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OR 5655/1
No 95.
Pieter Dircksz Backer / als voecht van Pieter Huyberts
van Barsingerhorn wijst Jan Jansz Kernel pand an een koe
daer Pieter Janszon Koorn hem ghegeven heeft voer die
somma van 5 gut of daer omtrent / Gheschiet ter presencye van Schout & Schepenen.
Claes Claesz Breeck wyst Pieter Janszn Mayer poirter tot
Veenhuysen pand an een koe / & voort toe Schepens schattinck
voer die somma van gut van toedaengde penningen / Gheschiet ter presentye van Schout & Schepenen.
Jacob Meynertsz wyst Cornelys Wybrantsz van Winckel
pand an een bed & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 2 gut 16 h sth roerend van een ton biers.
Gheschiet ter presentye van Schout & Schepenen.
In die gadinge van karsmisse anno 1566.
Neel Jonck Claes wyst Pieter Dirck Lourys van
Winckel maexel an een koe / & voort toe Schepens
schattinck / voe die somma van 14 gut 10 stuvers
roerende van huyer van landt / Gheschiet ter presencye
van Dirck Claeszon Schepen.
gut gulden
OR 5655/1v
Heyltgen wyst Frederyck Pieters Schoenmaker maexel
an haer bed ende voort toe Schepens schattinck voer die
somma van 3 gut 5 stuvurs / roerend van huyshuyr / Gheschiet ter presentye van Garbrant Dircksz Schepen.
Pieter Jan Stoecks wyst Jan Claeszon maexel an een
koe & voort toe Schepens schattinck / voer die somma van 13 gut 16 sth / roerende van huyr van lant.
Gheschyet ter psentye van Albert Pietersz Schepen.
Soe wort Jan Claes voorzeid van Schepenen toegheschat
2 van Pieter Jansz voorzeid syn beste koyen / voer die
somma als voren /
Folkert Smit wyst Jan Dirckszon als voecht van
Marithen Heertys wedue syn suster / maexel an 'thuys
daer Folkert voorzeid nu ter tyt in woent / voer die
somma van 100 gut / roerende van die laeste
kustinge van 't voornoemde huys / Gheschiet ter presentye
van Garbrant Dircksz Schepen /
2

Gheryt Neel Sybrants wyst Hendricksz Pieterzon
Geel als voecht van die erfgenaemen van Pieter Gery[
same / an twye koyen maexsel /& voort toe Schepens schatt[
voer die somma van 22 gut / beroerende kustinghe
noch die somma van 25 gut beroerende huyr
van lant / Gheschiet ter presentye van Claes Hermens & Dirck Claesz als Schepenen / Soe wor[
Heindr[
OR 5655/2
Heindrick Pieters voorzeid van Schepenen toegeschat 8 snesz saedlants & leyt met Cornelys syn broder gemeen / voer die somma
als voren.
Jan Geryt Oyts wyst Olbrant Kuijper maexel an een koe
& voort toe Schepens schattinck voer die somma van
51 gut 10 sth roerend huyr van lant / Gheschiet ter
presentye van Jan Dirck Cornelysz Schepen.
Pieter Janszon Koorn wyst Gheryt Aerianszon als
voecht van Eelcke sijn wyfs moeder / maexel an een koe
ende voort toe Schepens schattinck / voer die somma van
27 gut 10 sth roerend van huyr van lant / Gheschiet ter
presentye van Garbrant Dircksz als Schepen.
Claes Ooterlyck wyst Pieter Dirck Jans maexel an
een koe / & voort toe Schepens schattinck / voer die
somma van 13 gut 10 sth / roerend van huyr van lant.
Gheschiet ter presentye van Dicrck Claesz Schepen /
Jan CornelyszonVat wyst Cornelys Dircksz van Langedyck maexel an een koe & voort toe Schepens schattinck
voer die somma van 18 gut / roerend huyr van lant. Gheschiet ter presentye van Schout en Schepenen / Soe wort Cornelys Dircksz voorzeid van Schepenen toegeschat / drie
die beste koyen / voer die somma als vooren / of vat voorzeid.
OR 5655/2v
Jan Bleskis van 't Sydwint wyst Cornelys Dircksz Langedyck
maexel an een koe / & voort toe Schepens schattinck / voer
die somma van 12 gut / roerende huijr van lant / Gheschiet
ter presentye van Schout & Schepenen / Soe wort Cornelys Dircksz voorzeid van Schepenen toegeschat / tuije
die beste koyen van Jan Bleskis voorzeid voer die somma als vooren.
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis gheweszen. Coempt Al-
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bert Pieterszon ofte Pieter Pieter Geryts als kerckmeesteren
niet goedts tyts voer die middach / & bekennen Sijmon
Claesz 'tvoed of gaen tegen hem te wed / Dattet Symon
Claesson alsdan ghewonnen heeft oft hem die swenis toeghetuijcht hadden / die somma van 2 h gut min een h sth
roerende van overgeven huijr van syn hofsteedt / nae inhouden Claes van Buyten syn boeck /
Thomas Folkerts wijst Neel Garbrantsdr van Winckel
maexel an een bed / & voort toe Schepens schattinck
voer die somma van 12 gut / roerende huijr van lant.
Gheschiet ter presentye van Schout & Schepenen. Soe wort
Neeltyen Garbrantsdr voorzeid van Schepenen toegeschat
twye die beste bedden met syn toebehoren voer die soma als vooren /
Den 21e january @o 66.
OR 5655/3
Claes Aerian Cornelys kendt Ouwe Jan Ettis wedue van
Winckel schuldich te weesen die somma van 8 gut 10 sth
& soe beloeft Claes Aeriansz voorzeid deese voornoemde penningen
up te leggen & te betaelen tussen hier ende over een
maent / off alsdan verwonnen te weesen met allen recht.
Gheschiet ter presentye van Claes Hermensz Schepen.
Gheryt Piet Jan Symons wijst Reyer Pietersz poirter
tot Hoochtwoud / pand an een bed / & voort toe Schepens schattinck / voer die somma van 15 gut
12 h sth / Gheschiet ter presentye van Jan Dircksz
Schepen / Reyer Pietersz voorzeid wort van Schepenen toegeschat / tuije van die voornoemde Gheryt Pieters syn beste bedden met syn toebehoren / voer die
als vooren /
Pieter Dircksz Backer als voecht van Marithen
Dircksdr heer Pieter onse pastoers meijt / alle
alsulcke rogge als de voornoemde Marithen Dircks
met Komen Jan Kueck ghecoft hadde / staedt hij
voer als eijgen /
Pieter Theuszon voecht van Pieter Gheryt Comen Pieters
voer hem selfs / & Jacob Jan Claes Kuyps als man
& voecht van Katryn Gerrytsdr / syn ghetroude
huysfrou mede voer hem selfs / Lijen Pieter Rens
van Harinchuysen die somma van 40 karolusse gutdens met 2 h gut van verlopen renten.
Aldus gedaen & gheschiet ter presentye van Schout
& Schepenen.
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OR 5655/3v
Up huyden den 21e january Anno 1566
/ Soe hebben Schepenen eendrachtichlicken by vonnis ghewesen / alle alsulcke rogge als
Adriaen van Dorp Schout tot Nydorper kogge
opten Huyghendyck in arreste genomen hadde &
die selve voorzeide rogge by heer Pieter onse pastoers
meyt & Komen Jan Kueck opten Huygendyck
gevoert is / dat de voornoemde Schout de selve rogge
sal ontslaen / & by den Balyou van Alcmaer laeten
ontslaen / & dat Pieter Dircksz Backer als voecht van Marithen Dircksdr heer Pieters meijt met Jan Jansz Kueck
met die selve rogge alsdan sullen wenden & keeren
passeren ofte vercopen tot haeren appetyten off het
waer saeke dat de Baliou van Alcmaer yet hadde
opten rogge te seggen / dat hij de selve rogge uuijt
synen naem deede arresteren / vogende 't staet in 't voorgaende vonnisse.
Soe heeft den voornoemde Schout in't openbaer inden vierschaer gheseijt / "Ick ontslae den voorzeyden rogge / ende
ick sal up overmorgen tot Alcmaer weesen / ende seggen den Baliou / dat hij den rogge mede ontslaen sall".
Aeriaen Wouterssen van Oude Nydorp lydt Cornelys Janssen Molenaer die somme van 13 gut
nae inhouden syn boeck / Gheschiet ter presentye van
Albert Pieters Schepen.
OR 5655/4
Claes Louke Florys van Harinckhuysen geeft hem
over voer Schout ende Schepenen / alzoe veer den
Schout hem dat weet over te tuijgen dat hij sekere glaesen ingeslagen soude hebben / daer den voornoemde
Schout Claes Louke Florys voorzeid te vooren tot Nijdorp / om in rechte betrocken hadde / dat den
voornoemde Claes altijt weederom in recht tegen den
Schout zall moeten staen / des hy met recht daertoe versocht worden / Gheschiet ter presentye van
Schout & Schepenen.
Alzoe Adriaen van Dorp Schout tot Nydorper kogghe als Officier van de Mt eysch ghedaen heeft op &
tegens Berernt Albertsz & Amel Gerytsz / als
Schepenen van den jaere 65 lestleeden
dat syluyden ghehouden souden syn te kennen ofte ontkennen by haerluyder eet / die welcke syluyden den
Heer ghedaen hadden in 't ontfangen van haerluyder
officije / off sy den voornoemde Schout als eijscher / ghe-
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beden hebben / omme dat hij soude willen bezegelen / een briefken ghescreven by handen van Claes
van Buyten aen d'Officier aen den Schout & Burgemeysteren van Hoorn / dat syluyden daer
inne bekende alsulcken vier lasten rogs als
upten 6en decembris uuyt der steede van
Hoorn ghevoert is tot Nydorp voor de
schamele ghemeente ontfangen hebben /
waer by de ghedaechdens seyden / ongehouden
te sijn te kennen ofte ontkennen / maer alzoe
den Schout seyde dat syluyden / bezegelt daer of gheganen hadden / ongehouden te zijn / maer dat den eyscher
'tselfde
OR 5655/4v
't selfde besegelt te voorschyn soude brengen / waerby
den voornoemde Schout seyde niet te hebben / Schepenen
gehoirt hebben eysch ende antwoirt van pertijen
hebben ghewesen dat den Schout 't selve bezegelt
soude thonen / ende den ghedaechden alsdan soude kennen
ofte ontkennen.

N.B.: De volgende blz. (/5) is blanco

OR 5655/5v
Garbrant Symon Snijders wyst Pieter Dircksz
als gemacht van Cornelys Albertsz van Alcmaer / pand an de beste deken voert toe Schepens schattinck voer die somma van 6 gut
10 sth een oortyen / Gheschiet ter presentye van
Baerent Albertsz als Schepen van den jaere
65 / Soe hebben Schepenen Pieter Dircksz
voorzeid toegeschat 2 die beste bedden met
syn toebehooren / voer die somme als vooren.
OR 5655/6
Den vierden februarij anno 1566
Schepenen hebben by vonnis gheweesen dat Pieter
Langedijck zyn moij Tryns schultboeck van de
laech noots / van waerden zall weesen.
Jan Luycas alyas Loncker wyst Neel Jan
Pieters Weche pant an een koe & voort toe
Schepens schattinck /voer die somma van
6 gut / van gheleende penningen by syn
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huysfrou van Neel Jans voorzeid geleent.
Gheschiet ter presentye van Garbrant Dircksz
als Schepen / Soe hebben Schepenen
Neel voorzeid toegeschat de voornoemde koe daer
Jan Luycas pandt an ghewezen heeft voer
die somma voorzeid.
Aerian Wouters wyst Cornelys Jansz Molenaer
pand an een bed & voort toe Schepens schepens
schattinck voer die somma van 14 gut
berekende penningen. Gheschiet ter presentye van Jan
Dircksz als Schepen. Soe hebben Schepenen
Cornelyss Jansz voorzeid toegeschat alle
de voornoemde Aerian Wouters syn bedden met
syn toebehooren voer die somme als vooren.
OR 5655/6v
Up huyden den 4en february anno 66 soe compeerde Sijmon
Claesz Kuyp voer die gherechte van Nijedorp & heeft
vertoent Pieter Sijmonsz sijnen zoen & stelde hem
in purgis voer alsulcken eysch & conclusye als den
Schout op den voornoemde Pieter soude contenteren midts zoe
heeft den voernoemde Sijmon als vader van de voornoemde Pieter / hem
verborcht op alsulcken eysch als de voornoemde Schout op
hem soude muegen doen /& heeft gheseyt dat de
Schepenen daer kennis off dragen soude & laeten
teykenen in 't Schepenen boeck.
Schepenen hebben by vonnis ghewesen dat Pieter Jansz Langhedyck gelt of uuytleg zal hebben van Jan Pietersz
synen vader / tussen hier & over 14 dagen / roerende van de drye sneez zaedlants / daer de voornoemde drye sneez = 3 sz
Pieter / in karsmis gadinge van semen in 't beter recht
ghebruyckt worde, waer op Jan Pieters vader voorzeid
syn 10 dagen ghenomen heeft om te reformeren ofte
appelleren alzoe zynen goede raedt ghedragen zall.
Pieter Jansz Langedyck heeft vonnis versocht dat Adriaen Schout
tot Nydorp kogge de voornoemde Pieter in alsulcke 3 sz zaedlante soude bsetten in posses van de 3 sz voorzeid &
bannen Piet Geryt Snijder daer uuijt / alzo de voornoemde Pieter
Jansz die 3 sz voorzeid / van seinen toe ghetuycht was.
Soe hebben Schepenen by vonnis gheweszen dat men Piet
Geryt Snyders uuyt die 3 sz soude bannen & bannen
Pieter Jansz voorzeid daer in / en setten hem in 't posses
van de 3 sz voorzeid. Soe heeft Adriaen van Dorp / Schout
tot Nydorp kogge den voornoemde Piet Geryts daer uuyt gebane/
& bandes Pieter Jansz voorzeid daer in nae 't recht van de lant.

OR 5655/7
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Pieter Dirckszon Backer als voecht van Claes Hals
poirter tot Haerlem wort van Schepenen toegheschat Pieter Jansz Slicker van 't Sydwint syn huys
met syn erff behouwelicken die kerck van Oude Nijdorp syn jaerlicken erffpacht met al syn roerende
& onroerende goeden dien hy binnens shuys heeft voer
die somma van 446 gut 0 sth met die verlopen
renten.
Dirck Jansz Heyn wyst Garbrant Dircksz als voecht [Heyn = Koyn ? #]
van Jacob Olbrants kinderen 't pand an een koe ende
voort toe Schepens schattinck voer die somma van
40 gut 10 sth / nae inhoud 't weesboeck / Soe
wort Garbrant Dircksz voorzeid van Schepenen toegeschat 4 van Dirck Jansz syn beste koyen voer
die somma als voren /
Cornelys Rembrants wyst Heertyen Aeriansz als voecht van Alijdt
maecxel an een koe & voort toe Schepens schat- <Cornelijs Jacobs W>
tinck voer die somma van 50 gut 10 sth
beroerende huijr van lant / Geschiet ter presentye
van Heertyen Aeriansz als Schepen. Soe wort
Heertyen Aeriansz van Schepenen toegeschat vier
van Cornelys Rembrantsz voorzeid sijn beste koyen
voer die somma als vooren.
OR 5655/7v
Den 18e february ao 66
Mr. Geryt Jansz wijst Baernt Albertsz als
voecht van Heer Linrys Willemsz Pastoer tot Hoechtwoude maexel an twye sneez zaedlants nae
inhouden syn oblygacye & voort toe Schepens
schattinck / voer die somma nae inhouen syn
oblygacye / Geschiet ter presentye van Garbrant Jacobsz
& Heertyen Aeraansz als Schepenen. Soe hebben
Schepenen Baernt Albertsz voorzeid toegeschat / 3 sneesz
van 't Noord Eind in / voer die somma / van
22 gut.
roerende van
Jan Dircks
kinderen

Reyer Claes Reyntijs lydt Dirck Swaen van Winckel
die somma van 15 gut 10 sth op rekenschap &
goed bewijs & wyst voort pant an een koe ende
voort toe Schepens schattinck voer die somma als
vooren / Gheschiet ter presentye van Albert Pietersz als
Schepen.

Pieter Dircksz Stoppell poirter tot Hoochtwoude kent Pieter Heindricksz Schoenmaeker schul-
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dich te weezen die somme van 22 sth & belooft deese voorzeiden penningen op te leggen & te
betalen tussen hier & meyedach naestcomende oft
alsdan verwonnen te weezen met allen recht / Gheschiet ter presentye van Albert Pietersz als Schepen.
OR 5655/8
Schepenen hebben by vonnis ghewezen dat Dirck
Jansz van 't Sydwint / Claes Lourys van De
Horn zall granderen & vrijen tussen hier
& Paeschen / naest comend roerend van quetsueren /
welcken den voornoemde Dirck Jansz an hem gedaen
soude muegen hebben of syn soen.

