inde heijsch cum expensis, wijsen 

voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen verweerders beste 

ende gereetste die hij zal weeten te becomen, etc. 

 

1W67, tussenvel  

 

Extract vuijt het schepenregister der prochie Waerde ende Valckenisse 24-1-1597 

 

- Marinus Marinuss schipper contra Jan de Brouwer (over tgene hij voorden verweerder als 

borge geweest zijnde heeft moeten betaelen aen Jan Tartron als ontfanger van 

sterffhuijs van Stoffel Marinuss van diversche goederen bij de verweerder inden 

zelven coopdach gecocht volgens dacte van beschadicheijt alhijer geexibeert) 

 

Dach van rechte 21-2-1597 

 

-  actor heijst als vooren 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde 

heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn 

bewijs aen de baete van de twee huijsen reus toebehoorende, etc. 

 

- Getekend door Jan Tartron met in de kantlijn de rechtelijk oncosten die hiermee gemoeid 

waren 

 

1W68, tussenvel, 2-4-1597 

 

- Comp. Marinus Marinuss de schipper versocht rechtelijk ter executie te stellen zeecker acte 

van condempnatie tot laste van Jan de Brouwer van 21-2-1597 inhoudende met 

rechtelijke costen de somme van 2p ?s 4gr vls ende voorts tot voldoeninge der selver 

acte sal men hier int openbaer vercoopen de baete van zeeckere twee huijsen die 

gestaen inhet outdorp daer de voors. Jan de Brouwer inne woont ende dander op 

Hooge Sinne op de conditien naervolgend te weten dat de cooper tot zijne laste zal 



nemen te betaelen de somme van 42p 6s gr vls die op de voors. huijse noch dan te 

betaelen daervan nu meije eerstcomend anno 1597 6p 6s vervallen zal daertegens de 

coop wederomme zal goet comen de somme van 40 p gr vls dwelck thuijs op de dijck 

aen Maerten Heijndricks vercocht is, verschijnende met 3p tjaers daerbij nu meije 

eerstcomende 3p gr vls verschijnen zal die comen zullen tot vercoopers avantage, de 

cooper zal noch gehouden zijn te betaelen in comptant de somme van 3p 6s 4gr vls die 

de voors. Marinus van voors. Jan de Brouwer zijn competerende midts dat de voors. 

Jan de Brouwer aen voors. huijsinge zijn lossinge zal hebben de tijt van 14 daegen 

midts betaelende de cooper voor zijn verschoten penningen 6% van ponde, habet 

Cornelis Marinuss Gort voor 3p 10s gr vls de hoop 

 

1W69, 28-1-1600 

 

- Jan Tartron contra Pieter Bastiaens (rest coopdach ende capitale schattinge) 

 

- Jan Tartron contra Nicolaes Danckaerts (gecochte goederen Jacob Lodewijcks coopdach) 

 

- Jan Tartron contra Willem Marcuss (gecocht speck Jacob Lodewijcks coopdach) 

 

- Jan Tartron contra Hector Marinuss (heijst de verweerder als borg voor Marinuss Jans 

Pieters Lemps, over coop van een witte coe, mitsgaders coop van boonen inde 

coopdach van Jacob Jans Pieter Lemps) 

 

- Jan Tartron contra Pieter Adriaens Weel (rest Jacob Lodewijcks coopdach ende coopdach 

Jacob Jans Pieter Lemps) 

 

1W70, 28-1-1600 

 

- Jan Tartron contra Domis Jans (rest coopdach) 

 

- Jan Tartron contra Jan Marteel (rest Jacob Lodewijcks coopdach) 

 

- Jan Tartron contra Jacob Marinuss (dobbele 100ste penning van zijn huijs 1598 ende 1599) 

 

- Jan Tartron contra Thomas Gabriels 

-  actor heijst als vooren 

- schepenen duer maninge van schoutet hebben de verweerder gecondemneert inde 

heijsch cum expensis, wijsen voorts actor tot zijnen bewijs, etc. 

 

1W71, 28-1-1600 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Adriaens (dobbele 100ste penning van zijn huijs 1598 ende 

1599) 

 

- Jan Tartron contra Hubrecht Marinuss Gort 

- verstelt 

 

Dach van rechte 12-2-1600 

 



- Jan Jans cleermaecker contra schout Marinus Corneliss Gort (over de houwenisse van 

Matthijs Corneliss) 

 

- Heijndrick Karels contra Marinus Franss 

- aenlegger heijst als vooren 

- verstelt 

 

1W72, 12-2-1600 

 

- Heijndrick Willems Cuijp contra Cornelis Willems (pacht 6 gemet lant inde Westerpolder) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Flidder contra Willem Quirijns 

- aenlegger persisteert 

- reus versouckt copie 

- aenlegger persisteert, dat reus zal antwoorden ten principale 

- schepenen reus fiat 

 

- Willem Quirijns contra Jan Cornelis Vos 

- actor verstelt 

 

- Dierick Serjonckers contra Olivier Jacobs (verteerde gelagen, bijde verweerder tzijnen 

huijse verteert) 

 

1W73, 4-3-1600 

 

- Dierick Serjonckers nomine Pieter Aelbrechts contra Jan Geense (geleverde harinck, half 

tonne biers) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Pieter Aelbrechts contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn 

Adriaens) (levering bijeren) 

 

- Heijndrick Willems contra Cornelis Willems 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder versouckt liquidatie 

- schepenen naer verbaele alligatie van partijen ende ter maninge van schoutet, wijsen 

partijen te compareren bijde anderen etc. 