Pieter Dircksz Backer als voecht van Man Jan Tuts
wyst pand an Man Jan Tuts sijn beste bed
& voert toe Schepens schattinck voer die
van 20 gut nae inhouden syn boeck.
Gheschiet ter presentye van Schout & Schepenen.
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis gheweeszen dat Pieter
Cornelysz van LutkeWinckel Claes
Lambertsz gheen penningen ofte toegift van
lant zall geven aleer & tertyt dat /
dat 't selfde lant ghemeten zall weeszen.
OR 5655/8v
Baernt Albertsz seyt in presentye van Schout en Schepenen
die Adriaaen van Dorp Schout tot Nydorp kogge
zekere oblygacye over ghegeven soude hebben
welcke oblygacye tegen de in't plackaet soude
weesen 't welke den Schout ontkende & den Schout
protesteerde van injurij.
Adriaen van Dorp Schout tot Nydorp kogge / eijsch ghedaen heeft op & tegens Baernt Albertsz met sijn
Schepenen van den jaere 65.
Adriaen van Dorp Schout tot Nydorp kogge / eysch
ghedaen heeft op & tegens / midts dat hoe wel die voorzeid
Symen Claesz opten vieren february lestleen hem psenteert heeft in staende vierschaer / boeghe & als princepael
voer synen soen / Pieter Symonsz die uuytgebroken was
uuyt 's heeren sloeten / en moveert deesen eysscher / alhier /
niet meer seyt den eysscher / uuyten naem als boven
dat niemant wye hy sijt hem ter purgis stellen mach
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een sij dat die gedaachde eerst & al voren laet
stellen in 's heeren sloeten / versoeckt vonnis dat die
ghedaechde gecondempneert sall worden te gaen in 's heeren
ghevankenis by provisije.
OR 5655/9
Aengaende dat Symon Claesz seyt dat hij hem begeerde
te verborgen / seyt den eyscher / neen alzoe men nyemant
moegen verborgen ofte op causye laeten gaen van
enige criminele saecken nae uuyt wysen die
rechten / alzoe den eysscher 't selve niet heeft muegen
ghebueren / seyt dat ik voornoemd presentacye wel eertyts / by Symon ghedaen nul machteloos & van gheeder waeren verclaert zal worden, by vonnis van
Schepenen off ten waer saeck dat Schepenen
de saeck anders verstonden / midts dat die ghedaechde ghehouden wort causye sufficiant te stellen
voer die somme van 1000 karolusse gutdens
of zoe veel min ofte meer / als Schepenen kennen
sullen ten dage dienend & dat binnen sonnerschijn
off omme daer in te muegen verhaelen 't recht van de
mt / dach over dach / & heeft vonnis versocht waer
op Schepenen dat ghesteedt hebben een tyt van
14 dagen /
Jan Meyneertsz van Winckel sa mo wort ghecondempneert van twye mael 10 poiren ter
cause van zekere quetsueren welck de voornoemde
Jan Meynertsz gedaen heeft aen enen Pieter
Sijmonsz & Cornelijs Aeriansz uuijt De Leyen.
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis gheweesen dat heer Pieter onse Pastoer / Dat
hy met die suffeciante borge zall ontslaen
roerend van den rogge die opten Huygendyck
lach / dat hy daer mede zall ontslaen.
OR 5655/9v

ofte drye
-------

Schepenen hebben by vonnis gheweesen dat Jacob
Claes Loops ghereedempneert is ter boete van
20 sth ter cause van onruste hij gedaen soude
hebben ten huysz van Walich Arysz nue Walich Arys voorzeid selfs tuycht & seyt / & soe
heeft den voornoemde Jacob Claesz syn penninghen den
voernoemde Schout op staende gepresenteert / waer op
den Schout zijn 10 dagen genomen heeft om te reserveeren of te appelleren zoe synen goeden raet ghedragen
zall.
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Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis gheweeszen
alle alsulcke borthochte als heer Pieter onse Pastoer
den Schout borch ghestelt heeft roerend van de zekere
rog leggend opten Huygendyck dat hy daer mede zal ontslaen.
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis gheweeszen dat alle alsulcke sufficiante borchtochte als Pieter Dircksz Backer als voecht van
Marithen Dircksdr pastoers meyt / borch
voer ghewezen heeft roerende van zekere rog
welkck den Schout opten Huijgendyck arresteert hadde / Dat Pieter Dircksz voorzeid daer
mede zal ontslaen.
OR 5655/10
Gheryt Neel Sybrants wijst Jan Pieter Jacobs van
Eertswoud pand / an een koe & voort toe Schepens schattinck voer die somma van 15 gut
19 h sth / roerend van hoij / Soe wort Jan
Pieterszon voorzeid van Schepenen toegeschat
de voornoemde Gerryt syn beste koe voer die
somma als vooren /
Willem Aerian Mentis wijst Cornelys
Jansz Molenaer pandt an syn beste koe
& voort toe Schepens schattinck voer
die somma 12 gut 10 h sth / Soe wort
Cornelys Jansz voorzeid van Schepenen
toegeschat Willem Aeriansz voorzeid syn beste
koe voer die somma als vooren.
Jan Pieter Lybis wyst Heindrick Gerytsz
pandt an een koe & voort toe Schepens
schattinck voer die somma van 10 gut
of daer omtrint / Geschiet ter presentye
van Dirck Claesz Schepen / Soe hebben
Schepenen Heindrick Gerijtsz voorzeid toegeschat an de voornoemde Jan Pieters / beyd syn
koyen voer die somma als vooren.
OR 5655/10v
Gheryt Neel Sybrants wyst Dirck Jansz pandt
an een hokelinck & voort toe Schepens
schattinck voer die somme van 5 ghulden
15 sth van toeseyde penningen / Gheschiet ter
presentye van Garbrant Dircksz als Schepen.
Soe hebben Schepenen den voornoemde Dirck
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Jansz toegeschat an 2 de voornoemde Geryt syn
hokelingen voer die somma als vooren.
Op huyden desen achtiensten february @o 66 stilo ooj zoe zyn
by twisschen spreecken van de Schepenen van de jaere verleden mitsgaders
voir ons Schepenen van desen jaere / geaccordeert & over een gedraghen
Heer Cornelis Willemz Pastoir van Oude Nyedorp als eysscher in
cas d'appel contra Claes Claesz Voghelensanck verweerder beroerend
zeeckere 16 karolus guldens de welcke Claes Claesz Pieter
Neyer soude betaelen in beteringe van dat den voirzeide Pastoir 'tsaet
hadde thuys doen haelen / & den voirzeide Pastoir volgend zeeckere
Schepenen vonnisse den voirnoemde Claes Claesz weder zoude granderen
van de voirnoemde 16 gulden & dat in forma hier naer verclaert
te weten dat Heer Cornelis Willemz voirzeid het mandement van appel
sal renunchieren / & Claes Claez daer van verdraghen & soe
zal Claes Claez Heer Cornelis voirzeid anderhalff jaer naer date
van desen dach geven van de voirzeide 16 gulden de welcke Heer
Cornelis als dan belooft te betaelen / & my present.
Claes van Buyten
Den 4e martij @o 1566
OR 5655/11
Den 18e martij anno 66
Dirck Jansz Koijn wyst Maerten Theuszon pand
[Heijn?]
an all zijn koijen ende voort toe Schepens schattinck
voor die somme van 59 gut berekende penningen. Aldus ghedaen ter presentije van
Claes Hermensz Schepen.
Wyloff Walichs van de Berckmeer dyck heeft gelt
off pand geeyscht van eenen Cornelys Jacobs Groen van
't Sydwint. Coempt Cornelys Jacobsz voorzeid niet
& de voornoemde Wyloff pand dat hy selff pandt
zal wyszen & heeft vonnis versocht / Soe hebben
Schepenen by vonnis ghewezen / Coempt Cornelys
Jacobszon niet & wyst pand / dat hy selff pand
soude wysen / Soe heeft Wyloff Walichs voorzeid
selff pand gewezen an een koe & voort toe Schepens
schattinck / voer die somme van 10 gut
& Schepenen hebben gewezen dat hij daermede mochte ontstaen / Soe wort Wyloff
Walichs voorzeid van Schepenen toegeschat Cornelys Jacobsz voorzeid syn beste koe voer die
somme als vooren.
Thomas Folkertsz lydt Jan Pieter Lybes die somma
van 15 sth nae inhouden syn boeck / Geschiet ter
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presentye van Dirck Claesz Schepen.
OR 5655/11v
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis ghewezen
dat Oude Pieter Lamberts van 't Sydwint / ghehouen sal weezen alle alzulcke aquijt ofte quytschelbrieff als van hem ghepasseert is in handen
van Dirck Jansz Gelder / zall onderteykenen tussen
hier & achte dage.
Cornelys Jan Tuts wyst Dirck Swan van Winckel pand
an sijn beste deken & voort tot Schepens schattinck
voer die somme van 17 gut op rekenschap / aldus
gedaen ter presentye van Schout & Schepenen / Soe
wort Dirck Swaen voorzeid van Schepens toegeschat
alle roerende goeden binnens 'shuys / uuytgesondert
het beste bed het schrien & hem voer die somme
als vooren.
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis gheweezen alzoe
Jan Pieter Lijbes duechdelicken weet te betuijgen of te
bewijzen dat Gerryt Willems poorter tot Alcmaer achte
dagen thuys geweest is & binnen de achte dagen
alsdan niet en coempt & rekent met de voornoemde
Jan Pieters dat de rekenschat alsdan an de voorzeide
Jan Pieters zall staen.
OR 5655/12
Schepenen hebben by vonnis ghewezen alzoe voor /
Jan Cornelysz Vat / Aerian Oom Tyssis Cornelys Pietersz & Jan Vogel haer ------ weet te betuygen dat syluyden geapsolveert / vry sullen wezen
van Jan Cornelys voorzeid sijnen eysch.
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis ghewesen alle alzulcke belastinge ofte bezegeltheijt
als Reyer Jaep Hillis / Cornelys Pietersz Langedijck
sijn landt mede beswaert ofte belast heeft
dat delselve Reijer Jaepsz voorzeid gehouden
zal wezen de Cornelys Pietersz syn lant
sal ontlasten & vryen tussen hier en karsmisse naestcomend.
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis gheweesen dat Jan Jansz Kastercum
& socijs ontseyt zall weezen van sijnen
eysch / roerend van 60 gut van costgelt
van Pieter Jansz Kastercum † / me / 9 Florys
Rens als gemacht van Rens synen vader.
13