 

- Adriaen Govaerts contra Jan Baele (rest coop paert)  

 

1W74, 4-3-1600 

 

- Adriaen Govaerts contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) (levering ende coop 

platsaet 1597) 

 

- Jan Gabriels contra Stoffel Splinters (gehaelde waeren zoo van terwecoren als anders) 

 

- Jan Gabriels contra Jan Danckaerts (gehaelde waeren zoo van terwecoren als anders) 

 

- Jan Gabriels contra Adriaen Jans Meeuss (lanthuijre 1597) 

 



- Dierick Serjonckers contra Hubrecht Marinuss Gort (verteerde gelagen ende gedaene arbeijt) 

 

1W75, 4-3-1600 

 

- Dierick Serjonckers contra Jan Marinuss Raeckwel (gecochte goederen coopdach Jacob 

Lodewijcks) 

 

- Jacob Metz nomine Adriaen Corneliss contra Jan Geense 

- aenlegger heijst als vooren 

- reus ontkent de aenlegger eeniche penningen schuldich te zijnne alsoo hij verclaert 

tzelve betaelt te hebben aen penninckmeester die hem tzelve in zijn penningen aff 

gecort heeft, sustinerend tot ontslaginge 

- aenlegger sustineert dat hij zal doen blijcken bijde penninckmeesters bouck dat hij 

tzelve betaelt heeft 

- schepenen wijsen partijen bijde anderen 

 

- Jan Tartron contra Adriaen Jans Leenaerts (over quotificatie van capitaele schattinge 1599) 

 

- Jan Tartron contra Olivier Jacobs (affgereeckende penningen) 

 

1W76, 4-3-1600 

 

- Jan Tartron contra Cornelis Willems 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen hebben de verweerder gecondemneert inde heijsch cum expensis, wijsen 

voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen verweerders beste 

ende gereetste, etc 

 

- Jan Tartron contra Jan Verhelst 

- aenlegger heijst als vooren 

 

- Jan Tartron contra Pieter Bastiaens 

- aenlegger heijst als vooren 

 

- Jan Tartron contra Hector Marinuss 

- aenlegger heijst als vooren 

 

- Jan Tartron contra Jacob Marinuss 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen hebben de verweerder gecondemneert inde heijsch cum expensis, wijsen 

voorts actor tot zijnen bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen verweerders beste 

ende gereetste, etc 

 

1W77, 4-3-1600 

 

- Jan Jans Stevens contra Willem Quirijns (arbeijt dorsen) 

 

- Cornelis Pieters Rooshil contra Cornelis Willems 

- aenlegger heijst als vooren 



- verweerder sustineert dat actor zal doen blijcken dat hij belooft heeft hem te 

indempniseren 

- actor sustineert ter contrarie 

- schepenen naer verbaele alligatie van partijen condemneren verweerder tot 

indempnisatie als vooren, mitsgaders inde costen ende voorts inde heijsch wijsen 

voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen alle des verweerders 

meubelen ten huijse ende ten hoeve ende voorts onder protestatie aen alle zijnne 

goederen, etc. 

 

- Dierick Serjonckers nomine Lieven Adriaens contra Cornelis Willems ende Jan Govaerts 

Vrie 

- actor heijst de verweerder indempnisatie van zeecker borgtochte als hij aenlegger is 

voor zeeckerer thienden aencomende jonckheer Johan Potteij verschenen anno 1599 

twelck zij opgevoert ende aengehaelt hebben waervoor hij aenlegger beschadicht ende 

gesocht wert 

 

1W78, 4-3-1600 

 

- Jan Baele contra Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) (3 maeten boonen) 

 

- Jan Tartron contra Jacob Stoffels (affgereeckende penningen, mitsgaders daerinne begrepen 

per bewijs van Frans ende Adriaen Corneliss van Gent over een verschenen paeije van 

lande, midtgaders oock van zijn capitaele schattinge ende quotificatie van torenwacht) 

 

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

- verstelt ad primam 

 

- Jan Tartron contra Marinus Claessen (zijn quotificatie van capitaele schattinge 1599)  

 

1W79, 4-3-1600 

 

- Jan Tartron contra Andries Jans (verteerde gelagen) 

 

- Jan Tartron contra Marinus Erasmus (verteerde gelagen) 

 

- Jasper Anthonies contra Marinus Claessen (verschoten penningen over het delven van zijn 

gracht liggende gemeen metten verweerder) 

 

- Marinus de schipper contra Reijn Jans (diversche verteerde gelagen) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Lieven Adriaens contra Cornelis Willems 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder versouckt copie van heijsch omme de naesten daerop te antwoorden 

- actor sustineert ende persisteert 

- schepenen naer verbaele alligatie van partijen, consenteren de verweerder copie 

thaeren costen 

 

1W80, 4-3-1600 

 

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



- aenlegger persisteert 

- reus persisteert insgelijckx bij zijnne voorgaende defentie, versouckt copije vande 

cavelcelen tzijnen coste 

- schepenen naer aenleggers ende verweerders van beijde partijen, wijsen voor recht dat 

partijen metten eersten zullen crijgen eenen gesworen lantmeter omme de partijen die 

inde cavelcelen noch gemeene liggen die in tweeen moeten gedeelt werden, zullen 

afgesteecken ende geteeckent werden waernaer zij de zelve zullen gehouden zijn met 

staecken ofte anders aff te teeckenen ende omme alle voordere questies te schouwen 

tusschen dit ende ten naesten daege van rechte 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Verhelst ofte degene diet ‘t lant 

begeeren te verantwoorden 

- aenlegger heijst als vooren 

- reus sustineert de aenlegger nopende de penningen die hij moeste vuijtreijcken in 

comptant gelt nijet schuldich te zijnne alsoo hij ten volle betaelt heeft volgens de 

quitantie hier geexibeert, sustinerend dienvolgens dat de aenlegger ’t voors lant zal 

ontlasten ende indempniseren van zeecker 3p gr vls die Jacob Boom noch op tzelve is 

heijschende daer hij vooren gesocht wert, tzelve gedaen zijnde, zullen de aenlegger 

voorts indempneren volgens de brieff daervan zijnde. 

- schepenen naer vele ende diversche alligatien van partijen ende op alles gelet, hebben 

dese zaecke andermael gewesen bijde anderen elckx met twee goede mannen omme 

dese zaecke te middelen, etc. 

 

1W81, 4-3-1600 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jacob Stoffels (verschoten penningen bij 

zijn voorsaete namentlijk Jacob Lodewijcks in zijn leven voor de verweerder gedaen) 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) 

- aenlegger heijst als vooren 

- reus versouckt liquidatie 

- aenlegger persisteert 

- schepenen wijsen partijen tot accoort. Actor neempt Jacob Adriaens Loijss, reus 

neempt Laureijs Geerts 

 

- Jacob Metz nomine Adriaen Corneliss contra Jan Geense 

- aenlegger persisteert 

- reus persisteert als vooren bij zijne defentie 

- schepenen naer verbaele alligatien van partijen wijsen voor recht dat de aenlegger 

metten verweerder tsaemen zullen gaen bijde penninckmeester die indertijt was van 

leveringe van tzelve omme te zienne wie in dese zaecke soude mogen gelijck hebben 

ende dat binnen 14 daecgen zonder langer 

 

- Engel Roels contra Jan Verhelst nomine Daniel de Renialme (over wercken ende arbeijt 

volgens affreeckeninge metten zelven gedaen) 

 

1W82, 4-3-1600 

 

- Marinus Claessen contra Jacob Adriaens Loijss (ackerschade bij de verweerders beesten 

gedaen) 



 

- Jan Jans cleermaecker contra schout Gort 

- aenlegger heijst als vooren 

- aengehouden 

 

- Pieter Corneliss schoenmaecker contra Pieter Adriaens (heijst als voocht van van de weese 

van David Corneliss per schepenen schultbrieff) 

 

<<<<Tussenvoegen RAZE 2041, 93, 13-11-1598: Accoordt op afrekeninghe ende 

quijtscheldinghen. Op huijden compareert Jr Daniel Junius de Crabbendijcke ter eenre ende 

Zacharias de Jonghe ter anderen zijde, beijde wonende te Goes, hebbe verclaert naerdijn 

zijluiden op ghisteren afgerecent ende finalijck geliquideerd hebben  van 't gemet tzedert 1594 

dat Zacharias van zijn goederen administratie gehadt heeft ook in de rekeningen van de 

kinderen van wijlen Johan Junius de annis 95 en 96; obligatie die Cornelis Gillis Brouwer tot 

laste van Junius heeft, renthebrieven die Zacharias gegeven heeft onder Claes Cousmaecker 

en Jan de Ridder etc. Tpv van Henric Rosenboom en Abel Cavallier beijden wonende in 

Middelburg. 

Obligatie op de voorschreven afrekeninghen gevolgt die grosse es langt 3 pag. 

Compareert Jr Daniel Junius de Crabbendijcke nu wonende Goes bekent schuldig te zijn aan 

Zacharias de Jonghe inwoner van Goes £ 316:8:4 vls eens, over: afrekeninghe administratie 

van zijne goederen, thienden in de Monnickenpolder gepacht bij Jan Bom, Pieter Geerdts en 

Pieter Cornelis, pachten van zijn cavelinghen van lande in den Grooten polder van 

Crabbendijcke etc. Aldus etc. 

RAZE 2041, fol 96, 17-11-1598: protestatio animi declaratoria. Compareert Jr Daniel de 

Crabbendijcke verclaerende wel ernstelijck versouckende bij desen Jr Alexander Junius zijn 

broeder zeeckeren zijne procuratie gepasseert in Waelsche tale binnen Heijdelbergh in 

Spalsijn? Lant voir Jacobus de Billy notaris Imperial 10.4.stilo antiquo 98 aen hem comparant 

gesonden heeft... maer niet ontvangen... nodig om te accorderen met Jr Jhoan de la Salle 

getrouwt hebbende Joncvr Maria Leonora haere beijde zustere scheiding vaderlijcke 

goederen. 

Aldus tpv Jan Pieters Cole inwoonder Goes en Bastiaen Jacobus beenhouwer wonend tot 

Cruninghen. 

 

- Olleman contra Cornelis Pieters Rooshil (levering drije maten terwe bijde verweerder 

belooft van diensten ende vacatien midtgaders verschoten penningen) 

 

1W83, 4-3-1600 

 

- Heijndrick Karels contra Marinus Franss 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen naer verbaele alligatie van partijen condemneren verweerder tot 

indempnisatie als vooren, mitsgaders inde costen ende voorts inde heijsch wijsen 

voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen des verweerders beesten 

als oock op de bate van zijn huijs ende lant twelck hij in pachte heeft midtgaders noch 

aen beste ende gereetste, etc. 

 

- Cornelis Willems contra Hector Marinuss (vlasroote eenen steenen vlas) 

 

- Pauwels Franss nomine de schout contra Jan Verhelst (lantpachte 1599) 

 



- Jan Tartron contra Cornelis Claess Flidder (gecochte goederen in Gentmans coopdach) 

 

1W84, 4-3-1600 

 

- Jan Tartron contra Marinus Claessen 

- aenlegger heijst als vooren 

 

Dach van rechte 11-3-1600 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jacob Stoffels 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen duer contumatie van verweerder ende ten versoucke van actor 

condemneren verweerder tot indempnisatie als vooren, mitsgaders inde costen ende 

voorts inde heijsch wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs 

aen des verweerders beste ende gereetste, etc. 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Verhelst nomine Daniel de Renialme 

- aenlegger heijst als vooren, nopende de indempnisatie van tlant blijft in surseance 