OR 5655/12v
Man Jan Tuts wyst Maerten Folkertsz pandt an een
deken & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 20 gut / Gheschiet ter presentye van
Garbrant Dircksz als Schepen / Soe wort Maerten
voorzeid van Schepenen toegeschat / Het beste bed met
syn toebehoren een ---- & met syn tresoer / suyver / voer die
somme als voren / Voert Schepenen verclarinck.
Pieter Claesz wijst Jan Pieter Libis pandt an een
koe & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 10 gut 10 sth. Gheschiet ter presentije
van Heertyen Aerians als Schepen / Soe wort Jan
Pietersz van Schepenen toegeschat Pieter Claesz
voorzeid syn beste koe voir die somme als voren.
Olbrant Dircksz van Winckell als voecht van Jan
Dircksz synen broeders kinderen wort van Schepenen toegeschat Reyer Claes Reyntijs syn beste
koe voer die somme van 14 gut 7 sth /
Voert Schepenen verclarinck.
OR 5655/13
Op huyden den eersten aprill @o 66
Florys Wouters wyst Jan Arys Dirck Louris maexel an
een koe & voort toe Schepens schattinck voer
die somma nae inhouen syn obligacye. Gheschiet
ter presentije van Claes Hermensz & Jan
Cornelysz als Schepenen. Jan Arys voorseid wort
van Schepenen toegeschat acht van Florys Wouters voorzeid
syn beste koyen suijver / voer die somme van 100
guldens & ses / ghulden.
Cornelys Seymenszon Damlop Ernst Pieter
Dircksz Backer als gemacht van Meijnert
Frans Boen poirter tot Alcmaer / pand an een
deken & voort toe Schepens schattinck voer
die / somme van ses gut 12 stuvers / berekende penningen. Gheschiet ter presentye van Schout ende
Schepenen. Soe wort Pieter Dircksz van Schepenen
toegeschat 2 die beste bedden suyver voer die somma
als voren.
Schepenen ghesien hebbende de replyck over
ghegeven by Adryaen van Dorp onzen Schout op
& jegens Jan Jansz Cueck midtgaders Marijthen Dircks verweders / midts oock gesien 't plac-
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caet van de mt / daer questye om was tussen beijde ptijen / roerend van zekere twye lasten
rogs. Soe hebben wy Schepenen voer vonnis
gewesen & condempneren den voornoemde Jan Jansz met
Marythen Dircks ellicxs tot een correxie van
7 k gutd en tot prophyte van den eyscher als
efficyer waer op beyde ptyen namen haer 10
dagen omme te appelleren ofte reformeren / protestesterend van costen.
OR 5655/13v
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis ghewesen
dat Maerten Thensz Dirck Jansz sijn pande
te recht uuyt gedaen heeft / Eehen
welicken zoe beloeft Maerten Theusz de voornoemde
Dirck Jansz niet lastich te weezen eer &
ter tyt de voornoemde Maerten Theusz die obligacye
in synen handen gelevert heeft / Die nu ter
tyt is rustend in handen van Claes Eevertsz tot Hoorn.
Maerten Theusz voorzeid wort van Schepenen toegeschat
Dirck Jansz drye van syn beste koyen voer die
somme van 49 gut 10 sth.
Adrijaen van Dorp wort tot van Schepenen toegeschat Claes Aerian Cornelys syn beste bed voer die
somme van 4 gut 4 sth.
Noch wort Adryaen van Dorp van Schepenen toegeschat Garbrant Symensz voorzeid syn twye hokelingh
voer die somme van 6 gut 10 sth behouwinne
Die Schepenen haer verclarinck.
Adryaen Van Dorp Schout tot Nydorp kogge wort van
Schepenen toegeschat Thomas Folkerts al syn ghereetste goeden dien hij nu ter tyt heeft uuytgesondert
t--ye die beste bedden daer Tryn Aef Gysses toegeschat
syn voer die somma van 6 gut 18 sth beroerend
Heerlicke schult.
OR 5655/14
Pieter Oblois wyst Pieter Dircksz Backer als gemacht
van Jan Dircksz poirter tot Alcmaer pand an
een deken & voort toe Schepens schattink
voer die somme van 18 gut 8 sth. Soe
wort Pieter Dircksz voorzeid van Schepenen toegeschat die nye keui met 2 die beste bedden
voer die als vooren.
Claes Aerian Cornelys wyst Jan Gerytsz van
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't Sydwint pandt an een deken voort toe Schepens schattink voer die somme van 20 sth.
Soe wort Jan Gerytsz voorzeid van Schepenen toegeschat Claes Aeriansz voorzeid syn beste deken
suyver voer die somme als vooren.
Up huijden den eersten aprill ao 66. Soe hebben
Schout & Schepenen Jan Cornelyszon Spaen
poirter tot Oude Nydorp eendrachtelicken ghegunt
& geconsenteert gunnen & consenteren hem een hofsteedt
by Die Zydwint / omme aldaer een huijs te
timeren / behouwelicken den voornoemde Sydwint
zoe vry & soe wydt te laeten dat die wagens ryen & jagen muegen tot haeren appetyt.
OR 5655/14v
Up huyden desen twieden dach aprill @o 1566 stilo coj
So bekende Adrian van Dorp Schout van Nydorp Cogge
uuyt handen van Griet Claesdr als gheechte huysvrouwe
van Cornelis Pieterz van Nyeuwe Nijdorp ontfangen te hebben
Die zomma van 15 pont tot 40 groten vlaems spot
Daer den voornoemde Cornelis Pieterz uuyt crachte van zynen
brieve van lantwinninghe op drie half jaeren schuldich was
nopende den nederslach by hem aen den persoon van Cornelis Pieterz
van Oude Nyedorp geperipetreert volgende den missive in den
selven landtwinninghe geinsereert & waere mij van de voorzeide
15 ponden betaelt te zijn den laesten penninck metten
eersten. Gheschiet in presentie van Jan Cornelis Claes
Hermenz / Dirck Claez & Aelbert Pieterz Schepenen ende
in kennisse van mij
Claes van Buyten.
Up huyden date voorzeyd soe zyn Claes Adriaenz als half
brouwer poirter de stede van Haerlem ter eenre zyden & Gheryt
Maerten Deddes Ys onse mede poirter ter andere zijden met malcande(
gheaccordeert & over een ghedraghen beroerene zeeckere 39 karolus
guldens 't stuck tot 40 grooten vlaems gherekent
De welcke den voirnoemde Claes Adriaenz van eenen Neeltgen Pieter
Ysbrants weduwe woenende tot Oude Nyedorp waeren resterend van
zeeckere dertich tonnen biers elcke ton tot 26 stuivers gerekent
daer voiren den voirnoemde Claes Adriaensz bij Schepen toegheschat
is het voireynd van 't huys daer den voirzeide Neeltgen nu tertyt
bewoont tot het middelschot toe voir welcke somma den
den vornoemde Gheryt Maertenz Claes Adriaenz sal uuytreycken
& betaelen in handen van Claes voorzeid die somma van
15 der voorzeide karolus guldens te betaelen op twie karsmisse daghen
daghen / karsmisse eerstcomende 't eerste & karsmisse 67
't laeste hier mede het actie voorzeid te mete. Gheschiet in
presentie van Jan Corneliz Claes Harmenz Aelbert Pieterz
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Schepenen Garbent Dirckz Jan Dirckz & Dirck Claesz & in kennise
van myn
Claes van Buyten
OR 5655/15
Op huyden date voirzeid, soe zij Claes Adriaenz alias Hals
poirter tot Haerlem ter eenre & Pieter Lambertz van Oude Nyedorp
ghemoedelycken by heuren vryen wille geaccordeert & overeen gedraghen
van alsulcken rente brief houden op' t huys daer Pieter Lambertz
nu ter tyt in woent met zeeckere verloepen ofte verschenen renten
waer voiren den voirzeide Claes Adriaenz 't voirzeide huys met zyn erffve
toegeschat was welcke rente brieff mentioneerde van 100 karolus
guldens hooftgelt / & 36 karolus guldens van zes jaeren
verloopen renten / Daer voiren voirnoemde Pieter Lambertz Claes
Adriaenz sal gheeven 120 karolus guldens te betaelen
op drie de naeste karsmisse daghen elcke karsmisse 40
karolus guldens voir welcke 120 karolus guldens
Jan Pieters den zoen van Pieter Lambertz woenende tot Winckel
personelicken voir ons compererend / hem heeft geconstitueert
waerborch & selfs als principael schuldenaer stellend daer voiren
tot eenen hypoteecke zyn huys & erffve daer hy nu tertyt bewoont
staende & leggende tot Winckel aen Zyger acker met alle zyn huysraedt.
Gheschiet in presente van Schepenen hier voiren genomineert
opten 2en aprill 66 stilo coj. In kennisse van mij,
Claes van Buyten
Uuijt crachte van Schepenen vonnisse / & zeekere schattinghe
daer op ghedaen ten versoucke van Claes Adriaenz alias Hals tot Haerlem
ofte zynen ghemacht in date den 4en february lestleden op Pieter
Janz Slicker woenende tot Oude Nyedorp op welcke tyt den voirzeide Claes
Aeriaenz / Pieter Janz huys & erffve behoudelicken den kerck van
Oude Nyedorp heur actie / & voirts al zyn roerende & onroerende
goeden / toegheschat zijn voir de somma van 446
gulden & 10 stuvers. Soe is by Adriaen van Dorp Schout van de
Nyedorp cogge & den Schepenen hier boven genomineert ten versoucke
van Claes Adriaenz het voirnoemde huys met zynen erffve den meest
biedende in 't openbaer opgheveylt & vercofft welcke huys &
erffve den voirnoemde Claes Adriaenz ghecoft heeft tot minderinghe
van zijne penninghen omme die somma van 180
karolus guldens tot 40 groten vlaems 't stuck / waer voiren den voirzeide
Claes Adriaenz op dese vercoepinghe uuytgeleyt heeft 49 sth
soe dat den voirzeyden Claes Adriaenz dese voirzeyden 49 sth aen 180
sal oftrecken / soe dat den coep blyft 177 ghuldens 11 sth.
Gheschiet in presentie van de Schout & den voirnoemde Schepenen &
my present,
Claes van Buyten
OR 5655/15v
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Jan Pieter Lybys wijst Pieter Dircksz Backer
als gemacht van Claes Adriaens alyas
Hals poirter tot Haerlem maexel an een deken
& voert toe Schepens schattinck voer die
somme van 9 gutden / Soe wort Pieter
Dircksz voorzeid van Schepenen toegeschat / drye
die beste bedden met syn toebehoren voor dye
somme als vooren.
In die gadinge van Paesch den 21 aprillis
Pieter Claeszon heeft Aerian Hermens maexel wed
an een koe & voort toe Schepens schattink voer
die somme van . . . . . . . . .
Pieter Claes Pieter Theus heeft Aerian Hermens dat
wed bekent, zoe heeft Aerian Hermens voorzeid vonnis
versocht coempt Pieter Claesz niet & wijst maexel
dat hij selff maexel soude wijzen. Soe heeft Aerian Hermensz voorzeid selff maexel geweesen an sijn
beste koe & heeft 't fonnis versocht off hij daer
mede mochte ontslaen / Soe hebben Schepenen
gewezen dat hy daer mede mochte ontslaen. Soe
voer die somme van 44 gut 10 sth beroerend
huyr van landt / Soe wort Aerian Hermensz
van Schepenen toegeschat vuer die beste van
Pieter Claesz sijn koijen voer die somma als voren.
OR 5655/16
Aerian Claes Sygers wijst Pieter Dircksz Backer als
voecht van Claes Jonge Lammerts maecxell
an die beste koe met die miste voer die
somma van 14 gut beroerende kustinge. Soe
wort de voornoemde Pieter Dircksz van Schepenen
toegeschat die beste koe met die minste daer hij maecxel an
geweezen hadde voer die somme als vooren.
Die senerien tussen Pieter Dircksz Baccker als voecht van Piet Geryts
& Baert Jansz van Oude Nydorp & Piet Geryt Snyder
hebben Baert Jansz voorzeid in 't beter recht getuycht
an de Zyd- roerende van huijs & erfve staende & leggende binnen
windt by de banne Oude Nydorp / Daer lendens van sijn Pieter
de mael
Aeriaensz an d'oost zyde & Claas Lammerts an de
molen
west zyde / Soe heeft Jan Jansz Kastercum als gemacht van Baert Jansz vonnis van Schepenen versocht
dat onsen Schout schuldich & gehouden soude
weesen dat hij Pieter Geryt Snyders uuyten huijsen
/ & erfve soude bannen & bannen de voornoemde Baert
Jansz daer in nae 't recht van de lande / Soe
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hebben Schepenen gewezen dat den Schout schuldich soude weezen de voornoemde Pieter Geryt Snijder uuijt
den huys & erfve voorzeid zal bannen & bannen Baert
Jansz voorzeid daer in nae 't recht van de lande.
Soe heeft Adriaen van Dorp Schout voorzeid Piet
Gerytsz voorzeid uuijt den huyse & erve gebannt
& heeft Baert Jansz voorzeid daer in gebannen
nae 't recht van de lande.
OR 5655/16v
Sijger Dircksz wyst Dirck Jansz maexell an 't lant
daer kustinge off roerende is voer die somme van 25 g(
10 sth beroerende kustinge. Soe wort Dirck Jansz
voorzeid van Schepenen toegeschat thien sneesz saedlants
van 't suydoost eind in / suyver / voer die somme als
vooren.
Pieter Jansz Koorn wyst Jacob Pieter Cornelys maexel
an een koe & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 49 gut beroerende huyr van
landt. Soe wort Jacob Piet voorzeid van Schepenen
toegeschat ses koyen met al syn bedde / suijver voer
die somme als vooren.
Tomas Folkerts wyst Man Jan Tuts pand an de beste deken
& voort toe Schepens schattinck voer die somma van
9 gut 14 sth. Gheschiet ter presentye van Jan Dircksz
Schepen. Soe wort Cornelys Jansz voorzeid van Schepenen
toegeschat die voornoemde Tomas syn schuyt met syn toebehoren suyver voer die somma als voren.
Pieter Pietersz van 't Pat wijst Cornelys Jan Tuts
pand an syn beste deken voer die somma van 14
gut ter cause van koop van seymen. Gheschiet ter
presentye van Allert Pietersz Schepen. Soe wort Man
Jan Tuts voorzeid van Schepenen toegeschat 2 die beste
bedden met syn toebehoren / voort haer verclarinck.
OR 5655/17
Den acht & thuintichste aprillis @o 66
Cornelys Jan Tuts lijdt Jan Claes Robbis
die somma van 6 gut 18 sth berekende penninghen / Gheschiet ten presentye van Albert
Pietersz Schepen.
Jan Oom wyst Piet Jan Tuts pand an syn beste
deken & voort toe Schepens schattinck voer die
somma van 42 sth nae inhoud syn boeck. Geschiet
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ter presentye van Dirck Claesz Schepen. Soe wort
Pieter Jansz voorzeid van Schepenen toegeschat tuije
die beste dehatnen dekens behalven een voer die
somme als vooren.
Gheryt Neel Zybrants wijst Pieter Jansz Tut
pandt an een sael hokelinck voer die somma
van 23 sth nae inhoud syn boeck. Gheschiet
ter presentye van Dirck Claesz Schepen.
Jan Oost wijst Jan Pieter Lybes pandt an syn
beste deken & voort toe Schepens schattinck
voer die somma van ses gut. Op rekenschat gheschiet ter presentye van Albert Pietersz Schepen.
OR 5655/17v
Tomas Folkerts wyst Jan Pieter Lybes pandt an een
deken & voort toe Schepens schattinck voer die
somma van 15 sth nae inhouden syn boeck. Gheschiet
ter presentye van Dirck Claesz Schepen Jan Pieter Lybes
wort van Schepenen toegeschat Tomas voorzeid syn beste
deken voer die somme als voren.
Piet Jan Tuts wyst Cornelys Heindricksz poirter tot
Alcmaer pandt an een deken & voort toe Schepens
schattink voer die somma van 5 gut min 5 sth.
Gheschiet ter presentye van Schout & Schepenen. Soe
wort Cornelys Heindricks voorzeid van Schepenen toegeschat het beste bed suyver voer die somme als vooren.
Jan Cornelysz knechyen van Die Tocht lijdt
Pieter Zyevert Jan Luytys die somma van 3 ghulden
10 sth. Gheschiet ter presentye van Schout & Schepens.
OR 5655/18
Cornelys Jan Tuts lydt Pieter Claes Pieter Theus die
somma van 7 gut 15 sth berekende penningen. Gheschiet ter presentye van Albert Pietersz Schepen.
Gherijt Jansz lyd Piet Jan Tuts die somma van 35 sth.
Geschiet ter presentye van Albert Pietersz Schepen.
Adryaen van Dorp zekere eijsch gedaen op en jegens
eenen Baernt Albertsz ter cause van zekere 10 pondt
roerende van deelinge welck de voornoemde Baernt
apsent gebleven is.
Tomas Folkerts wyst Pieter Mathysz Waert pandt
an een deken & voort toe Schepens schattinck
20
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voor die somma van 17 sth nae inhoud syn
boeck / Geschiet ter presentye van Albert Pieters Schepen.
OR 5655/18v
Symon Claesz wyst Jan Pieter Lybes pandt an een
kussen voer die somma van 10 sth. Geschiet ter presentye van Schout & Schepenen.
Up huyden den 28 aprillis ao 66 soe heeft Jan Jansz Hoyt
-- als gemacht van Neeltyen Garbrantsdr, de huysfrouwe van Hendrick Jan Willems zekere eijse & conclusye
gedaen op & jegens Pieter Pieter Bregs dat hy schuldich & gehouden soude de voornoemde Neeltyen uuyten naem
van haer mombers ofte voechden granderen ofte vrijen
van 250 gut / daer noch staende
is up't huys & erffve daer de voornoemde Pieter
van Claes Claesz Kroeck Hendrick Jan ------- gecoft hadde waer up de
gedaechde voer antwoirt gave & seyde / Ick bekenne
die dardalff hondert gut / ick segge alzoe ick tegens
haer huuyrt noch last hebbe dat ick niet schuldich
noch gehouden zall weezen haer t'antwoiren en heeft
fonnis versocht / waer up Schepenen partyen gehoirt
hebben eysch & antwoort / Soe hebben Garbrant Dircksz
Albert Pietersz Dirck Claesz & Jan Dircksz Schepenen
by vonnis geweezen dat Piet Pietersz Breg voorzeid de
de voornoemde Neeltyen niet schuldich zoude weezen t' antwoorden alzoe hy tegens haer huuyrt noch last hadde waer
up de voornoemde Neel haer thien dagen genomen heeft om te
reformeren of te appelleren alzoe haeren goede raet gedragen
sal /
De hierna volgende opmerkingen zijn van Harry de Raad (Regionaal
Archief), die mijn transcriptie van blz. OR 5655/18v heeft gecontroleerd
(4e kwartaal 2001):

regel 2: sth. = stuiver
regel 10: mombers (voogdijmeesteren)
regel 11: gut = gul(den)
regel 15: dardalff (21/2)
###
momber (montboor) voochd, ambtenaar belast met de zorg voor een
liefdadigheidsinstelling [MNW/369]
OR 5655/19
Symon Claesz van de Tocht wyst Jorys Cornelysz
poirter Basingerhorn pandt an een bed & voort
Schepens schattinck voir die somma / 12 gut 10 sth
nae inhoud syn bescheyt. Soe wort Jorys Meynertsz voorseid van Schepenen toegeschat 5 van syn beste
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koyen / suyver voer die somma van als voren.
Geryt Neel Sybrants wijst Dirck Jansz Backer
pand an een hokelinck & voort toe Schepens
schattink voer die somma van 2 gut 17 h sth
beroerend arbeytsloon. Soe wort de voornoemde
Dircksz van Schepenen toegeschat het beste hokelinck
suyver voer die somma als vooren.
Gheryt Neel Sybrants wyst Pieter Jansz in't
pand an een sael hokelinck & voort toe
Schepens schattinck voer die somma van
28 sth nae inhoud sijn boeck / Soe
wordt Pieter Jansz voorzeid van Schepenen
toegeschat het hokelinck van daer hy pand
an gewezen heeft.
OR 5655/19v
Den 12e maij @o 66
Gheryt Neel Zybrants wyst Cornelys Koorn pandt
an een koe & een veers & voort toe Schepens
schattinck / voer die somme van 25
gut op rekenschap. Geschiet ter presentije van Garbrant Dirksz als Schepenen / Soe wort Cornelys Koorn voorzeid van Schepenen toegeschat tuije
die beste koyen met een veers / voer die somma
als vooren.
Cornelys Jan Tuts wyst Jan Claes Robbes
pandt an die beste deken & voort toe Schepens schattinck voer die somma van 6 gut
18 sth / Gheschiet ter presentije van Dirck
Jansz Claesz als Schepen. Soe wort Jan Claes
voorzeid van Schepenen toegeschat de deken daer hij
pand in gewezen heeft met het beste bed / voer
die somma van 6 gut 18 sth.
Jan Knechys van Die Tocht wijst Pieter Jan Syvers
pandt an een koe & voort toe Schepens schattinck
voer die somma van 3 gut 10 sth. Gheschiet ter
presentye van Dirck Claeszon als Schepen.
Piet Jan Tuts heeft Mr Geryt onrechtelicken die pand
uuyt gedaen alzoe hy over veertien dagen hem die
penningen beleed. Geschiet ter presentye van Schout ende
Schepenen.
OR 5655/20
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Up huyden den 13e may @o 66 zoe heeft Adriaen van
Dorp Schoudt tot Nydorp kogge zekere eysch gedaen up & jegens ene Baernt Albertsz om zekere
pond / welck de voornoemde Baernt tegen hem -boete vervallen zoude weesen / naer hy seijt / om
zekere doelpaelen ter contrarye hij gesteken soude
hebben / waer op Baernt Albertsz voorzeid voer antwoort gave & seyde / dat hy tegen den
Schout voorzeid ban noch boet verbuert en hadde
alzoe de voornoemde Baernt van pertyen ofte eygenaers
daer toe gheroepen & gebeeden is geweest
omme tussen haer beyden die doelpaelen te steken /
voor dat van beyen die doelpaelen te nae
stondt die mochte die selve doelpaellen
* 't eysch & tot synen wille wederom ophaelen / waer op
antwoort
Schepenen pertijen gehoort hebben * & hebben
by vonnis geweesen / nae 't getuychnis dat voer
haer gecomen is / dat Baernt Albertsz Albertsz
voorzeid geapsolveert sal weezen van de Schout
synen eysch / waer op Schout voorzeid sijn 10
dagen genomen heeft om te reformeren ofte appelleren zoe synen goeden raet gedragen zall.
Schepenen hebben eendrachtelicken bij vonnis ghewesen
dat indien dat Hendrick Neel Sijmons & Cornelys Rensis willen kennen dat Jan Cornelysz Vat
& Aerian sijnen broeder / neijt van pottebacker ghenomineert of geseyt hadden dat hy daer landt
mede hadde / aleer & ter tyt die uuytleg ghedaen was / Soe hebben Hendrick & Cornelys voorzeid
beyde by eede verclaert / dat Jan & Aerian voorzeid
haer noyt van pottebacker vermelt hebben / eer &
ter tyt die uuytleg / een weeck of meer van
't lant ghedaen waer / waerop de voorzeide Jan &
Aerian hoere 10 dagen genomen & midtsdien geappelleert.
OR 5655/20v
Pieter Cornelysz uuijt De Leijen lydt Jan Pieter Lybis
die somma van 34 sth nae inhoude syn boeck. Gheschiet ter presentye van Dirck Claeszoen Schepen
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis gheweesen
dat Hendrick Cornelijsz ghedaechde niet schuldich
sal weesen Jan Cornelyszon Vat t'antwoorden up
sijnen eysch roerende van den 5 gut daer hem
Dirck voorzeid kent betaelt te hebben.
Schepenen hebben eendrachtelicken bij vonnis ghewezen
alle alzulcke goeden als Jan Cornelysz Stoeck binnen
onse jurisdictye van Nyendorp heeft / dat de23