- verweerder sustineert om hij? de aenlegger in geene deele nopende de 8p, in geene 

deele eeniche schult is bekent blijckende bij zeeckere quitantie en is hier exiberende in 

rechte ofte zoo hij aenlegger eeniche breederpretentie can bewijsen en dese quitantie 

zullen daer inne ons gedragen naer behooren 

- aenlegger sustineert ter contrarie dat de verweerder zal gehouden zijn te betaelen 

boven de eerste coop die was 24p gr vls op ‘tgemet, op ieder gemet 20s daervan hij 

nijet en heeft ontvangen dan alleene de 47p? die hij blijft besitten op intrest volgens de 

transportbrieff daervan zijnde 

- verweerder sustineert voldaen te hebben volgens de quitantie inhoudende dat de 

aenlegger hij bekent voldaen te zijnne over de volle betalinge van tvoors. lant in 

questie, verzouckt ontslaginge van dese heijsch 

- schepenen naer verbaele alligatien van partijen ende gelet opde quitantie inhoudende 

volle betalinge van coop van tzelve lant, hebben de verweerder nopende de heijsch 

van dese 8p ontslagen vander instantie, zijn actie gereserveert zoo zijnne raet zal 

gedragen 

 

1W85, 11-3-1600 

 

- Jan Adriaens Ouweman contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss)  

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder bekent maer de helft van penningen schuldich te zijn, secht? de rest 

aengaende Jan Maens, presenteert zijn deel te betaelen binnen 14 daecgen op 

volstaende panden 

- aenlegger sustineert alsoo hij verweerder hem heeft te wercke gestelt ende nijemant en 

can heijschen als hij verweerder, sustineert dat de verweerder zal werden 

gecondempneert gereserveert zijn actie van voors. helft aen Jan Maens 

- schepenen hebben dese zaecke aengehouden midts dat zij zullen compareren bijde 

anderen tusschen dit ende ten naesten, binnen Cruijningen, op hope van accoorde 

 

- Jacob Metz nomine Adriaen Corneliss contra Jan Geense 

 - aenlegger heijst als vooren 

- verweerder sustineert bij zijne voorgaende defentie, concluderend beijde tot sententie 



- schepenen voorts naer aenleggen ende verweren van beijde partijen midtgaders opt 

exiberen van zeeckere attestatie van den penninckmeester Jan Jacobs Bom inhoudende 

dat hij de de verweerder zijn gelt betaelt heeft zonder eeniche cortinge van stroo ofte 

anders te doenne, wijsen voorts voor recht alsoo de aenlegger geen ander bescheet en 

weet bij te leggen ende dese zaecke hijer duijster is duer de lange tijt dat tzelve stroo 

zoude mogen gelevert zijn ende dat de verweerder sustineert betaelt te hebben, hebben 

dienvolgens de verweerder ontslagen van instantie ende voorts de heijscher 

gecondempneert inde costen 

 

- Pieter Arents contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen wijsen voor recht dat partijen zullen compareren bijde anderen binnen de 

tijt van 14 daecgen ofte ter ? van aenlegger jegenwoordich zijnde tot ? (MPS: recht?) 

 

1W86, 11-3-1600 

 

- Pauwels Franss nomine schout Marinus Corneliss Gort contra Jan Verhelst 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder sustineert de schult hem geenszins aen te gaene, maer dat hij aencompt 

zijnen meester, belovende voorts de voors. heijsch te betaelen binnen 14 daegen op 

volstaende panden 

 

- Engel Roels smidt contra Jan verhelst nomine Renialme 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder sustineert alsoo de penningen hem nijet aen te gaen maer zijnen meester 

Renialme dat hij de schult nijet aen en treckt maer zecht dat de aenlegger zal 

procederen tot laste van zijn meester 

- schepenen condemneren verweerder tot indempnisatie als vooren, mitsgaders inde 

costen ende voorts inde heijsch wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet 

zijn bewijs aen des verweerders beste ende gereetste, etc. 

 

- Pieter Cornelis schoenmaecker contra Pieter Adriaens 

- aenlegger heijst als vooren 

- reus versouckt al eer hij sal antwoorden dat de aenlegger zal stellen borge voorde 

rechtelijke costen alreede gedaen ofte die noch gedaen souden mogen werden 

- schepenen fiat  

- actor stelt to borge die in vierschaere compareerde Jan Geense 

- verweerder ontkent dienvolchens eeniche penningen schuldich te wesen, alsoo hij de 

brieff hem geenszins en kent ofte aen en treckt, versouckt dat hij zal gaen zoucken zijn 

betaelinge ter plaetse daer de buijck gebroocken is ende daer de ontfanger ende 

vuijtgever woonachtich is, verzouckt ontslagen te zijn van der instantie 

- aenlegger sustineert alsoo hij verweerder rechtvoocht is van weese vooren vermelt 

ende de vruchten van ’t lant getrocken heeft dat hij zal gehouden wesen te betaelen 

- schepenen houden zaecke aen 

 

1W87, 11-3-1600 

 

- Willem Olleman contra Cornelis Pieters Rooshil 

- aenlegger heijst als vooren 



- schepenen ter maninge van de schoutet condemneren verweerder in de voors. heijsch 

vooren, mitsgaders inde costen wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet 

zijn bewijs aen zeeckere stuck lants gelegen in Plassemeet de verweerder aencomende, 

etc. 

 

- Marinus Claessen contra Jacob Adriaens Loijss 

- aenlegger heijst als vooren 

- reus versouckt copie 

- schepenen fiat 

 

- Dierick Serjonckers nomine Lieven Adriaens contra Cornelis Willems ende Jan de Vrie 

- aenlegger persisteert 

- gedaecgde ontkent dat de aenlegger voor haerluijden eenichzins voor eeniche 

goederen bij haeren gecocht borge gebleven is, sustineert dienvolgens dat hij tzelve zal 

doen blijcken ten rechte genoucg zijnde ? 