selfde goeden gheconfisqueert sullen weezen tot konincks tafell.
Jan Jan Willems wijst Claes Claesz als voecht van ----pandt an een deken & voort toe Schepens schattinck
voer die somma van 2 gut 3 h sth. Geschiet ter presentye van Schout en Schepenen. Soe wort Claes Claesz
voorzeid van Schepenen toegeschat de voorgenoemde deken
met die beste daer toe / voer die somme als voren.
OR 5655/21
Adriaen van Dorp heeft zekere eijsch & conclusye
gedaen up & jegens enen Sijmon Claesz alsdat
de voornoemde Symon Claesz h gehouden soude weezen
Pieter zijn zoen weederom te leveren in 's heeren
sloeten / Soe hebben Schepenen geweezen dat
Symon Claesz & den Schout beyde ontseyt
zullen weezen van heuren eyssch onvermindert
de ---------.
Den 25e may @o 66
Heindrick Jan Willems lijdt Jan Pieters die somme
van 32 sth van -------- bieren / Geschiet ter
presentye van Jan Dirksz Schepen & wyst
voer't pandt om een deken & voort toe Schepens schattinck van die somma als vooren.
OR 5655/21v
Schepenen hebben eendrachtelicken bij vonnis ghewezen, dat
Maertien Theus hem dat 't selfde ontfallen mach laeten
dat 't selfde dat hy Engel Pieters angeseijt heeft
roerend dat van --------- / & dat nae 't recht van
de land of nae inhoud onse prilegije / waer
up Engel Pietersz syn 10 dagen genomen heeft om te
reformeren ofte appelleren alzoe zijnen goede raedt
gedragen zall.
Meester Geryt wyst Molenaer pandt an een deken & voort
toe Schepens schattink voer die somme nae inhoud
syn boeck / Geschiet ter presentije van Jan Cornelysz
Schepen. Soe wort Cornelys Jansz voerzeyd van Schepenen
toegeschat het 't middelste bed voer die somma --- --. . . .van 2 gut 13 sth.
Jan Lou & Maerten Theuszon die tuygen warachtich te weesen die questye tussen Piet Jan Tuts &
Jan Schou alinck & al in de hant genomen hebben
& hebben daer van een alinge uuytspraeck van gedaen
als dat Piet Jan Tuts voorzeyd de voornoemde Jan Schou
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sal geven 2 sacke rogs / eens voer al daer mede
quyt maeck effen / geschiet ter presentye van
Schout & Schepenen.
OR 5655/22
Schepenen hebben eendrachtelicken bij vonnis gewesen
dat Jan Rensis uyt de Moerbeeck niet schuldich
zal weesen den Schout t'antwoiren up den Schout
synen eysch / beroerende up de questije van de nederslacht van Claes Cornelijsz.
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis gewesen
dat Jan Lammertsz als voecht van syn suster /
quyt & vrij zal weesen van de Schout synen
eysch / beroerende van 't kint dat tot Oude Nydorp
onnoselicken gesneevelt is /
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis geweezen
dat Heindrick Cornelis uuijt sy zal hebben
op syn ban & op syn boet / nae die groot &
cleynt alst meters gemeten hebben tussen
hier & over 14 dagen.
OR 5655/22v
Baernt Albertsz als voecht van Amel Claesdr
heeft gelt off pand geeyscht van 40 gut 10 sth
van Jan Jansz Kueck & Jan Heindricksz Schoenmaker
als voechden van de wedue van de wedue van Cornelys Symonsz Damlop / comend deese voornoemde voechen
niet & wyzen pand / dat Baernt self pand soude wyszen
& heeft daer van vonnis versocht. Soe hebben Schepenen
geweezen comen die voornoemde voechen niet en wysen
pandt / dat hy selff pandt soude wyzen / Soe heeft
de voernoemde Baernt selff pandt geweezen an die
twye de van 't zaedackertyen by die harberge voer
die somma als vooren & heeft vonnis versocht off hy
daer mede mocht ontstaen / Soe hebben Schepenen
geweszen dat hy daer mede mochte ontstaen / Soe
wort Baernt Albertsz voerzeyd van Schepenen toegeschat
die twye delen van 't voernoemde ackertyen daer hy pandt
an gewezen heeft voor die somma als vooren.
Gheryt Smit wyst Folkert Smit pandt an 't roer
& voort toe Schepens schattinck voor
die somme van 6 gut 18 sth / Geschiet
ter presentye van Schout & Schepenen. Soe
wort Folkert Smit van Schepenen toegeschat het
't roer daer hy pand an gewezen heeft / met het beste
bed met syn toebehooren / voer die somma als
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vooren.
voechen voogden [?]
OR 5655/23
Folkert Smit wyst Pieter van 't Pat pand an een
bed & voort toe Schepens schattinck voer die
somma van 5 gut 10 sth op rekenschap / Geschiet ter presentye van Schout & Schepenen.
Soe wort Pieter Pietersz voorzeyd van Schepenen
toegeschat het beste bed met sijn toebehoren
suyver / voer die somma als vooren.
Schepenen gehoirt hebbend den eysch van Adriaen van Dorp Schout
van Nyedorp cogge ghedaen & ghenomen als eysscher op &
jeghens Lysbet Lambertsdochter naeghelaten weduwe van
Adriaen Jan Willemz onse mede poirterse / beroerende dat
de voirnoemde weduwe als ghedaechde / een zoentgen 't welcke hem selfs
onnoselicken aen synen selfs eyghen mes ghewont hadde waer van
hy dese werelt overleden es / hadde doen ter kercken brenghen
& op 't ghewyde begraven / zonder den weete van de voirnoemde eysscher
zoe dat hy den quetsuier niet en heeft moghen by kenniesse
van Schepenen visiteren waer aen den ghedaechden verbuert
soude hebben die zomma van 100 gouden realen ofte anders
tot discretie van de Schepenen / waer tegens den ghedaechden
gealigeert heeft (alsoe 't voirnoemde kynt hem selver onnoselicken
aen zyn eyghen mes ghewont heeft daer van 't selfde overleden is
zonder dat yemant anders daer hantdadich van gheweest is)
versouckend dat zy by vonnisse van Schepenen geabsolveert zouden zyn
van de Schout zynen eysch. Soe hebben wy Schepenen by vonnisse
verclaert dat den voirnoemde Schout als eysscher ontseyt zoude zyn
van zynen eysch / & den voirnoemden ghedaechden vry & geabsolveert.
OR 5655/23v
Anno 66 den eersten julij
Beroerend den questie twisschen Heye Thonisz van Wijnesse als voocht
en procuratie hebbend van Zybet Lambertz van Oterlick eysscher &
Cornelis Janz alias Knechien onse medepoirter ghedaechdens nopende
zeeckere overghegeven custinghe ter somma van 37 / 38 ofte
40 guldens / meerder ofte minder tot goeder rekeninge dewelcke den voirzeyden Cornelis Janz te veele ontfanghen in betalinge
van zeeckere custinge van een stucke lants leggende in onse banne van
Oude Nyedorp / zoude hebben versouckend den voirzeyden eysscher gelt ofte
uuytleg opten voirzeyden gedaechden volgend zynen brieve van quytscheldinge
& hypoteecke daer van gepassert / & naer wy Schepenen parthyen aen
wederzyden hadden ghehoirt hebben by vonnisse verclaert / dat den
voirnoemde eysscher uuytleg van de voirzeyde penninghen hier boven gementioneert
zal hebben over 5 weecken naer date van desen / zoe verde den
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voirnoemden ghedaechden den voirzeyden eysscher binnen 5 weecken niet en
contenteert van de somme hierboven genomineert / aldus ghedaen by alle den
Schepenen.
Den 8sten julij @o 66
Beroerend den questie twisschen Cornelis Janz Knechien eysser
& Jan Cornelisz zyn zoen ghedaechden / nopende dat den eyscher
begheerde dat den ghedaechden hem soude vrijen / & van zynen
't wegen zoude restitueren in handen van Zybet Lambertz ofte
Heye Thonisz zynen ghemacht zeeckere overghefanghen custinghe
soe den voirzeyden ghedaechden zeeckere overmeet meerder dan 3
*nu tertyt geersz* 't welck den voirzeyden eysscher soe hy seyde den voirzeyden overmaet
hem
besit
competeerde / waer tegens den ghedaechden seyde dat hem den
voirzeyden overmaet rechtelicken competeerde volgend den eysschers
coepcedulle mentie maeckend van de vercoepinge / Ende alle
by ons ghehoirt van de perthyen eysche & andtwoirt mitsgaders
zeeckere ghetuychnisse aen wederzyden / hebben wy Schepenen
by vonnisse verclaert dat Cornelis Janz eysscher voirzeyd den
voirzeyden Jan Cornelisz ghedaechden zal vry houden & ontlasten van de
voirzeyden overghevanghen custinghe / & zullen coemen tot laste
van de voirzeyden Cornelis Janz eysscher / Aldus ghedaen bij alle den
Schepenen.
Beroerend den questie twisschen Heyndrick Jan Willems & Neeltgen
Garbrantsdochter nopend den voochdyschap van heur beyden / soe
eyschte Neeltgen Garbents dat Albert Pieterz als mede Schepen
uuyten Schepenen achte gaen alsoe hy party was soe zij seyde
waer tegens Albert Pieterz seyde gheen parthij te wesen / Ende
wy Schepenen eysche & antwoirt gehoort hebbend hebben by vonnisse
verclaert dat Albert Pieterz mede in den Schepenen achte soude wesen.
OR 5655/24
Beroerend zeeckere questie nopende den voogdyschap van Meester
Jan Pastoir van Winckel de hem heeft vermetente wesen voocht
van Hendrick Janz en Neeltgen Garbentsdochter soe hebben wy
Schepenen by vonnisse verclaert / indien dat den anderen 3
curateurs ofte voochden te weten Evert Pieterz Claes heer Claes &
Jasper Cornelisz / niet en begheren den voochdyshap te aenvaerden
& verdragen dat den voirzeyden Meester Jan Pastoir mede vry & ontlast sal wesen
van 't voirzeyden voochdyschap. Aldus gedaen by alle den Schepenen.
Beroerend zeeckere questie van de bruyckwaer van een stuck weydlants
by Cornelis Renz van Heyndrick Jan Willemz ghehuiert /'t welck hem
by den Schout uuyt beveel van de Pastoir van Winckel was verboden dat
selfde niet te ghebruycken / Schepenen eysch & antwoirt gehoirt
hebbend hebben by vonnisse verclaert dat Cornelis Rensz 't lant
sal ghebruycken volgend zyn huiercedullen.
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Voirts soe is by Schepenen voir vonnisse verclaert indien dat
Cornelis Rensz in enyghe costen schaden ofte moyten quame ter
cause den bruyckwaer van de weyde by hem van Hendrick Janz
ghehuiert daer voiren Jan Janz hem borch geconstitueert heeft
dat den voirzeyden Jan Janz Cornelis Renz sal vryen & granderen
van de costen moyten & anders daer Cornelis Renz soude moghen lyden
in enygher manieren / & in de plaetse van Cornelis Renz het
actie aen hem reserveren & selfs in plaetse 't recht te procederen.
Cornelis Janz Molenaer wort van Schepenen toegeschat van Guiert
Jan Mathysdochter voir de somma 2 ghulden 7 h sth Guiert Jans heuren
besten deecken.
Dirck Jan Cornelis wort van Schepenen van zeeckere lanthuier
't welck hy Cornelis Jan Tuts eysschend is ter somma van 40 gulden off
daer omtrent ter goeder rekeninghe toegheschat alle Cornelis
aentreckende cleederen mitsgaders alle zyne vrye goeden de welcke
Dirck Janz can bevinden vry te wesen.
OR 5655/24v
Anno 66 den 22en julij alle den Schepenen present.
Claes Jansz Ketelboeter belydt Marytgen Dircxdr
Jonckwyf van heer Pieter Dirckz Pastoir van Nyedorp die
somma van 16 ghulden & 5 stuvers. Geschiet ter presentie
van Jan Dirck Cornelis Schepen.
Gherryt Neel Zybrants belyt Cornelis Piet Dirckes van
Hoochtwoud schuldich te wesen die somma van 12 gulden.
Gheschiet in presentie van Garbent Dirckz Schepen.
Adriaen van Dorp Schout lydt Commer Cornelisdochter
schuldich te weesen die somma van 18 guldens berekent
gelt van verteerde costen. Gheschiet in presentie van Aelbert
Pieterz Schepen.
Claes Nanningz als procuratie hebbend van Dirck Claez zyn
zoon heeft geeyscht voir rechte dat Pieter Gherytz Snyders schuldich
soude zyn te kennen ofte ontkennen off hy gedaechde enen Aerian
Cornelis Blat die somma van 16 gulden schuldich was off en was /
Schepenen hebben ghewesen dat Pieter Gherytz voirzeyd zoude
kennen ofte ontkennen alsoe het een rechtdach van ja & neen
is / Volgend 't selfde vonnisse heeft Pieter Gherytz den eyssche
van Claes Nanningz ontkent / seggende dat hy Aerian Blat voirzeyd
gheen penningen schuldich was / begherend syn onschuld daer voiren
te doen welcken eedt Claes Nanningz uuyten naem als voiren
Pieter Gherytz verdraghen heeft.
Cornelis Jan Reyerz onse medepoirter bekent Gheryt Claesz van
Barsingerhorn als procuratie hebbende van Lourens Rensz mede
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wonend tot Barsingerhorn voirzeyd bekende schuldich te wesen 4
gulden & 2 stuvers naer inhout syn bouck.
Symon Claes Cuyps bekent Gheryt Claez als procuratie hebbend
van de voirzeyde Lourens Renz schuldich te wesen die somma van 10
gulden & bekenden van weghen Gheryt syn zoen / de voirzeyde Lourens
Renz schuldich te wesen 2 ghulden 13 h sth naer inhout Lourensz bouck
Pieter Cornelis Schalckes heeft belooft Cornelis Jansz
Molenaer te leveren zeeckere 500 pont kaes / 14 daghen
nae Sinte Bartholomeus voir alsulcken pryse als den coep dan tertyt
van de kaesen is ofte als Molenaer dan ter tyt van gelycke kaesen can
coepen / & dat tot betaelinghe van zeeckere schulden dien Pieter
Cornelis / den voirzeyden Cornelis Janz schuldich is / geschiet in presentie van
Albert
Pieterz Schepen.
OR 5655/25
Volgend zeeckeren eyssche ghedaen by Adriaen van Dorp
Schout van Nyedorp cogge eyscher op & tegens Cornelis
Renz ghedaechden beroerend dat den voirzeyden Cornelis Renz
hadde beslaghen een stuck weydlants by hem van Hendrick
Jan Willems ghehuiert / welcke beesten den ghedaechden
uuyt beveel van den pastoir van Winckel bey den eysscher
zijn gheboden binnen zeeckeren tyt uyt 't voirzeyde lant te haelen
't welcke den ghedaechden niet gedaen en heeft waer
aen den gedaechden verbuerdt soude hebben 17 pont tot 40 grooten
waer tegens den gedaechden seyde 't voirzeyde lant beslagen te hebben
uuyt crachte van zyn huiercedulle daer van synde.
Schepenen gehoirt hebbend eysche & andwoirt hebben by onsen
verclaert dat den ghedaechden vry & quyt soude wesen
van de voirzeyde eysche op hem ghedaen.
Dirck Jan Stapels wyst Pieter Jan Tuts pandt voir de somma van
4 gulden & 10 stuvers / aen zyn meerie paert & voirts
tot Schepenen schattinghe.
Schepenen hebben Pieter Janz Coeman Amel Gherytz & Barent
Albertz / toegheschat voir de somma van 8 gulden & 8 stuvers
nopend van zeeckeren meesterloon & & costgelden 't welck Meester
Jan van Adriaen IJsbrants is resterend & den voirzeyden Amel / Pieter Coeman
& Barent voirzeyd voir geseyt hebben omme te betaelen een snees saylants
van Saedwerff aen de oestzyde van Claes Oterlicx huys van 't halff gers
ofgaend 't welck Aerian Ysbrants voirzeyd in den plaetse van syn
moeders eerff in de voirzeyden acker voir uuyt competeerde van 't voorste
eynd in.
Schepenen hebben Gheryt Claesz als gemacht van Lourens Rensz
van Barsingerhorn / toegeschat voir de somme 56 gulden
& 3 stuvers naer inhout den obligatie daer van synde
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een gers lants onderdeel in 't weydtke boven paed welcke gers Aerian
competeert in de plaetse van zyn moeders eerff & dat uuyt
saecke van een obligatie den welcken Aerian Ysbrantz den voirzeyden
Lourens Renz gepasseert heeft inhouden den somma als voiren.
Schepenen hebben Hendrick Pietersz als voocht van Neel Jaep Swaens
toegeschat voir de somma van 5 ghulden & 10 stuvers off daer omtrint
de welcke Neel voirzeyd van Pieter Jan Tuts zyn resterend aen Pieter Jan
Tuts zyn beste bed metten besten deecken voir de voirzeyde somma.
OR 5655/25v
Up huyden den 5e dach in augusto
Adriaen van Dorp wijst Claes Claesz als voecht
van Kommer Gysberts wedue pandt an zyn beste bed
& voort toe Schepens schattinck voer die somme van
18 gut nae inhoud haer boeck / Geschiet ter prsentye van Claes Hermesz Schepen.
Schepenen hebben eendrachtelicken bij vonnis ghewezen
allen alsulcke penningen als heer Cornelys Pastoer
tot Oude Nydorp in arreste genomen heeft / welcke
penninge toe competeert heer Jacob Keuck / & in
nu ter tyt rusten onder syn huyrlingen & dat
de voornoemde heer Cornelyn Pastoir voorzeyd de selfde
penningen ---- zal ontslaen / nae inhouen heer Jacob
Kueck voorzeyd syn huyrzeel / of het waer saeke
dat hy anders kende bewyzen.
Symon Claes Kuyper wyst Geryt Claesz alyas
Deurwarder poirter ----- Basingerhorn pandt an
syn koe & voort tot Schepens schattinck voer
die somme van 10 gut. Gheschiet ter presentye
van Dirck Claesz Schepen.
OR 5655/26
----Gheryt - Claes Kuyper ----- Geryt Claesz
alyas duerwarder / poirter tot Basingerhorn
pandt an een veers & voort tot Schepens
schattinck voer die somma van 2 gut 10 sth.
Gheschiet ter presentye van Claes Hermensz
Schepen.
Heindrick Claes Reyntys lijdt Aerian Jacobs
van Valckenhooch / die somma van --- gut
16 sth / geschiet ter presentye van Schout &
Schepenen / alzoe den voornoemde Heindrick Claesz
& anderde rechtdach apsent gebleven is.
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Soe heeft Aerian Jacobsz voerzeyd
gelt off pandt van de voornoemde Aerian gelt
off pant geeijscht / alzoe hij apsent bleeff, off hij
self pandt mochte wysen (en heeft vonnis versocht.
Soe hebben Schepenen by vonnis gewesen dat hy
selff pand soude wyzen. Soe heeft de voornoemde
Aerian selff pandt gewesen an syn beste bed &
voort toe Schepens schattinck / voer die somma
als voiren.
Aerian Wouters wyst Cornelysz Jansz Molenaer
pandt an syn beste bed & voirt toe Schepens
schattinck voer die somma van 7 gut
up rekenschap geschiet ter presentye van
Albert Pietersz Schepen. Soe wort Cornelys
Jansz voorzeyd van Schepenen toegeschat het beste met syn
toebehoren daer hij pand an gewesen heeft / voort
haer verclarinck
OR 5655/26v
Jacob Jansz Backer / lijdt Aerian Jacobsz van Valkenhoech die somma van 4 gut 12 sth of nae
inhoiren syn boeck / gheschiet ter presentye van Schout
& Schepenen den anderde rechtdach. Soe heeft
Aerian Jacobsz voorzeyd gelt off pandt geeyscht
van Jacob Jansz voorzeyd & is mits dien apsent
gebleven / & soe heeft de voornoemde Aeraen Jacobsz
vonnis versocht off hy selff pandt mochte wysen.
Soe hebben Schepenen bij vonnis gewezen / alzoe
de voornoemde Jacob Jansz apsent gebleven was / dat
hy selff pandt soude wyszen / soe heeft de voornoemde
Arian Jacobsz selff pandt geweezen an syn beste
bed & voort toe Schepens schattinck / Ha is
gewezen dat hy daer mochte ontstaen.
Schepenen hebben by vonnis geweezen dat Aerian
Vlaminck soude kennen ofte ontkennen off hij
Lammert Vygs zekere 10 peeren vercoft hadde off niet / welcke de boom Aerian niet
gedaen en heeft.
Gheryt Neel Zeebrants wyst Cornelys Piet Dircks
poirter tot Hoochtwoud pand an een koe & voort
toe Scheepens schattinck voir die somma van
-- 12 gut. Soe wort Cornelys Pietersz voirzeyd
van Scheepenen toegschat Geryt Neel Zybrants
syn beste koe behalven 2 suijver voer die
somma als voren.
OR 5655/27
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Cornelijs Florijs bekent voer Schout & Schepens
dat hy een cleyn stientgen van de straet of voer
man Kuecken genoemen & heeft het met dien om veer
daer
gheworpen of gestoten & in met dien op't huys ghevallen.
Cornelys Bartelmeus als voecht van ons Lieve
Vrouwe Gild wort van Schepenen toegeschat Geryt Smit s'n beste koe / met het hoy
suyver voer die somma van 15 gut beroerend
huyr van landt.
Cornelys Jansz Molenaer / wort van Schepenen
toegeschat Jan Oom syn minste koe suyver
voer die somma van 5 gut 9 h sth.
Pieter Jansz Tut wort van Schepenen toegeschat
Dirck Jan Stapels sijn beste bed / suijvers voer
die somma van 4 gut 10 sth /
& 't paert daer hy pand an gewezen heeft.
OR 5655/27v
Pieter Dircksz Backer als voecht van Jan Hermis van
Hoorn wort van Schepenen toegeschat / Cornelys
Jansz knechyen die beste koe met het beste
bed met syn toebehooren / voer die somma van
22 gut / & voort haer verclarinck.
Pieter Dircksz voorzeyd wort van Schepenen toegeschat die beste koe voor die somma van
10 gut.
Heertgen Aeriansz wort van Schepenen toegeschat Geryt Neel Sybrants syn beste
koe met 3 die kuer van syn landuren voer die somma van 24 gut roerend
van een koop van een koe.
OR 5655/28
Symon Claes Kuyper wort van Schepenen
toegeschat Cornelys Dircksz van 't Verlaet
2 van sijn beste koyen suijver voer die
somma van 29 gut coemend van een koop van
een koe paert.
Schepenen hebben by vonnis ghewezen / indien
Jan Cornelyz Vat dat paert vercoept
dat hy van Symon Claesz gecoft heeft
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tussen hier & karsmis naestcomend dat
Jan Cornelysz voorzeyd Symon Claesz alszo
sal upleggen & betaelen / & hy dat
paert niet en vercoopt / dat Jan Cornelysz
voorzeyd nochtans alsdan zal upleggen ende
betalen als voorzeyd staet.
Cornelys Florijs bekende voor Schout &
Schepenen dat hy voer Jan Kuecks een
cleyn steenken up genomen & heeft 't meteen van hem geschoten & is meteen up't
huys in questi gevallen.
OR 5655/28v
Alzoe daer enige questye gheweest is tusschen den Schout Adriaen van Dorp & zekere
delinquanten die den voornoemden Schout in rechte
hadde / nopende dat syluyen den anderen ghewont
soude hebben ten huyz van Pieter Lammertsz
wonende tot Oude Nydorp up't Zydwint / & alzoe
den Schout niet heeft alsnoch cunnen gheweeten / wye 't selve gedaen mochte hebben
heeft den voornoemde Schout doen roepen Pieter
Lammertsz midtsgaders syn huijsgesin voer
synen vierschaere van Nydorp den Schout eyschte
haerluyder getuychnis / midts oock alle synen gasten
die den voornoemde Pieter Lammertsz binnen synen huyse
hadde doen tertijt / waer up Pieter Lammertsz voorzeyd
seyde / tevreden was syn tuych & syn huysgesins ghetuychgenis te leveren / maer seyde ongehouen te sijn
syne gasten te melden of upt ghescrifte te geven /
waer up Schepenen voer vonnis verclaert hebben / dat den
voornoemde Pieter Lammertsz soude volstaen met sijn en met syn
huys gesins getuychnis / zonder dat hy den Schout
ghehouden soude sijn / syn gasten te leveren up't
ghescrifte / waer up den Schout up huyden den 5en
augusti reformeerde voor den Hove van Hollandt / aldus
gheschiet ter presentye van Schepenen.
Schepenen hebben by vonnis gheweesen dat Ysbrant Cornelysz & Pieter Claesz als Kerckmeesters tot Oude Nydorp
is gelt of uuytleg toegeweesen van Pieter Slicker
Claes Terdiec / in Die Boome / Reyer Claes Reyntys
Heyndrick Claes Reyntys /tussen hier & alreheylygen naestcomend off het staet langer met
moed.
OR 5655/29
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Up huyden den 19e augusti @o 66
Willem Aerian ------ heeft Mr. Gheryt als
voecht van Jan Jacobsz Schou pandt an een veers
& voort toe Schepens schattinck voer die somma van 7 gut up rekenschap. Gheschiet
ter presentye van Jan Dircksz Schepen.
Gheryt Pieter Jan Symons kent Evert Pietersz als
Voecht van Cornelys Verlaen poirter tot Hoorn
schuldich te weesen die somma van 5 gut 10 sth
up rekenschap / of nae inhouden syn boeck
& beloeft deese voornoemde penningen up te leggen & te betalen tussen hier & karsmis
midwegen te betaelen / & indien de voornoemde
Geryt Pietersz niet en betaelt upten dage
voorzeyd dat hy alsdan verwonnen zal wezen
met allen recht / of den Evert Pietersz voorzeyd
die penningen zal ------ winnen met
alsulck recht hem dat believen zal up Gerijt Pietersz syn huys ende
Aldus geschiet ter presentye van Jan Dirck Cor-/ erfve.
nelys Schepen.
OR 5655/29v
als gemacht van de man uuyt Vrieslant