- actor sustineert hetzelfde waerachtich te zijne daer zijlieden onsse thienden daer wij 

borge voor gebleven zijn opgevoert hebben ende zoo zijlieden Maerten Heijndricks de 

thienden hadden laten opvoeren, de aenlegger hadde gehouden geweest tzelve te 

betaelen  

- schepenen ter maninge van de schoutet hebben de verweerders ontslagen vander 

instantie, de actor actie gereserveert aen Maerten Heijndricks daer hij borge voor 

gebleven is geweest, condemneren voorts actor inde costen 

 

Jan Vrie ende Cornelis Willems constitueren Jacob Metz 

 

1W88, 11-3-1600 

 

- Jan Gabriels contra Stoffel Splinter 

- aenlegger heijst als vooren 

 

- Adriaen Govaerts contra Jan Baele 

- aenlegger heijst als vooren 

- reus versouckt met aenlegger te liquideren ende vereffenen 

- schepenen wijsen partijen bijde anderen elckx met een goet man. Actor neempt Jacob 

Adriaens Loijss, reus neemt Pieter Adriaens 

 

- Jasper Anthonies molenaer contra Marinus Claessen 

- aenlegger heijst als vooren 

- reus versouckt copie 

- schepenen fiat 

 

- Pauwels Heijndricks contra Jan Adriaens Loijss (eijst noch zeven viertelen terwe, 

midtgaders noch over vuijtcoop van zijn voorgenoemde huijsvrouws vaders goet) 

- op verzoek van Pauwels Franss ende Jacob Adriaens Loijss wert bij accordatie van 

Pauwels Heijndricks gesurceert tot op St Jacob anno 1600, midts dat de voors. 

Pauwels Heijndricks bij foulte van betaelen zal vermogen te procederen op alle des 

voors. Jan Loijss goederen, die daerinne al belast blijven, present volle collegie van 

wette 

 

1W89, 11-3-1600 



 

- Jan Lodewijcks contra Olivier Jacobs (paerdenarbeijt, ende andere schaden) 

 

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

- verstelt 

 

- Pauwels Franss contra Cornelis Willems (rest pacht 1598) 

 

- Jan Tartron contra Marinus Claessen 

- aenlegger heijst als vooren 

-  reus begeert wel te willen betalen ?, maar niet ? 

 

- Jan Tartron contra Cornelis Claessen Flidder 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van de schoutet condemneren verweerder in de voors. heijsch 

vooren, mitsgaders inde costen wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet 

zijn bewijs aen zeeckere penningen die Willem Quirijns ofte Dignus Pieters Rooshil 

aen zelven ten achteren is, etc. 

 

1W90, 25-3-1600 

 

- Lieven Adriaens contra Maerten Heijndricks (actor heijst indempnisatie ende ontlastinge van 

zeeckere borgtochte die hij aenlegger voor de verweerder is nopende zeeckere 

thienden aencomende jonckheer Johan Potteij gelegen binnen Weerde in de houck 

genaempt Verckenskot, daer hij vooren gesocht wert, etc. 

 

- Jan Verhelst contra Hubrecht Marinuss Gort (coop spinnewiel) 

 

- Jan Verhelst contra Frans Boogaert (coop 3 hoenders) 

 

- Jan Verhelst contra Reijn Jans (coop vlas bijde Bruijne gelevert) 

 

- Jan Verhelst contra Cornelis Lievens (coop half let? coeijenvleesch) 

 

1W91, 25-3-1600 rechterkant beschadigd 

 

- Jan Verhelst contra Leijn Hubrechts (?) 

 

- Jan Verhelst contra Olivier Jacobs (leveringe platsaet) 

 

- Jan Verhelst contra Jan Danckaerts (coop ½ sack gerst) 

 

- Jan Verhelst contra Matthijs Danckaerts (coop ½ sack gerst) 

 

- Jan Ouwemans contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (helft maar te lezen) 

-  aenlegger persisteert 

- verweerder sustineert dat hij maer de helft en is gehouden te betaelen, ? presenterend 

de helft te betaelen op volstaende panden 



- aenlegger sustineert ter contrarie dat ? compromissen bijde verweerder hier geexibeert 

te connen corten tot des actors gerechtichheijt, ? dat de verweerder bekent de 

aenlegger te ? te hebben, verzouckend voorts condempnatie 

- schepenen hebben verweerder gecondempneert inde voors. heijs cum expensis, wijsen 

voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen ? 

 

1W92, 25-3-1600 (linkerkant moeilijk te lezen) 

 

- Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) contra Jan Verhelst ofte die ‘t lant begeeren te 

verantwoorden 

- aenlegger nopende de indempnisatie van lande als ? persisteert 

- verweerder persisteert ende versouckt voorders dese zaecke in staete te blijven voor 

zulcken tijt als schepenen zullen ordonneren omme de voors. indempnisatie zoo wel 

van d’een als dandere zijde 

- schepenen verstellen 

 

- Dierick Serjonckers nomine Jan Pieters (MPS: Jan Pieters Abbekinderen) contra Jacques 

Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (zeecker gelichte penningen verschenen kersmisse 

1599) 

 

- Jan Lodewijcks contra Olivier Jacobs 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen naerdien actor recht versocht ende duer de contumatie van verweerder, 

verstellen 

 

- Jan Gabriels contra Stoffel Splinters 

 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van de schoutet condemneren verweerder in de voors. heijsch 

vooren, mitsgaders inde costen wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet 

zijn bewijs aen persoon ende goederen, etc. 

 

1W93, 25-3-1600 

 

- Adriaen Govaerts contra Jan Baele 

- aenlegger contendeert 

- reus bekent? de heijsch te betaelen binnen ? op volstaende panden 

 

- Jan Baele contra Thomas Gabriels (indempnisatie) 

 

- Jan Lodewijcks contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (moeilijk te lezen) 

- aenlegger heijst als vooren 

- iets over voorg. sententie en dat zij deze zullen volcomen en dan administreren naer 

behooren 

 

- Jasper Anthonies contra Marinus Claessen (moeilijk te lezen) 

- aenlegger heijst als vooren 

- reus ontkent aenlgger eniche penningen schuldich te wezen 

- het gaat over delven 

- schepenen wijsen partijen bij malcanderen elckx met een goet man, post Paschen 



 

1W94, 25-3-1600 

 

- Marinus Claessen contra Jacob Adriaens Loijss 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder sustineert dat hij aenlegger moet doen blijcken dat hij deschade gedaen en 

heeft 

- aenlegger sustineert Ja, versouckt dienvolgens de verweerder taxatie van schepenen 

om dezelve ? naer te betaelen 

- schepenen voorts naer verbaele alligatie van partijen ende gelet hebbend op de taxatie 

van schepenen vooren in margine geroert (inde kantlijn wordt taxatie genoemd door 

Pieter Adriaens ende Nicolaes Corneliss 

 

- Pieter Corneliss de schoemaecker contra Pieter Adriaens  

- aenlegger heijst als vooren 

-  gedaecgde zecht de aenlegger zal zijn actie eerst ende alvoorens institueren voor de 

gerecte van Cruijningen aldaer de rechte voocht van ? zijde is woonende toonend acte 

van diligentie gewesen te ? op toesiende voocht over ? gebreck van die aen te 

spreecken, zal alsdan antwoorden zoo zijnen raet zal gedragen, sustinerend 

dienvolgens bij ? exibitie ontslagen te zijnne vander instantie 

- aenlegger persisteert bij zijn voorgaende alligatie in rechte verclaert dat de verweerder 

de vruchten van ’t voors lant opgestreecken heeft ende hij verweerder recht voocht is 

welck? de aenlegger versouckt dat hij verweerder zal ? 

-  schepenen naer aenleggen ende verweeren van partijen wijsen voor recht alzoo 

differentieel ? recht voocht van voors. weese, dat partijen gehouden zijn extract 

vuijttet register aldaer de buijck? gebroocken is, wie zouden mogen tot ? gecoren 

weesen omme tzelve gezien recht daer ? geadministreert te werden naer behooren 

 

1W95, 25-3-1600 

 

Dach van rechter 6-5-1600 

 

- Pieter Aelbrechts contra Leijn Adriaens (MPS: Gheleijn Adriaens) 

- verstelt 

 

1W96 en 1W97 30-3-1600 (rechter- en linker-helft van pagina beschadigd) 

 

Dit betreffende de overteeckingen van acten Post Pascha 

 

1W98, 6-5-1600 

 

- Lieven Adriaens contra Maerten Heijndricks 

-  aenlegger contendeert als vooren 

- verweerder secht de aenlegger geen penningen schuldich te zijnne ten waer hij 

toochde? acte van beschadichtheijt waerbij blijckt dat hij voor hem reus eeniche 

penningen betaelt heeft ofte versouckt ontslagen te zijn van der instantie 

- schepenen houden dese zaecke aen ad primam 

 

- Adriaen Jans Leenaerts contra Jan Corneliss Vos (paeijen schepenen schultbrieff 

 



Maeijcken Stoffels constitueert Dierick Serjonckers  

 

- Maeijcken Stoffels contra Adriaen Jans Meeuss (lantpacht) 

 

1W99, 6-5-1600 (rechterkant sterk beschadigd) 

 

eerste acte niet te ontcijferen 

 

- Adriaen Jans Leenaerts contra Jan Corneliss Voss 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder secht betaelt te hebben aen ? Bastiaens, de rest zal hij betalen binnen 3 

weecken op volstaende panden 

 

- Dierick Serjonckers nomine Stoffel Jacobs erfgenamen contra Laureijs Geerts 

- aenlegger heijst als vooren 

- verder niet te begrijpen, dan dat schepenen wijsen partijen bij malcander elckx met 

een goet man, actor neempt Pauwels Franss, reus neempt Pieter Adriaens  

 

1W100, ?-5-1600 (linkerkant sterk beschadigd, dach van rechte niet te lezen) 

 

- Maeijcken Stoffels contra Adriaen Jans Meeuss 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder versouckt dach van betaelen daer hij jegenwoordich geen penningen en 

heeft 

- actor geeft? verweerder dach de tijt van een maent ? 

- verweerder belooft te betaelen op volstaende panden 

 

- Dierick Serjonckers nomine Stoffel Jacobs erfgenamen contra Laureijs Geerts 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van de schoutet condemneren verweerder in de voors. heijsch 

vooren, mitsgaders inde costen wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet 

zijn bewijs aen verweerders beste ende gereetste, etc. 

 

- Joos Banckerts contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (arbeijt van dorssen, ?) 

 

1W101, ?-5-1600 

 

- Jan Tartron ? contra Pieter Jacobs Verbeecke (coopdaege, capiataele schattinge, quotificatie 

torenwacht) 

 

Jan Pieters Abbekinderen constituit Serjonckers 

 

- Jan Pieters Abbekinderen contra Jacques Corneliss 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen verstellen dese zaecke tot meerder behulp van schepenen 

 

1W102, ander rechtdach van recht, in Meije 1600 (linkerkant beschadichd) 

 

- Lieven Adriaens contra Maerten Heijndricks 

- aenlegger heijst als vooren 



- verweerder sustineert als vooren dat aenlegger zal thoonen acte van beschadichtheijt 

- aenlegger presenteert te thoonen ten rechte genoucg zijnde dat hij van verweerders 

wege beschadicht wert 

- schepenen admitteren de aenlegger op zijn thoonen omme dezelve te volcomen binnen 

14 daecgen 

 

- Gheleijn Hubrechts (MPS: Leijn Hubrechts) contra Matthijs Danckaerts 

- aenlegger heijst als vooren 

-  verweerder secht de aenlegger belast te hebben te commen int huijs dewelck hij 

gemangelt hadde op zeeckere dach daertoe specialijk genoemineert, ? (maer hij op de 

voors. dach nijet en heeft waergenomen maer dezelve versuijmt heeft, houden 

dienvolgens de ? dach coopmanschappe voor nul en van weerden, versouckend 

ontslaginge van voors. heijsch 

- schepenen partijen verbael gehoort hebben de partijen gewesen te compareren bijde 

anderen elckx met een goet man, actor neempt Pauwels Franss en Cornelis Lievens, 

reus neempt Pieter Adriaens ende Gabriel Bossaert 

 

- Jan Pieters Abbekinderen contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) nomine 

sterfhuijs Jacob Corneliss 

-  aenlegger heijst als vooren 

- verweerder versouckt dach voor een maendt 

- schepenen condemneren verweerder in de voors. heijsch vooren, mitsgaders inde 

costen wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen hypoteque 

inde wettelijke brieff gespecificeert, etc. 