Garbrant Symon Snyder wyst Jan Kastcond pandt
an een deken & voort toe Schepens schattinck
voer die somma van 6 gut / Gheschiet ter presentye
van Jan Dircksz Schepen.
Geryt Symon Claes Kuyps heeft Gerijt Claesz alyas
Duerwarder / poorter tot Basingerhorn pandt an syn
wysn moeders bed & voort toe Schepens schattinck / voer die somma van 3 gut 3 sth 0 min
nae inhouen syn boeck / Geschiet ter presentye van
Dirck Claesz Schepen.
Aerian Jan Specken / wyst Geryt Claesz Duerwarder
pandt an syn bed & voort toe Schepens schattinck
voer die somma van 3 gut 4 h sth nae inhouden
syn boeck. Geschiet ter presentye van Jan Dircksz
Schepen.
OR 5655/30
Folkert Smit wijst Dirck Swaen poirter tot Winckell
pandt / an een deken & voort toe Schepens schattinck voer die somma van nae inhoud sijn boeck / Geschiet presentye van Dirck Claesz Schepen.
Gheryt Jansz wyst Dirck Swaen poirter tot Winckel
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pandt an een deken & voort toe Schepens schattinck
voer die somma nae inhoud syn boeck / Geschiet
ter presentye van Dirck Claesz Schepen.
Jan Pieter Lybijs poirter tot Oude Nydorp wyst
Cornelys Cornelysz poirt tot Hoorn pandt an syn ousten
rock & voort toe Schepens schattinck voer
die somma van 10 gut of nae inhoud syn obligacye / Gheschiet
ter presentye van Schout & Schepenen. Soe
wort Cornelys Cornelysz voerzeyd van Schepenen
togeschat den mantel daer Jan Pietersz voorzeyd pand
an geweez heeft met het beste bed voer dae
somma als vooren & voort haer verclarinck.
Pieter Cornelys uuyt De Leyen wijst Jan Pieter
Lybis pandt an een deken & voert toe Schepens schattinck voer die somma van 18 sth.
Gheschiet ter presentye van Dirck Claesz Schepen.
OR 5655/30v
Pieter Dircksz Backer als voecht van Diewer Wouters
heeft gelt of pandt gheeyscht uuytet sterfhuys van Cornelys Symonsz Damlop / † / me / die somma van 12 gut
roerend van geleenten penninghen / coemen die erfgenamen
voorzeyd niet & leggen dese voornoemde penningen up / off
wysen daer pandt voor / of hy selff pand mochte wyzen
& heeft vonnis versocht / Soe hebben Schepenen by
vonnis ghewesen. Comen die erfgenamen voorzeyd niet
& wyszen daer pand voer / Dat Pieter Dircksz voorzeyd
selff pandt soude wyzen / Soe heeft Pieter Dircks
voorzeyd selff pand ghewezen ------------------------------& het
is gewesen dat hij daer mede mochte ontslaen
voort tot Schepens schattinck.
Syevert Pietersz Jonge Tryns Swagers heeft gelt off
pandt geeyscht uuytet sterfhuys van Cornelys Symonsz
Damlop / † / me / die somma van 6 gut min een braspenninc
berekende penningen / comen die erfgenamen voorzeyd niet
& wyszen hem pand of hij selff pand mochte wysen
& heeft vonnis versocht / Soe hebben Schepenen voor
vonnis gewezen / comen die erfgenamen voorzeyd niet
& wysen hem pand dien hij selff pand soude wysen. Soe heeft
de voornoemde Syevert selff pand gewesen an sterfhuys
beste deken & voort toe Schepens schattinck voer die
somme als voiren / & het is gewesen dat hy daer mede
mochte ontslaen /
OR 5655/31
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Jan Dircksz Snyder poirter tot Oude Nijdenudorp
wort van Schepenen toegeschat / alle roerende
goeden van Pieter Lamertz dien hy binnens
huys heeft suyver voer / dae somma van
10 gut 10 sth roerend van verlopen renten.
Pieter Dircksz Backer als voecht van Oude
Pieter Lamerts wort van Schepnen toegeschat alle roerende goeden dien Jacob Meynerts nu ter tyt binnens 't huys heeft voer
die somma van 10 gut 10 sth / roerend van
verlopen renten.
Alzoe Cornelys Florys seyde dat hy geen opstal ofte ---------- in 't quaet tegen den Castelleyn gaeen upstall ghehadt heeft waerop
Adriaen van Dorp 't vonnis van Schepenen versochte / dat Cornelys Florys soude kennen
ofte ontkennen of hy alsulcken ghedaen off
tegen den Casteleijn van Medenblyck soude
geseyt hebben als voer den slaet / waer up
Schepenen dat vonnis gesteet hebben.
OR 5655/31v
Up huyden den 2 septembris @ 66
Cornelys Jansz Molenaer heeft selff pand gewesen om
Gheryt Neel Sybrants syn beste koe / & voort
toe Schepens schattinck & heeft vonnis versocht of hy daer mede mochte ontslaen.
Soe hebben Schepenen gheweszen dat hij daer
mochte / ontslaen voer die somma van 9 ghulden
17 sth of nae inhoud syn boeck & zoe
Geryt Cornelysz voorzeyd die pandt gestaen .
Cornelys Jansz Molenaer heeft zelff pandt
wezen om Aerian Jaep Maerkis syn beste deken voert toe Schepens schattinck voer die
somma van 8 gut 7 sth een oortyen nu of
nae inhoud syn boeck & heeft vonnis versocht of hy daer mede mochte ontslaen.
Soe hebben Schepenen geweezen dat hij dar
mede ontslaen.
OR 5655/32
Michiell Hendricksz poorter tot Alcmaer protesteert van costen schaden intereesten / die daeromme gedaen syn off noch ghedaen zullen worden
of Geryt Smit van alzucken penningen als de
voorzeyde Michiel van hem Geryt Smit resterende is.
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Geschiet ter presentye van Schout & Schepenen.
Jan Maertsz als voecht onse huijrman kent
Pieter Dircksz Backer als voecht van Jan
Claesz Robbbis poirter tot Oude Nydorp schuldich te weezen die soma van 2 gut &
zoe beloeft deese voornoemde Jan Maertz deze
voorzeyde penninghen op te leggen & te betaelen
tussen hier & Sinte Maerten naestcomend off
dat hye alsdan verwonnen te weezen met allen
recht. Aldus gedaen ter presentye van Albert Pietersz Schepen / Jan Claesz voorzeyd wort van
Schepenen toegeschat alle Jan Maerts roerende goeden
dien hy binnens 't huys heeft voir die somme van
12 gut.
Claes Oolyfs van 't Zydwint wyst Willem Jonge
Pieter Dissels pand an een hokelinck & voert
tot Schepens schattinck voer die somma van
3 gut / Aldus gedaen ter presentye van Schout
& Schepenen.
_________________________________________________________________________
_
OR 5655/32extra
Den 5en octobris 1573
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Heyndrick
Cornelis Symons ghelt off maexel sal hebben van Neel Grotemaechs
van Oude Nyedorp voir een karolus gulden verschenen losrenten & * &
noch 16 ghulden hooftgelt deur d'absentie van Neel Grotemaechs soe heeft Hendrick Cornelis
naer inhout den rentbrieff* uuyt crachte van Schepenen selver maexel gewesen aen 't huys daer
daer syn eysch ter somma den voirzeyden weduwe nutertyt bewoont.
van 10 gulden toeScepenen hebben Heyndrick vornoemt toegeschat 't halve huys &
erffve
bedangt gelt
ghulden.

daer den voirzeyden weduwe bewoont & maexel gewesen is voir den 10

Up huyden soe ingewonnen zynde Jacob Symonsz woenend in Lutkebrouck cum socys
den welcken zeeckere uuyten jurisdictie van Nyedorp hebben
geroert sonder den tienden daer van te hebben gegeven off den tiendenaer
te contenteren ten versoucke van Willem Jansz Thiendenaer van Nyedorp
omme den voirzeyden thienden te betaelen & den rechtdach sal dienen voir den
vierschaer van Nyedorp opten 19en octobris eerstcomend.
Schepenen hebben bij heuren vonnisse beroerend den saecke twisschen Pieter
Heyndricxz
Scoenmaker eyscher & Amel Gerrytz als man en voocht van Neel Volckerts syn
huysvrouwe gedaechde alwaer Pieter Heyndricx voirzeyd eyschte zeecre somma van
gelt uuyt saecke van synen eersten huysvrouwen clederen / welcke
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questie aen Heyndrick Gerrits & my Claes Claesz was geappointeert
op een beproeff & hebben wy onsen uuytspraeck gedaen dat den
gedaechden den voirzeyden eyscher sal geven 20 ghulden voir 't voirzeyde actie
verclaert & 't voirzeyde seggen gelaudeert & van waerden geweesen.
Jan Pieter Lybes (als gemacht van Marytgen Jan Reyers) wort van Scepenen
toegeschat alle Jacob Vrericx Deurdryvers saet zaet 't welck tot
Allert Jan Allerts leyt 't zy dorsschen ofte ongedorschen voir die
somma van 12 gulden.
Jan Cornelis Allerts wort van Scepenen toegeschat Marytgrn Pieter Feckes
huys daer zy nutertyt in woont voir die somma van 40 ghulden toeseyden
____________________________________________________________________
__
OR 5655/32v
Neel Jonck Claes & Hendrick Gerijtsz tuijgen
dit 't selfde warachtich te weezen / hoe dat
syluyden een alinge koop inen landt genoemen
hadden tussen Lammert Ugysz vercop & Jan
Syevertsz roerend van een darde paert
van huys & erfve / daer Lammert Ugysz soe
competeerde Soe hebben wy arbyters voirzeyd
onse uuytspraecke daer van gedaen als dat
Lammert Ugysz voirzeyd voer syn darde paert
van huys & erfve soude hebben 4 gut
meer als die ander twye deelen gecoft wien
dat is te weten 30 gut.
Pieter Dircksz Backer als voecht van Dirck
Jansz Koyn wort van Schepenen toegeschat
an & Cornelys Pastoer tot Oude Nydorp
beste bed daer hy zelffs pandt an gewesen
hadde met al syn toebehoiren / met syn beste
tabbert suyver voer die somma van 9 gut
of nae inhoud syn oblygacye.
OR 5655/33
Den 16en september 66
Beroerend den zaecke twisschen Claes Claesz Voghelensanck
als procuratie hebbend van Pieter Huyghen poirter Biersteecker
van als Alcmaer als eysscher & Jan Pieter Lybes
& Jacob Meynertz ghedaechdens nopende zeeckere
schulden van bier den welcken Jan Pieterz & Jacob Meynertz
van den voirzeyden Pieter Huyghen ontfangen hadden waer tegens
den voirzeyden ghedaechden voir antwoirde geseyt hebben dat zy
elcx bysondere zeeckere compositie tegens Frans Duyst hadden
gemaect naer vermelden heuren eysche ------------ dat zy
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uuyt saecke van dien den voirzeyden Claes Claez niet behoorden te antwoirden.
Schepenen ghehoirt hebbend eysch & antwoirt hebben voir vonnisse
verclaert dat den voirzeyden eysscher van zynen eysch & conclusie ontseyt
soude wesen.
Beroerend den saecke twisschen Michiel Heyndricxz van Alcmaer als procuratie
hebbend van eenen Harmen Bittel van Zeinderlant als eyscher &
Wyleff Aerianz ghedaechden nopende zeeckere 22 ghulden van de coep
van een paert 't welck Wyleff Aerianz van den voirzeyden Harmen Bittel
ghecoft hadde waer tegens den voirzeyden ghedaechden seyden den voirnoemden
eysscher niet schuldich te wesen / alhoewel hy een paert van den
voirzeyden eyscher gecoft hadde 't welck hy alsoe 't gheen leverbaer goet
waer hem heeft laeten houden concluderend dat den voirzeyden eyscher
van synen eysch & conclusie soude zyn ontseyt en den gedaechden
daer van geabsolveert / Schepenen gehoirt hebbend eysch &
antwoirt / hebben by heuren vonnisse den voirzeyden eyscher ontseyt
van synen eysch en den gedaechden daer van geabsolveert.
Beroerend den questie twisschen Aerian Comen Jaeps woenen in 't lant
te Holst gedaechden nopend zeeckere 30 stalve gulden den
welcken Pieter Willemz den voirzeyden gedaechden was eyschende
waer tegens den ghedaechden seyde hem niet schuldich te wesen
daer beneffens inbrengend zeeckere zeeckere getuychen concluderend
dat den eyscher van zyn eysch ontseyt & hy gedaechden daer van
geabsolveert soude zyn / Schepenen eysch & andtwoirt gehoirt
hebbend hebben by vonnisse den voirzeyden eyscher ontseyt van synen
eysch & den voirzeyden gedaechden daer van geabsolveert.