 

1W103, ander rechtdach van recht, in Meije 1600 (rechterkant zwaar beschadichd) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Stoffel Jacobs erfgenamen contra Laureijs Geerts (Paeijen coop 

schuijre?) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Stoffel Jacobs erfgenamen contra Marinus Laureijss (?) 

 

- Dierick Serjonckers nomine Gheleijn Hubrechts (MPS: Leijn Hubrechts) contra Matthijs 

Danckaerts) (over huijs?) 

 

- Dierick Serjonckers contra Olivier Jacobs (verteerde gelagen) 

 

1W104, ander rechtdach van recht, in Meije 1600 (linkerkant zwaar beschadichd) 

 

- Dierick Serjonckers contra Pieter Bastiaens (verteerde gelagen) 

 

- Jan Tartron contra Laureijs Geerts (rest gecochte goederen coopdach sterffhuijs Jacob 

Lodewijcks) 

 

- Jan Tartron contra Jan Dignuss (rest gecochte goederen coopdach sterffhuijs Jacob 

Lodewijcks) 

 

- Jan Tartron contra Hubrecht Marinuss Gort (rest gecochte goederen coopdach sterffhuijs 

Jacob Lodewijcks ende andere coopdache) 

 



1W105, ander rechtdach van recht, in Meije 1600 (rechterkant zwaar beschadichd) 

 

eerste acte niet te lezen 

 

- idem? nomine jonckvrouwe Molijn? contra Andries Engels 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet condemneren verweerder in de voors. heijsch 

vooren, mitsgaders inde costen wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet 

zijn bewijs aen verweerders beste paert, etc. 

 

- Jan Lodewijcks contra Jan Tartron 

- ? 

 

Jan Lodewijcks constitueert in zaecke contra Jan Tartron 

 

1W106 foto was ongeldig 

 

1W107, ander rechtdach van recht, in Meije 1600 (linkerkant zwaar beschadichd) 

 

- ?(MPS: Jacques Corneliss?) Corneliss contra Renialme 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder nomine Renialme versouckt copie van de heijsch om te naesten daerop te 

antwoorden 

- schepenen wijsen? de verweerder te antwoorden ten principale aengezien zaecke noch 

meer in rechte gedient heeft 

- ? verweerder secht dat de aenlegger nijet beschhadicht en is, versouckend dat hij 

aenlegger van gelijcke zal ? affdoen alsulcken 3p gr vls ? de voors 8p gr vls ??, zulcks 

gedaen zijnde is bereijt de geheijschte indempniteijt te volbringen 

- schepenen naer verbale alligatie van partijen, houden dese zaecke aen tot meerde r 

behulp van schepenen 

 

- schout nomine de weese van Cornelis Matthijss contra Hubrecht Marinuss Gort 

- aenlegger heijst verweerder reeckeninge bewijs ende reliqua van alsulcke handelinge 

ende administratie als de verweerder gehadt heeft van zeecker thienden aencomende 

de weesen voors.) 

 

- Jan Tartron contra Jacques Corneliss (MPS: Jacob Corneliss) (affgereeckende penningen) 

 

1W108, ander rechtdach van recht, in Meije 1600 (rechterkant zwaar beschadichd) 

 

eerste acte niet te lezen 

 

- Dierick Serjonckers contra Pieter Bastiaens 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen condemneren verweerder in de voors. heijsch vooren, mitsgaders inde 

costen wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen 

verweerders persoon ende goederen, etc. 

 

- Nicolaes Corneliss contra sterfhuijs ? (verteerde gelagen) 

 



- Pieter de schoenmaecker contra Pieter Adriaens 

- aenlegger heijst als vooren 

- ? 

 

1W109, ander rechtdach van recht, in Meije 1600 (linkerkant zwaar beschadichd) 

 

eerste acte niet te lezen 

 

- Willem Olleman contra Cornelis Pieters Rooshil (verteerde gelagen) 

 

- Willem Olleman contra Cornelis Willems (verteerde gelagen, toen hij tlant cochte van 

Cornelis Pieters Rooshil) 

 

- Jan Tartron nomine jonckvrouwe Molijns contra Adriaen Engels (heijst de verweerder als 

borge voor Willeboort ?) 

 

1W110, ander rechtdach van recht, in Meije 1600 (rechterkant zwaar beschadichd) 

 

eerste acte niet te lezen, alleen dat het gaat over “gelijcke indempniteijt” 

 

- Jan Lodewijcks contra Adriaen Jans Meeuss (schepenen brieff) 

 

- Thomas Gabriels contra Pieter Bastiaens (moeilijk te lezen!) 

- aenlegger heijst als vooren 

- verweerder secht ? schuldich te zijnne, versouckt ? 

- schepenen fiat ?, elckx met een goet man 

- in de kantlijn: depost is de aenlegger aen heijsch te buijten gegaen ter presentie van 

schepenen 

 

- Jacob Metz ? contra Pieter Bastiaens (verteerde gelagen) 

 

1W111, ander rechtdach van recht, in Meije 1600 (linkerkant zwaar beschadichd) 

 

- NN contra Hubrecht Marinuss Gort 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet (MPS: betreft zijn eigen zoon!) condemneren 

verweerder in de voors. heijsch vooren, wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de 

aenlegger doet zijn bewijs aen verweerders koeijen, etc. 

 

- NN contra Pieter Jacobs (MPS: Pieter Jacobs Verbeecke) 

 

- Nicolaes Corneliss contra ‘t sterfhuijs van Reijn Jans 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen alsoo nijemant en opposeerde condemneren verweerder in de voors. heijsch 

vooren, wijsen voorts actor tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen 

verweerders inventaris ende meubelen?, etc. 

 

- NN (MPS: waarschijnlijk ook Nicolaes Corneliss) contra Adriaen Jans Leenaerts (geleende 

penningen) 

 



1W112, ander rechtdach van recht, in Meije 1600 (rechterkant zwaar beschadichd) 

 

alle acten van deze pagina niet te lezen, behalve “Dach van rechte ?-6-1600”  

 

 

 

1W113, ?-6-1600 

 

eerste acte niet te lezen 

 

- NN contra Adriaen Joriss (rest coopdaecge) 

 

- NN contra Marinus Laureijss (rest coopdaecge) 

 

- NN contra Jacob Stoffels (rest coopdaecge) 

 

- NN contra Jan de Wagemaecker (rest coopdaecge) 

 

- NN contra Jan Engels (rest coopdaecge) 

 

1W114, ?-6-1600 

 

eerste acte niet te lezen 

 

- NN contra Laureijs Geerts 

- aenlegger heijst als vooren 

- ? 

- schepenen condemneren verweerder in de voors. heijsch vooren, wijsen voorts actor 

tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen verweerders ?, etc. 

 

- Cornelis Adriaens contra Adriaen Jan ? 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen condemneren verweerder in de voors. heijsch vooren, wijsen voorts actor 

tot zijn bewijs, de aenlegger doet zijn bewijs aen zeecker terwe, etc. 

 

1W115, 27-7-1600 

 

Dach van rechte 28-7-1600 vuijt cracht van arrest weesende extraordinaire vierschaere 

 

- Cornelis Willems als voorpachter van zeecker lant aencomende Pieter Cornelis Ovesant 

ende Jacob Rijcke doet arrest goederen ende vruchten ? van Willeboort Cents om te 

verhaelen pacht ende bortge voor de toecomende pacht 

 

1W116, 16-8-1600 

 

16-8-1600: Ten versoucke van Pieter Corneliss timmerman woonende ter Goes sal men alhier 

bij executie vercoopen zeecker 2 gemet 2 roe hoeij zoo geslagen als ongeslagen 

aencomende Tobias Wicxdorp inde Dooldijck omme daerop te verhalen per acte van 

11-8-1600 op de volgende condities: zoo wie die hoeij coopt zal de penningen die hij 

daervoor beloeft betaelen in comptant gelt mitsgaders ’t gebruijck hebben van ’t 



achtergors ofte demaeije ende zal oock ’t gebruijck hebben van ’t voors lant voor de 

toecomende jaeren anno 1601 midts betaelend de pacht gelijck tzelve zoude mogen 

verpacht zijn te weten jegens 10 gulden vrij gelt, de debiteur van voors. penningen zal 

aen dese vercoopinge hebben zijnne lossinge de tijt van 6 daegen midts betaelend de 

coop voor ’t verschieten van zijne penningen zes grooten vls van de ponde. Op dese 

conditie is cooper gebleven Pieter Corneliss timmerman woonende tot Cruijningen 

voorde somme van 3p gr vls 

 

1W117, tussenvel 

 

16-1-1601: Heeft Pieter Corneliss vercocht bij executie (MPS: aen wie?) zeecker huijs 

aencomende Flidder omme daer op te verhaelen per acte 18-12-1600 de somme van 

14p 10s van paeijen ende is vercocht op comptant gelt, hebbende Pieter Cornelis 

Harinckman voor 2p de hoop 

 Noch tot meerder voldoening van ’t surplus van desen is vercocht zeecker 

overpenningen die de voors. Flidder waren competerende per schepenen brieff 

daervan zijn competerende van Dignus Pieters Rooshil bedragende 14p verschenen 

kersmisse 1598, etc. 

 

1W118, tussenvel 

 

15-4-1599: Ontvangen bij mij onderschreven uijt handen van Jacob Corneliss dijckgraeve de 

som van 10s 4gr vls eens ende dat ter oirsaecke van oncosten gedaen tsijnen laste 

vanwege Jacob Adriaens Boom, etc. Getekend Vervoort deurwaerder 

 

1W119, 16-8-1600 

 

eerste acte niet te lezen 

 

Extraordinaire vierschaere 30-7-1600 

 

- Cornelis Willems nomine ? contra Willeboort Cents doet arrest op lant aencomende 

Jacob Rijcke ende Pieter Nicolaess Oversant, voor pacht ende borge voor lopende 

pacht 

 

Extraordinaire vierschaere 2-8-1600 

 

zelfde inhoud 

 

1W120, ?-8-1600: arrest gedaen door Dierick Serjonckers op last van Pieter Corneliss 

Harinckman op lant aencomende Tobias Wicxdorp 

 

Extraordinaire vierschaere 4-8-1600 

 

- Serjonckers nomine Pieter Corneliss Harinckman contra Tobias Wicxdorp, zelfde inhoud, 

hierin wordt naast water ende staeten-penningen, ook over fortificatiepenningen 

gesproken 

 

Extraordinaire vierschaere 11-8-1600 

 



- Serjonckers nomine Pieter Corneliss Harinckman contra Tobias Wicxdorp 

- aenlegger heijst als vooren 

- schepenen ter maninge van schoutet houden dese zaecke aen alsoo zij behoorde 

gedient te hebben, een nieuwe instante 

 

 

 

 

 

 