Pieter Willemz
eyscher &

Claes Yffz heeft uuyt crachte van Schepenen vonnisse zelfs
pand ghewesen aen Pieter Jan Tuts zyn beste deecken & voirts tot
Schepenen schattinge voir de somma 6 ghulden 10 --- sth daer Pieter
Janz hem beleeden heeft. Schepenen wysen dat Claes Yffz pandt
ghewesen heedt daer hy mede volstaen mach.
OR 5655/33v
Marytghen Dircks Jonckwyff van heer Pieter Dirckz Pastoir
wort van Schepenen toegeschat (ter cause van zeeckere vereeden
penninghen den welcken Claes Jansz Ketelboeter beleden hade
bedraghend ter somma van 16 ghulden & 5 stuvers) twie die minste
koijen.
Diewer Wouters wort van Schepenen toegeschat (ter cause van
zeeckere 12 ghulden gelient gelt 't welck zy Tryn Claes Brantes
ghelient heeft) Tryn Damloopers voizeyd Coeltuyn ghenaemt den doelen
leggend aen de westzyde van heur erff aen de Gousloet.
Aerian Cornelisz Blattgen woenend in 't lant te Holst wort van Schepenen
toegeschat (ter cause zeeckere 16 ghulden daer hem van Pieter Gerytz
aen de Overtoen waeren resterend) Pieter Gherytz voirzeyd zyn beste gelde
koe indien hy dien noch heeft. Indien niet houden Schepenen
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heuren verclaering.
Willem Pieter Dissels wort van Schepenen toegeschat ter cause van
zeeckere 3 gulden daer hem van Claes Oeleffs van de Zydwint
waeren resterend / Claes Oellefs beste een winter veers.
Willem voirzeyd wort van Schepenen toegeschat Cornelis Janz Knechiens
beste bede voir de somma van 3 ghulden & een stoter.
Wylef Aerianz wort van Schepenen toegeschat Gherryt Neel Zybrants
beste schaep / voir de somma van 35 sth de welcke hem van
Gheryt voirzeyd waeren resterend.
OR 5655/34
Den 31 september 1566
Symon Claesz Cuypers bekent Pieter Dirckz van Abbekerck
schuldich te wesen die somma van 12 talve gulden
in presentie van Schepen Claes Harmensz.
Beroerend zeeckere questie hangend twisschen Claes Janz Ketel
eyscher & Dirck Jan Cuypers gedaechden / nopende zeeckere costen
& oncosten by den voorzeyden eyscher / tot Barsingerhorn ghehadt & gheleden
waer tegens Dirck Janz voirzeyd andtwoirde dat den eyscher
ontseyt soude zyn van zynen eysche / Schepenen verclaeren
voir vonnisse dat den voirzeyden eyscher ontseyt sal wesen van
zynen eysch & den gedaechden geabsolveert.
Pieter Dirckz Backer als ghemacht van Jan Pieterz alias
Pot Biersteker van Alcmaer wyst pand aen 't voirste
vack van Damlopers huys omme daer aen te verhaelen & te
innen die somma van 34 ghulden 15 sth van zeeckere bierschulden
daer den voirzeyden Jan Pieterz van Cornelis Damlop waeren resterend.
Jan Zyvertz onse medepoirter is voir onse vierschaer gecomen
om te kennen gevend dat hy van Lambert Uges cum socys
heeft gecoft een huys & erffve staende & leggende tot Nyeuwe Nyedorp
aen de straet lendens Anna Messes aen de oest & Jan Zyverts aen de
westzyden op welcke huys & erffve eenen Pieter Lambertz
van de Zydwint hem vermeedt actie te hebben (soe hy tot Jan
Zyvertz geseyt heeft Soe versochte den voirzeyden Jan Syvertz
dat Pieter Lambertz voirzeyd zyn actie soude pretenteren ofte
van 't selfde actie soude hy versteecke wesen. Soe hebben
Schepenen voir vonnisse verclaert dat Pieter Lambertz zyn
actie daer hy op't voirzeyde huys & erffve hem vermet te hebbe
dat hy 't selfde actie binnen 14 daghen voir rechte
sal pretenteren & verclaren ofte by foulte hy 't selfde binnen
14 dagen niet en doet soe sal hy daer van versteecken
wesen.
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Pieter Dirckz Backer wert van Schepenen toegeschat Pieter
Corneliz Schalckes archste koe voir zeeckere schulden daer
Pieter Backer van Pieter Corneliz zyn resterend bedraghend ter
6 gulden 8 en dalve stuiver.
Jan Janz Castercum als gemacht van Bonte Bontes uuyt Vrieslant
wort toegeschat Garbent Symon Snyders beste deecken behalven een
voir de somma van 12 sth een blanck 't welck Jan Janz van
Garbent voirzeyd was resterend.
OR 5655/34v
Claes Yfz wort van Schepenen toegeschat Pieter Jan Tuts bed
met zyn beste deecken voir de somma van 6 gulden &
8 endalve stuver ter cause van zeeckere
schulden daer den voirzeyden Pieter Janz Claes Yfs schuldich was.
Den 14en octobris anno 66
Alzoe Michiel Hendricksz poirter tot Alckmaer selffs
pandt ghewesen hadde an Gheryt Smit syn bed
& voort toe Schepens schattinck voer die somma
van 5 gut 7 sth / Soe heeft Michiel voorzeyd den
anderde rechtdach vonnis versocht dat de voorzeyde
Geryt Smit schuldich soude wesen die pandt te
staen daer Michiel voorzeyd an ghewesen hadde
off dat de voornoemde Gerrit selff pand soude wijsen / off
off dat hy soude inleggen nae inhouden onse privilegye / Soe hebben by vonnis gewezen dat Geryt Smit
dat hy die pand soude verstreken daer Michiel pand an gewezen
hadde of dat hy selfs vrye pand zoude wysen
binnen een behoerlicken tyt van 14 dagen / of
dat hy zal inleggen nae 't recht van de landt.
De questye tussen Sijmon Gijs eijscher & Ouwe Neel
verweerder hebben Schepenen Schepenen clax alinck
& al ghewesen / an Claes Claesz Breeck / Hendrick
-----el Sijmons / & Florys Wouters omme haeren
uytspraeck / te doen tussen hier & 14 dagen.
OR 5655/35
Sijmon Claes Kuijper seyde ter presentye van Schepenen dattet den Schout niet roerde of die questye niet om gaet alzoe Cornelys Symonsz met
die pty tevreeden is / roerend dat hy zyn koe
seyl uuyt gevoert heeft.
De questye tussen Claes Jansz Ketel eijscher
& Dirck Jansz Kuijp / hebben Schepenen ghewesen dat Claes Jan Dirck Jansz voorzeyd
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ontseijt zall weesen van Claes Jansz voornoemt
synen eysch / roerend dat hy t kopij wilde
soude kennen hebben of Dick Jansz voornoemt die erfnisse
of ontkennen vercoft hadde aen Claes Jansz † ---------syn wyfs broeder /
Schepene hebben by vonnis ghewesen dat
Claes Jansz Ketelboeter ontseyt zal wesen
van Dirck Jan Kuyps synen eysch roerend
van die rechte vyfde paert/ van 100 gut
daer Dirck / Jansz voerzeyd Claes Jansz ma--- was /
Solvit
In handen
van Alyt
Fransz &
Cornelis Claez
Den 11en
juny 1578.

Soe wort Pieter Dircksz Backer als gemacht van
Jan Piet tot Alcmaer van Schepenen toegeschat tuye die voorste vaeken van 't oosteynd in
van Damlops huys / voer die somma van 34
gut / ---sth.

OR 5655/35v
Schepenen hebben by vonnis ghewezen dat Pieter
Jansz Langedyck ontseyt zal weesen van Pieter
Geryt Snyder van 't Verlaet sijnen eijsch / roerend
van zekere rekenschap daer de voornoemde Pieter Gerytsz
hem eyshende was.
Den 28ste octobris anno 66
Schepenen hebben bij vonnis verclaert dat Jan
Syvertsz onse buyrman schuldich & gehouden zall
wesen Lammert Ugysz syn laeste kustinge van
't huys het darde paert van huys & erffve
staende & leggende up 't West Eynd / by de
grote houten bregge up zal leggen & betaelen tussen / hier & 14 dagen / & dat
Lammert Ugisz voorzeyd Jan Syvertsz wederom
met dien vrye quytscheldinge ofte aquijt mede
sal leveren binnen den behoirlicken tyt van 14
dagen / Pieter by Pouwels.
Heyndrick Pietersz alias Gheel als voocht van Neel Jaep Swaens
weduwe & Jacob Jan Claes Cuypers verwilckeurden Gherryt
Claesz van Barsingerhorn als gemacht van Lourens Rensz
schuldich te wesen die somma van 51 guldens
corrent toegedaenct gelt (uuyt saecke van een obligatie
inhoudend van meerder somma by Aerian &Ysbrantz alias Mueys
gepasseert) welcke penningen de voirzeyden personen beloofden
op te leggen & te betaelen tot karsmisse eerstcomend. Gheschiet
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in presentie van Garbrant Dirckz & Aelbert Pieterz
Schepenen.
OR 5655/36
Symon Claes Kuyps wyst Pieter Dircksz van Abbekerck pand an syn deken & voort toe Schepens schattinck voer die somma van 10 gut
10 sth ter presentye van Claes Hermensz Schepen.
Soe wort Pieter Dircksz voorzeyd van Schepenen
toegeschat Symon Claesz syn beste koe suyver
voer die somma als voren.
Pieter Dircksz als gemacht van Battes Garbrants Seylmaker poirter tot Alcmaer / wort
van Schepenen toegeschat Tryn Damlops
haer schryen & tresoor / voer die somma
van 5 gut 10 sth / ter cause van een seyll.
Adriaen van Dorp wort van Schepenen
toegeschat sijn antreckende kleeren dien
hy an hadde / daer hy selffs pand an
geweesen hadde & voort syn gereetste
goeden dien die Schout kan bevinden
voer die somma van 10 pont.
OR 5655/36v
Symon Claes Kuyper als gemacht van Hendrick
Sijmon Gyses wort van Schepenen toegeschat
Ouwe Neel syn beste veers voer die somma
van 6 gut beroerend van toedaengde penningen.
Meyster Joyst wort van Schepenen toegeschat Juyst of Joyst?
Hendrick Claes Reyntijs syn beste deken
zie: /76 (2x); /79 (6x)
voer die somme van 3 gut 10 sth toedaengde
penninghen.
Dirck Jansz Smit poirter tot Kalverdyck wort
van Schepenen toegeschat Cornelys Bleskis
van 't Sydwint syn beste bed / voer die somme
van 3 gut 6 h sth roerend van een kleyboor.
Noch zoe wort Dirck Jansz Smit van
Schepenen toegeschat Jaep Feel syn beste
bed met syn beste deken voer die somme
van 3 gut 10 sth roerend van een kleyboor.
OR 5655/37
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Gheryt Dircksz Smit wyst Michiel
Hendricksz als gemacht van Jan Hulck
Smit tot Alcmaer vrye pand an syn beste
bed voer die somma van 6 gut 7 sth beroerend van zekere penningen berekent
van yser & koolen.
Den 11en novembris @ 66
Den 25e novembris @ 66
OR 5655/37v
Geryt Neel Sybrantsz kent Aerian Willemsz
Coster van Abbekerck schuldich te weesen die
somme van 10 gut 6 h sth ter cause van een
koop van een paert & soe beloefde de voirzeyde
Geryt Cornilysz de voornoemde penningen up te
leggen & te betaelen tussen hier & karsmis
naestcomend of alsdan overhorers recht te
weesen / Gheschiet ter presentye van Garbrant
Dircksz Schepen / of een weeck onbegrepen.
Geryt Jansz wyst Jan Heindricksz maexel
an een snees lants & voort toe Schepens
schattinck voor die somme nae inhouden
syn obligatye / gheschiet ter presentye van
Garbrant Dircksz Schepen.
Jan Schoenmaker Oom Yfys swager wyst Maerten
Pieter Florys pand an een koe & voort toe Schepens
schattinck voer die somme van 5 gut 12 h sth
ter cause van 2 koyen / van beesten. Gheschiet
ter presentye van Schout & Schepenen.
OR 5655/38
Pieter Jansz Flicker heeft gelt of pant gheeyscht
van Grote Maechs wedue / tot Oude Nydorp
voer die somme van 83 gut berekende
penninghen en coempt braspenninck-------- de voornoemde Neel Grote Maechs
niet & wyst pand of Pieter Jansz voorzeyd
selff pand mochte wyzen & heeft vonnis
versocht. Soe hebben Schepenen ghewesen
coempt de voornoemde Neel niet & wyst pand
dat Pieter Jansz selff pand soude pand
wysen / Soe heeft Pieter Jansz voorzeyd selff
pand ghewesen an al de voornoemde Neel haer
ghereetste goeden dien sy nu ter tyt
heeft of noch zal maegen vercrygen
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voer die somme als voren / Geschiet ter
presentye van Schout & Schepenen / Soe wert
Pieter Jansz voerzeyd van Schepenen toegeschat al de voornoemde
Neel Grote Maechs mobeele goeden dien sy binnens
huys heeft / voer die somme als voren.
Jan Hertochs Schoenmaker wyst Hendrick
Pietersz pand an een koe & voort toe Schepensz schattinck voer die somme van 3 h ghulden.
Soe wort Heindrick voorzeyd van Schepenen
toegeschat een middelbaer koe van Jan
Hertochs voorzeyd voer die somme als vooren.
Soe wert Maerten Pietersz voorzeyd van Schepenen
toegeschat die beste koe van Jan Hertochs voorzeyd
voer die somme als vooren.
Pieter Jansz Koorn wyst Jaep Cornelisz van
Collenhorn pand an een koe & voort toe
Schepens schattinck voer die somme van
10 gut.
OR 5655/38v
Folkert Witboers van Winckel
Tomas Folkertsz wyst Claes Dodesz pand an
een deken & voort toe Schepens voer die
somme van 35 sth. Soe wert Folkert voorzeyd
van Schepenen toegeschat die beste deken by het
------ een voer die somme als vooren.
Dirck Swaen van Winckel heeft gelt off pand
gheeyscht van Piet Els onse buyrman. Coempt
de voornoemde Pieter niet & wyst pand of ick selff
pand mochte wyss & heeft vonnis versocht.
Soe hebben Schepenen by vonnis ghewezen coempt
de voornoemde Pieter niet & wyst pand dat hy
selff pand soude wyzen. Soe heeft hy selffs
pand ghewezen an de voornoemde Pieter 2 van sijn
beste koyen / voer die somme van 22 gut
ter cause van vleys.
Den negende decembris @ 66
Mr Joyst Surgijn heeft Aerian Wouters beclaecht omme die somme
van 2 gut om gelt of om pand. Quam Aerian Wouters niet &
wees pand off hy selffs pand mochte wyzen & heeft
vonnis versocht / Soe hebben Schepenen gewezen quam hy niet
dat hij selfs pand mochte wyzen. Soe heeft hy selffs
pandt geweszen om een deken & voort toe Schepenen
schattinck / voer die somma als voren / & het is gewe(
dat hy daer mede mochte ontstaen / Soe wert Mr Joyst
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voorzeyd van Schepenen toegeschat tuye die beste dekenen & voort toe
Schepens schattinck voer die somme als vooren.
OR 5655/39
De questye tussen Jonge Pieter Breg eysher
& Heindrick Cornelysz van 't Verlaet verweerder roerend van 18 grote pramen cleys
hebben Schepenen by vonnis ghewezen dat de
voornoemde Heindrick Cornelysz die pramen cleys
voorzeyd zall leveren tussen hier & Sinte
Geert naestcomend off het staet langer met
moed /
Schepenen hebben by vonnis ghewesen dat Jan
Jan Willemsz Claes Claesz Breeck dat hem
-------- sall leveren tussen hier & mey naestcomend of het staet langer met moed /
Jan Cornelysz & Heindrick Cornelysz Kerckmeysters / te Oude Nydorp / syn uuytleg toegeweesen / van alsulcke pfenen als syluyen beclaechen
tussen hier & over een maent nae inhouden
haer boeck.
OR 5655/39v
Pieter Dircksz Backer wort van Schepenen toegeschat al Garbrant Simon Snyders mobele goeden
dien hy binnens huys heeft voer die somma
van 9 gut 7 h sth / als voecht van Mariam
die Kater.
Cornelys Claesz van Die Tocht wort van Schepenen
toegeschat Pieter Cornelys syn beste koe voer
die & somme van 7 gut 2 h sth / roerend van
een koop van een koe ryd.
Den 23e decembris @ 66
Pieter Claes Koster als voecht van Cornelys Claes Kosters
kinderen wyst Jan Piet Willems pand an een deken en
voort toe Schepens schattinck voer die somme van
56 stuvers / Geschiet ter presentye van Schout ende
Schepenen.
't Fonnis gesteedt tussen den Schout & Jorys Mathysz
Blockhuys omme 't andwoirde tussen hier & den naesten
rechtdach / roerend van de swanen . . . . . . . . . . . . . . .
OR 5655/40
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't Fonnis ghesteedt tussen den Schout & Pieter Dircksz
Backer als voocht van Michiel van Warmenhuijz
roerend van 5 pond, dat de voornoemde Michiel uuyt
onse banne sonder borchtocht gheghaen of gelopen
is.
Naervolgend zeeckere twie vellicheyden soe hebben wij Schepenen
opten derden rechtdach als huyden desen 23en december*
* Tryn ghecondempneert in de eysch van Claes Claesz als voocht van
Claes Comer Cornelisdochter op heur gedaen ter somma van 3
Wylefs gulden te weten dat zy daer pand voir soude wysen /
& alsoe den selven gheen pand en heeft ghewesn / Soe
heeft Claes Claesz uuyten naem als voiren zelver pand gewesen
aen Tryn Claes Wylefs beste bed & voirts tot Schepenen schatinge
Komer wort van Schepenen toegeschat het beste bed
voer die somma als voren.
Naervolgend zekere veylicheyden dien Mr Juijst ghedaen
heeft up & tegens Heindrick Claes Reyntys roerend
van zekere arbeijtsloon / te weten 3 h gut van meesterloon.
Zoe is Tomas Folkertsz gecomen & heeft Heindrick
Claes voorzeyd vervangen & beloefde Mr Juyst van HeinDrick Claesz voorzeyd te voldoen / Soe heeft Mr Juyst de
van de voornoemde Tomas gelt off pand geeyscht quam de
voornoemde Tomas niet en wees Mr Juyst pand of hy
selffs pand mochte wyzen & heeft fonnis versocht.
Soe hebben Schepenen gewesen quam de voornoemde Tomas
niet & wees pand dat hy selffs pand soude wyzen.
Soe heeft Mr Juyst selff pand gewezen an Tomas voorzeyd
syn beste bed & voort toe Schepens schattinck
& het is gewesen dat hy daer mede mochte ontstaen.
Mr Juyst wort van Schepenen toegeschat Tomas
Folkerts syn beste bed met syn toebehoren voir die
somme als voren.
OR 5655/40v
Gheryt Neel Sybrants lydt Gheryt Aerian Cornelys die somme van 17 gut 10 sth / roerend van
een paert / Gheschiet ter presentye van Jan Dircksz
Schepen / --------- /.
Aerian Cornelys Dirck Heerkns & Cornelys
Rensis als Kerckmeesters tot Oude Nydorp / is van
Schepenen uuytleg toegeweesz van Piet Geryt
Snyder / Hendrick Cornelys / Claes Reyntys / Aelbet
Cornelys / Reyer Claes Reintys / Jan Bleskis / Cornelys Claes Reyntys Pieter Slicker / Aerian Jaep
Maerkis / tussen hier & alreheylygen naestcomend
of staet langer met moed /
------ Piet Reyntijs lijdt Jan Pieter Lijbis die
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somme van 25 sth op rekenschap. Geschiet t'
presentye van Garbrant Dircksz Schepen.
Schepenen hebben 't fonnis ghesteedt tussen Cornelys
Michels & Aerian Cornelysz --------------------------- ter
eenre / & die wechen van Sint Anna & ons Lieve
Vrouwe gilde / roerend dat sy al haer brieven
& bullen soude overleveren in handen van die
weesmeesters voorzeyd.
OR 5655/41
't Fonnis gesteedt tussen die weesmeesters heylich geest meesters & Pieter
Ebbis / als dat hy certificacye begeerde.
Jan Pieter Lammerts van Winckel wort van Schepene toegeschat alle mobele goeden dien Jan Pieter
Lybes binnen huijs heeft voer die somme nae
inhoud de voernoemde Jan Pieter syn obligatye.
Aerian Jacobsz van Valkenhooch wort van
Schepenen toegeschat om de boelbrieff van die
erfgenamen van Jacob Jansz, alyas Remnis
van Oude Nydorp / voer die somma van 46 sth
roerend van vleys /
Noch Aerian Jacobsz voorzeyd van Schepenen toegeschat Reijer Claes Reyntys syn beste koe voer
die somme van 9 gut 10 sth van vleys.
Noch Aerian Jacobsz voorzeyd van Schepenen toegeschat Hendrick Claes Reyntijs syn middelbaer
bed voer die somme van 27 sth van vleys.
OR 5655/41v
Aerian Jacobsz van Sydwint word van Schepenen
toegeschat Gys Symen Gys syn beste koe / voer die
somme van 9 gut.
Aerian Jan Specks wort van Schepenen toegeschat
Cornelys Jan Foppes syn middelbaer koe / voer
die somme van 7 gut 13 h sth /
OR 5655/42
Up huyden den sevenden dach in januarijo @
1567 soe is den eersten
dan van die gadinghe van karsmisse.
Oom Lon wyst Hendrick Pieter Maerten
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maexell an syn beste koe & voort toe Schepens
schattinck voer die somma 8 gut op rekenschapgut gulden
roerend van huijr van landt. Geschiet ter presencye
van Cornelys Symonsz Schepen / Hendrick Pietersz voirzeyd
wort van Schepenen toegeschat -- van Oom Houwen beste koijen
voer die somme als vooren.
Hendrick Pietersz wyst Hendrick Theusz als voocht
van Marythen Jan Theusz maexell an een deken
& voort toe Schepens schattinck / voer die somme
van 5 gut 17 h sth roerend van huyshuyr /
In presentye van Schepenen /
Symon Claesz van Die Tocht wyst Hendrick
Groet Symons maexell an syn beste koe &
voort toe Schepens schattinck voir die somme
van 100 gut 40 gut op rekenschap / Beroerend kustinge / Gheschiet ter presentye van Schepenen.
Folkert Smit wyst Jan Dircksz als voecht van syn
suster / maexell an syn huys / daer die kustinge
of roerend is / Die somma van 100 gut op
rekenschap / Geschiet ter presentye van Cornelys
Symonsz als Schepen /
OR 5655/42v
Jan Geryt Oyts wyst Olbrant Kuyp maexel an twye koijen &
voort toe Schepenen schattinck voer die somme van 51
gut 10 sth roerend van huyr van landt. Gheschiet ter presentye van Pieter
Jansz Koeman / als Schepen.
Pieter Jansz Koorn wijst Symon Piet Folyn maexell an een koe
& voort toe Schepens schattinck voer die somme van 91
gut 10 sth roerend van huyr van landt / Gheschiet
ter presentye van Jan Aerian Olbrants Schepen / Soe wort Symon
Pietersz voorseyd van Schepenen toegeschat / al Pieter Koorn syn koyen
suyvert voor die somme als vooren / met het hoy daer toe / alzoe
veer sij vrij sijn.
Cornelys Dooff Symons wyst Jacob Hendricks van 't Sydtwint
maexel an een koe & voort toe Schepens Schattinck voer
die somme van 18 gut roerend van huijr van lant.
Gheschiet tot presencye van Schepenen. Soe wert Jacob Hendricx
van Schepenen toegeschat twye van Cornelys Symonsz
syn beste koijen voer die sommme als vooren alzoe veer sy
vry sijn /.
Claes Jansz Ketelboeter wyst Aerian Aeriansz / maexell an
een koe & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 50 gut beroerend kustinge van huys
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& erve / Gheschiet ter presentye van Jan Syevertsz
Schepen.
OR 5655/43
Dirck Jansz Koyn wyst Albert Pieter Walichs maexel
aen een veers / & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 2 gut 8 sth / Geschiet ter prsentye van Schepenen.
Dirck Jansz Koyn wyst Claes Nannincks maecxell an sijn beste koe
& voert toe Schepens schattinck voer die somme van 31 gut
hier in begrepen 6 gut van de huyr van 't jaer voorleeden / Soe
wort Claes Nannicks voorzeyd van Schepenen toegeschat twye
van Dirck Jansz syn beste koyen / voer die somme als vooren
voert haer verclarinck /
Symon Claesz Hoornens van die Tocht verwilkuert Jorys
Cornelys met syn erfgenamen van Basingerhorn die
somme / van alzoe veel alsoe penningen als sy de voornoemde Symon berekenen
koenen / & zoe beloeft de voornoemde deese berekende penningen op
te leggen & te betaelen tussen hier & over een maent
of 't staet / langer met moed. Aldus gedaen ter presentye van
Jan Syevertsz Schepen.
OR 5655/43v
Den 20 january 1567
Pieter Cornilys uuyt de Leyen lydt Jacob Evertsz van Eertswoud
die somme van 20 gut berekende penninghen / Gheschiet ter
presentye van Jan Piet Willems Schepen.
Gherijt Neel Sybrants lydt Ghyess Bouwens van Spierdyck
die somme van 9 gut 10 sth op rekenschap / Gheschiet
ter presentye van Jan Piet Willems Schepens.
Aerian Wouters wyst Jan Pieter Lijbes pand an een deken
& voort toe Schepens schattinck voir die soomme van
24 sth op rekenschap / Geschiet ter presentye van Jan
Aerian Olbrans Schepen / Soe wort Jan Pieters voorzeyd van
Schepenen toegeschat / die minste deken met 2 die beste
kussens / voor die somme als vooren / wort haer verclarinck.
Jan Castercum als gemacht van Gerijt Neel Sijbrants wijst Gerijt
Aerian Cornelys pand an een koe & voort toe Schepens
schattinck voor die somme van 17 gut 10 sth. Gheschiet
ter presentye van Jan Syvertsz Schepen ----------.
Schepenen hebben by vonnis gheweesen dat Gheryt Maertsz
gelt off uuytleg sall hebben van Heindrick Claes Reyntijs
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tussen hier & over viertyen daghen / ofte Cornelys
Dircksz als borch / van die voornoemde Heindrick Claesz.
OR 5655/44
Folkert Smit lydt Jan Willem Borrijts van Winkell die
somme van 5 gut 10 sth roerend van smidts koolen. Gheschiet
ter presentije van Schout & Schepenen.
Joyst Heynisz van 't Sydtwynt lydt Claes Claesz van
Oude Nydorp als voecht van Jan Pietersz --------- van
Sinte Maerten die somme van 34 gut roerend
van een vette koe / Gheschiet ter presentye van Schout
& Schepenen.
Gherijt Piet Jan Symonsz lydt die somme van 9 gut 10 sth
berekende penninghen ----------------------------------------------Geschiet ter presentye van Schepenen.

het is hier
nae in' t
andere
blat gezeyd

Beroerend de questye tussen Cornelys Michelsz & Aerian Cornelysz
Heylyge Geest Meesters / als eijshers ter eenre /& Jacob Dircksz
& Albert Pietersz / als Dekenen van Sint Anna
& ons Lieve Vrouwe gilden ghedaechde ter
andere / nopende dat die Heylyge Geest Meesters
eijschte volgend zekere brieven van consent by den
Deeken van West Vrieslant hemluijen ghepasseert
dat de voornoemde ghedaechde / ghehouden soude weesen
in de voornoemde eyschers heurer ----------------------- / alle
alsucke brieven & fondacyen & ander bescheyt / als
de voernoemde gedaechden / onder hemluyden hadden nopende
de voernoemde gilde.

OR 5655/44v
Schepenen hebben eendrachtelicken bij vonnis gewesen dat
Hendrick Cornelys Bleskis
Schepenen hebben by vonnis ghewezen alzoe heer Pieter Dircksz Backer
als voocht van Albert van Folcke weet te bewyzen datter berekent is / die somme van 10 gut soe sal de voornoemde Jan Pieter
Lybis gehouden weezen over veertien dagen daer voer pant
te wijzen.
Pieter Dicksz Backer wort van Schepenen toegeschat twye van Piet ----------- beste beddeb met al deekens
& al die kussens voer die somme van 14 gulden 3 penningen
beroerend huyr van lant.
Jan Pieter Lybes wijst Pieter Backer als voecht van Claes Hals
maexell an een deeken & voort toe Schepens schattinck
voer die somme van 6 gulden van verloopen renten.
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Soe wort a[ieter Dicksz voirzeyd van Schepenen toegeschat het
beste bedt met die beste deeken voer die somme als voren.
OR 5655/45
Tomas Folkers & Claes Oom ysyr tuygen warachtich te weesen
dat sy beijde Jan Cornelysz Vat / des ander daechs des 's morgens
hoorde seggen dat hij den opslach van Jan Pieters Acker ghecregen off ontfangen hadde.
Schepenen hebben by vonnis gheweezen dat Jan Cornelijsz Vat syn
---- kerckegelt sal betaelen met den genen dien hy 't lant
mede gehuert heeft te weten met Aerian Wouters & Aerian
---------------- /
Beroerend den questie hangende voir den vierschaer van Nyedorp twisschen
Cornelis Michielz & Aerian Cornelisz Heylichgeestmeesters van Nyedorp als
eysschers uuyten naem van de Heylichgeest ofte rechte armen van Nyedorp
ter eenre zyden & Jacob Dircksz & Aelbert Pieterz als Deeckenen
van Sinte Annen & onser Liever Vrouwen gilden gedaechdens ter andere
zyden alwaer den voirnoemden eysschers versochten dat den voirnoemde gedaechdens
heur als Heylichgeestmeesteren souden leveren alle alsulcke brieven ende
bescheyt van fondatien & anders als zyluyden als Deeckenen van den
voirnoemden twie gilden onder huer hadden / volgend het believen van den
gildebroeders van den voirzeyden gilden & het consent & believen van mynen
heere den Deecken van Westvrieslant blyckend by den openen brieven
by hem daer op gepasseert & by den voirnoemden gedaechdens geexsibeert
in sulcken forma dat den eysschers den diensten & fondatien van de gilden
souden voldoen & onderhouden & 't surplus souden distribueren volgend
't consent van de voirnoemden gildebroeders mitsgaders 't consent van de Deecken.
Waer op den voirnoemden gedaechdens voir antwoirde seyden dat zyluyden
bereyt waeren omme 't selfde te doen & alle heuren brieven van de fondatien
& anders den voirnoemde gilden aengaenden in den voirnoemde eysschers handen te
leveren / mits conditien dat den voirnoemden eysschers hemluyden souden
vryen & vry houden van nu voirtaen van allen lasten moyenisse
& perykel daer zy gedaechdens ofte enich van heuren mede gildebroeders ter cause d'overleveringhe van de voirnoemde brieven souden mogen
lyden. Daer beneffens mede gecompeert is eenen Pieter Obbesz
de welcke seyde mede een gildebroeder te wesen & in' t selfde niet
geconsenteert te hebben & dat tot dien syne den voirnoemde brieven
souden blyven rustend onder den gildebroeders van den voirnoemden gilden.
Schepenen ghehoirt
OR 5655/45v
Schepenen gehoirt hebbend eyssche & antwoirde van parthyen aen wederzyden & gesien het consent van den Deecken hebben by vonnisse verclaert
dat den voirnoemden gedaechdens heuren brieven & bescheyt al 't gundt zy
hadden zoe van fondatien & anders toecomend den voirnoemden gilden zouden
leveren in handen van de voirnoemden Heylichgeestmeesteren / mits conditien dat
den heylichgeestmeesteren tot allen tyden des noodt zynde& henluyden
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van den oversten geboden wort den diensten naer vermelden den fondatien
sullen onderhouden en doen onderhouden mitsgaders den gedaechden
en anderen gildebroeders tot allen tyden des noot zynde van allen lasten
& peryckele te vryen mits dat mede volgend 't voirzeyde consent
den voirnoemde twie gilden by advys van de Heylichgeestmeesteren elcx een
adiunct sullen ordonneren omme metten voirzeyden Heylichgeestmeesteren toesicht te
hebben & als regaerd te nemen.
OR 5655/46
Den 3en february anno 67 stylo csi
Jan Jansz Kastercum als gemacht van
Pieter Cornelys uuijt Die Leyen wijst Jacob Evertsz van Eerstwoud
pand an een koe & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 20 gut roerend van een koop van een koe / gheschiet ter presentye van Jan Aeriansz Schepen.
Jan Pieter Lybis wyst Pieter Dircksz als gemacht van Albert van
Tolke / pand / an een deken & voort toe Schepens schattinck
voer die somma van 10 gut.
Schepenen hebben Pieter Backer uuyten naem als voiren toegeschat
den deecken daer aen gewesen is met den 't winter veers &
metten waaghen /
Jan Jansz Korver wijst Jan Hendricksz poirter tot Alcmaer als gemacht
van Jan Stienhuijs mede poirter aldaer / maexell an drye ofte vier
hokelinghen & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 14 gut beroerend verlopen renten / gheschiet ter
presentye van Schout & Schepenen / Soe wort Jan Hendricksz
voirzeyd van Schepenen toegeschat die vier voornoemde hokelingen met met
het beste bed daer toe voer die somme als vooren met allen costen
daer omme gedaen.
Symon Claesz wyst Allert Jansz van Terdijck pand an een koe
& voort toe Schepens schattinck voer die somme van
3 gut 10 sth geleende penninghen. Gheschiet ter presentye van Jan Syevertsz Schepen.
OR 5655/46v
Schepenen hebben by vonnis ghewesen dat Jan Piet Willems gelt off
pandt zal hebben nae inhouden synen eijsch van die kinderen &
erfgenoomen van Cornelys Claes Costers / † me/ Soe hebben heeft
de voornoemde Jan Pietersz selff pand ghewezen an alle die mobele goeden
daer die voornoemde kinderen binnen off buytens hebben / & 't ys gewezen
dat zy daer mede mochte onstaen / Soe heeft Pieter Claesz als voocht
van die kinderen voorzeyd die pandt ghestaen.
Jan Pietersz van Winckel & Claes Claesz Breeck als sequesters van
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*voert toe
Schepens
schattinck

Hendrick Jan Willems & Neel sijn huysfrou wysen Aerian Allerts
van Winckell pand an de voernoemde Jan Hendrick Jansz syn speck &
voirt alle mobele goeden dien sij binnens 't huys of buyten
't huys hebben * voer die somme van 22 gut 14 sth roerend
van berekende penninghen

Dirck Jansz Koijn wijst Piet Jan Tuts pand an een hokelinck & voort
toe Schepens schattinck voer die somme van 3 gut 7 sth berekende
penninghen. Gheschiet ter presentye van Schepenen. Soe wort Pieter
Jansz voorzeyd van Schepenen toegeschat het hokelink daer
hij pand an gewezen heeft / met een middelbaer deken / voer
die somma als voren.
Schepenen hebben by vonnis gewezen dat Piet Jan Tuts selff pand soude
alzoe Claes Aerians Cornilysz die penninghen hem beleen hadde soe
heeft Piet Jansz voorzeyd selff pand gewezen an de voornoemde Claes Aerians
syn beste bed & het an ghewezen dat hy daer mede mochte ontstaen
voer die somme van 28 sth een blanck. Soe wort Piet Jan Tuts
van Schepenen toegeschat het beste bed daer hy self pand an gewezen heeft voer die somme als voren.
OR 5655/47
Dirck Jansz Keumeraefs heeft gelt off maecxell geeyscht van Hendrick
Jan Willem Korvers tot Oude Nydorp nae inhouen syn obligatye / coempt
de voornoemde Hendrick niet & wyst maexell off selff maexel mach
wyzen & heeft vonnis versocht. Soe hebben Schepenen ghewezen die
hy selff maexell mochte wys. Soe heeft hy selff maexel ghewezen
an die saeds ackers nae inhoud d'obligatye / voer die somme van 34 ghulden
ofte nae inhoud d'obligatye / 't is ghewezen dat hy daer meede
mochte ontstaen.
Schepenen hebben Dirck Janz toegeschat zes sneesz van den zaedacker
daer maexel an ghewesen is van 't westeynd in.
Naer voorgaend vonnis soe heeft Pieter Jansz Tut selff pand gheweezen
an Gheryt Neel Sybrants sijn beste kussen & voort toe Schepens
schattinck voor die somme van 10 sth nae inhouen sijn boeck.
Lourys Piet Jans / wyst Heindrick Pietersz maexell an een koe
& voort toe Schepens schattinck voor die somme van
25 gut beroerend kustinghe / Soe wort Heindrick Pietersz
voorzeyd van Schepenen toegeschat / twye van Oom Louwis sijn
beste koijen suijver / voer die somme als vooren.
Willem Aerian Mentis wyst Heindrick Pieters maexel an
een koe & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 15 gut beroerend huijr van landt. Soe
wort Heindrick Pietersz voorzeyd van Schepenen toegeschat
Willem Aeriansz voorzeyd 2 van syn beste koyen suyver / voer
die somme als vooren.
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OR 5655/47v
Den 17en february 1567
Allert Janz van De Ryd heeft Jan Aerian Claes in De Leijen beclaecht
om 4 gulden van arbeytsloon & den ghedaechden / maer heeft
't gelt op rekenni geleden heeft geleden ende by vonnisse verclaert worde
dat den eysscher gelt off pand soude hebben. Soe heeft hy
selfs pand ghewesen aen den gedaechdens beste bed & voirts tot
Schepenen schattinge 't welck by vonnisse verclaert is dat
Allert daer mede ontslaen mochte.
Beroerend dat Adriaen van Dorp Schout van Nyedorp cogge
eenen Maerten Gherrytz delinquant van Pieter Symon Cuypers
enen weete bestelt heeft & alsoe den voirzeyden Maerten Gerrytz
noch niemat van synen weghen gecompeert en is soe is den voirzeyden
Maerten Gerrytz by Schepenen vellich verclaert.
* Ofte Oem Heyn
sal den somma
voirzeyd mogen uuytlaeten leggen.

Claes Dirckz van Winckel is ghecondempneert Oem Heyn te
betaelen binnen een maent voir de somma van 5 ghulden / salvo
Soe sal Pieter Piet Sygers hem Claes Dirckz vryen &
granderen ofte by gebreecke soe sal Claes Dirckz de selve
mede moghen laeten uuytleggen tot laste van Pieter voirzeyd.

Aerian Allerts van Winckel is resterend van Heyndrick Jan
Willems & Neel Garbrantsdr die somma van 22 ghulden 14 sth
daer voiren al pand gewesen is / Schepenen hebben Aerian
Allerts voirzeyd toegeschat het hoy soe 't daer staet / het beste
bed met syn toebehoiren / met het speck / & noch een snees
lants in den saedacker tot Oude Nyedorp.
Jan Pieter Lybes heeft Claes Janz Ketelboeter pand ghewesen
aen een deecken & voirt tot Schepenen schattinghe voir de
somma van 5 gulden & 6 stuvers & 3 duyts.
Soe wort Claes Jansz voorzeyd van Schepenen toegeschat die beste
deken met 2 die beste kussens / noch rest Claes Jans voirzeyd 4 gut 5 sth.

*van dese voirnoemde Heyndrick Pieters Gheel is by Schepenen ghecondempneert
penningen
den Kerckmeesteren van Nyedorp te betaelen die somma
van 5 phillips dalers den welcken Heyndrick voorzeyd
uuyten kerckegelde seyde genomen & Claes Oterlick gelient
te hebben.
Evert Pieterz tot Winckel als ghemacht van Cornelis Aerianz
Verlaen van Hoorn wort van Schepenen toegeschat Gherryt Neel
Sybrants beste koe op twie nae alsoe Jan Castercums uuyt syn
maexel naem aen koe gewesen hadde voir de somma van --------wilkeurt gelt blyckend by 't wilkeur bouck.
OR 5655/48
Den 3en marty 1567
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Cornelijs Jonch Claes bekent dat erfgenamen van Cornelijs
Albert Tijssijs schuldich te weesen die somma van 50 karolusse guldens / ende zoe belooft de voornoemde Cornelijs Claesz
deese voornoemde penninghen up te legghen ende te betaelen tussen
hier & karsmis naestcomende / ao 67 / Aldus ghedaen ter presentije van Jan Sijvertsz ende Claes Claesz als Shepenen.
Amel Garbrants van Die Rijd lijdt Piet Jan Tuts schuldich te wezen
die somma van 31 h sth nae inhoud sijn bouck. Gheschiet ter
presentye van Jan Syvertsz Schepen.
Albert Jan Foppesz wyst Cornelys Boell poirter tot Winckel pand
an een schaep & voort toe Schepens schattinck voer die
somma van 24 sth midsgaders den oncosten daer omme
gedaen. Geschiet ter presentye van Jan Syvertsz Schepen.
Pieter Claes Coster wijst Evert Pietersz als gemacht van
Cornelijs Fransz poirter tot Hoorn pand in een deeken
& voort toe Schepens schattinck voer die somma van
3 gulden of nae inhouden sijn boeck / Gheschiet ter presentije van Jan Piet Willems Schepen.
't ghetuijchnis
Pieter Lammertsz & Lammert Ugijsz tuijghen ten versoecke
van Jan Sijevertsz dat die flaeren staende tussen die
erfve van 't huijs & erfve daer Jan Sijvertsz van Lambert Ugijs ghecoft / & 't erff van Anna Nijsis / dat hij
Pieter --------erfe eertijts / als wesend eijgenaer van
't voornoemde huijs & erff / die -------- up sijn eijgen grondt gheset
heeft / & in sulcke forme 't selve huijs & erfve an Lammert Ugijsz vercoft heeft / Ende Lammert Ugijsz
bekent dat voornoemde huys & erfve / in alsulcke forme
als hij dat eertyts gecoft hadde / wederom an Jan Syvertsz
vercoft vercoft te hebben / In kennisse van alle die Schepenen.
OR 5655/48v
Alzoe Garbrant Sijmon Snyders ghedaechde den eersten den anderen den
derden & den vierden dach niet ghecomen is & heeft hem versche--en als
recht is --Evert Pieterz als ghemacht van Claes Cornelysz poirter tot-------eyscher / Soer hebben Schepenen ghewesen dat de voornoemde Garbrant
Sijmonsz versteken zal weesen van keer &
deselve Garbrant weer/ & dat * de voorzeyde Garbrant omme deese tyt keer noch sal
Symonsz gecon- hebben / & dat Evert Pietersz voorzyd synen eysch as toegewesen
dempneert zall die somme van 7 gut 12 sth midtgaders / 3 h sth van oncosten.
wesen / in de voornoemde

Achtervolgende zekere vonnis soe heeft Dirck Jansz Koijn eysher sekere
ses sneezen zaedlants leggende gemeen in omtrints 21 snees / leggende
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binnen den banne van Oude Nydorp / noch / ze toe competeert Hijndrick
Jan Willemsz / by onsen Schout ghesworen bode / rechtelicken op gheneijk bij
executije voor den meesten penninck daer om byedende / Soe heeft
Dirck Jans voorzeyd van de voornoemde ------ den opslach gecregen / van 't
voornoemde halff gars / --- / voer die somme van 37 gutn tot ofcortinghe
nae inhouden syn oblygatije / & voort met alle oncosten daer omme
gedaen & noch ghedaen sal worden.
Pieter Obbis Kistemaker / wyst Pieter Mathysz pand an een deeken
ende voort toe Schepens schattinck voer die somma van 3 gut
8 sth ter cause van vleijs / Gheschiet ter presentije van Jan Piet
Willems Schepen / Soe wort Pieter Mathysz voorzeyd van Schepenen toegeschat den deken daer hy pand an gewesen
heeft met het beste bed / voer die somme als vooren.
OR 5655/49
Pieter Cornelys Grotis heeft Cornelijs Heynis & Aerian Sijvertsz
beyde poirteren tot Winckell pand gheweesen an syn beste koe &
voort toe Schepens schattinck voer die somma van 26 gut
13 sth beroerende van 't rende gelt / Soe worden de voornoemde Cornelys & Aerian Sijvertsz van Schepenen toegeschat twije die
beste koijen / van de voornoemde Pieter Cornelijsz / voer die somme van
als vooren.
Pieter Dircksz Backer als gemacht van ------ Pietersz van Twisch
heeft gelt off pand van Tijs Jan Mathijs / die somme van 12 gut
10 sth roerend van rog / Coempt de voornoemde Tys niet & wijst pand
of hy selff pand mochte wyzen / & heeft vonnis versocht. Soe hebben
Schepenen ghewezen / coempt Tys Jansz niet & wyst de voornoemde
pand dat hy selff pand soude wyzen / Soe heeft Pieter Dirckz
selff pand gewezen an de voornoemde Tys Jansz syn beste koe bijhalven 2 / Soe is 't by vonnis gewezen dat hy daer mede mochte
ontstaen / voer die somma als voren / Soe wort Pieter Dircksz
van Schepenen toegeschat Soe wort Pieter Dircksz voorzeyd
van Schepenen tegeschat die selfde koe daer Pieter Dircksz
voorzeyd selff pand an gewezen heeft met syn beste xxx voir
die somme als vooren.
Soe wort Pieter Dircksz Backer als gemacht van Claes
Bak broodvoer tot Haerlem van Schepenen toegeschat
an Pieter / Amertsz van 't Sydwint syn mobele goeden
dyen hy binnens huys ofte buyten shuyen heeft suyver
voir die somma van 40 gut beroerend toedaengde penningen.
OR 5655/49v
Cornelys Jan Foppisz wijst Claes Pietersz Bombaerts van Schagen
als voocht van Dirck Janszon Graeff poirter der stede van Amstelredam maexell an acht roode koijen met een sale veers met
57

twye roode hokelinghen voer die somme van 136
karolisse gutdens beroerend huijr van twije jaer
verlopen huyr daer den een helft verschenen was anno
65 & den ander helft in den jaere 66 ende
voort alle mobele goeden dien hy binnens 's huys ofte buijten 's huys heeft & voort toe Schepens schattinck / Gheschiet ter presentye van Jan Syevertsz Schepen.
Den 17e martij @o 1567
Garbrant Symons Snijder wijst Adriaen van Dorp pand an een
hokelinck & voort toe Schepens schattinck voer die somme
van 26 sth nae inhouden syn boeck. Gheschiet ter presentye van Claes Claesz Schepen.
Pieter Cornelyszon uuyt die Weren wyst Claes Nannincksz
pand an een koe & voort toe Schepens schattinck voir
die somme van 3 gutden 5 sth. Gheschiet ter presentye
van Schepenen /
Schepenen hebben bij vonnis gheweesen / willen die erfgenaemen van
Aerian Jan Foppesz mede in't posses van die landt weesen
*) daer die soen van] daer Aerian Cornelijs Claes Heynisz ghehuyrt heeft / dat de voorzeyde
erfven hem daer uuijt sal willen met een swenis -----.
OR 5655/50
Schepenen hebben by vonnis gheweesen alzoe het hanteyken van
Jan Corneliszon Vat niet vermeldende is noch ghespecificeert
staet van ijpoteecken op Claes Claesz Breeck / dattet Claes Claesz
voorzeyd hem mettet plackaet niet zal muegen helpen / dat
hij schuldich sal weesen daer voer die penninghen pand
te wijsen nae inhouden d'obligatye van Cornelysz voorzeyd
waer up Claes Claesz up staende voet geappelleert heeft.
Schepenen hebben by vonnis ghewesen dat Mathijs Jansz
syn dach van Gheryt Neel Sybrants sal verwachten / midtsdien
dat de voernoemde Gherijt Neel Sijbrants gehouden sall weesen
de voornoemde Tys Jansz vasticheyt & borch sal stellen voer sijn
penninghen / nihijl.
Pieter Cornelysz uuyt Die Leyen wyst Claes Nannicksz
pand an een koe & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 3 gut 14 sth. Gheschiet ter presentije van
van Schout & Schepenen / by tusschen spreken van goede mannen.
Soe gheeft hem Claes Nannicksz Dam tussen hier &
paeschmarckt / & indien hij hem niet en voldoet als
voorzeyd staet / dat Claes Nannicksz voorzeyd alsdan met syn
recht sal voortgaen

hier op heeft
Pieter Cornelys
betaelt
15 sth
reserverend
Claes Nannigs
zyn actie
van 't ander
naer hier gescreven staet.
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OR 5655/50v

* 't welck den
Schout seyde te
wesen een saeck
van ------------& tot dien fyne
nemend die voir
preverentie van
wegen den Co. Mat.

Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie
by Adrian van Dorp Schout van Nyedorp cogge
ghedaen op eenen heer Steven Jansz dien hy hadde
doen verdaghen cuncluderend dat den voirzeyden heer Steven
zynen huysvrouwe getrout hadde & voirts hem
aenseggend zeeckere delicten ofte mesusen daer
hij met woirden mondelick selfs jegens zeeckere
personen verclaert heeft * aende alsoe den gedaechden
niet gecompeert en is soe hebben Schepenen by vonnisse
verclaert & verclaren mitsdesen heer Steven Janz vellich.
Soe verde den Schout rechtelicken van bewyse dat
heer Steven zyn huysvrouwe getrout heeft.

Pieter Dircksz Backer
Pieter Hilbrants als voocht van Claes Garbrants van
Schagen wort van Schepenen toegeschat Aerian Jan
Specks syn koe daer hy pand an gewezen heeft met
het beste bed met syn toebehooren voer die somme
van 17 gut 15 sth.
OR 5655/51
Up huyden den sevende aprillis anno 1567 Soe is den eersten dach
van de gadinge van paessch /
Up huyden den sevende aprillis anno 67 soe heeft Jan Aerian Jan Foppesz
uuyt die Moerbeeck / een sweenis uutgeboden up ende jegens eenen
Cornelys Claes Heijnisz poirter tot Nyeandorp / up een stucke landts
ghenaempt die "Slick Bosch" / welcke voorzeyde landt is leggende
binnen die banne van Nyendorp. Soe heeft de voirnoemde Jan Aeriansz
ghewedt den eenen den anderen & tot den darden dach / Soe heeft
Meynert de voorsoen van Cornelys Claeszoen voorzeyd Jan Aeriansz
dat wed bekent / & hebben met malcanderen gheaccordeert
& overeen ghedragen tussenspreken van die swenisse die daernaest an die Slick Bosch gelent sijn te weten Barent Albertsz
als voecht van die wedue van Cornelys aan Stoecks Aerian Piet
Gerytszoen Mathys Jacbsz / als dat Jan Aeriansz voorzeyd in den
eersten een stuck groedlants groodt omtrint 4 geersz twije
jaeren lanck in huijrwaer zal hebben tot goede mannen seggen
behouwelicke zoe zal hij voer die huyr borch stellen ende die
voernoemde stuck bosch daer die voornoemde Jan Aeriansz een wed up uuijt
geboden hadde zal hy leedich staen ende niet meer in bruyckwaer hebben noch nee staen / hy noch sijnen erfven noch synen
naecomelinghen nu noch ter wilghe dagen / Adus gedaen
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ter presentije van Jan Syevertsz & Jan Pietersz als Schepenen.
OR 5655/51v
Cornelys Dooff Symons wyst Pieter Dircksz Backer als voocht van
Sijebet Lammertsz van Ooterlick maexel an syn beste koe &
voort toe Schepens schattinck voer die somme van 62 gut
8 sth beroerend huyr van landt. Soe wort Pieter Dircksz voorzeyd
van Schepenen vyff van Cornelys Symonsz svoorzeyd syn beste koyen
suijver voer die somme als voeren.
Floryn Woutersz heeft gelt off maexel van Jan Pietersz geeyscht
Coempt Jan Pietersz niet & wijst maexel of hy selff maexell
mochte wysen / Soe heeft de voornoemde Florys selff maexel geweesen an twye varckens & voort toe Schepens schatinck voer die somme van 14 gut beroerend huyr van
landt & het is gewezen dat hy daer mede mochte ontslaen.
Soe is Florys Woutersz voorzeyd van Schepenen toegeschat
die 2 voornoemde varkens met 6 die beste dekens op 4 nae so suyver
voer die somme als vooren.
Pieter Dirckszoen Backer wort van Schepenen toegeschat het
beste bed / 3 die beste dekens 3 kussens met 3 die beste slaeplaekens voer die somme van 9 gut min een stand / beroerend een
huyr van landt
Alle alsulcke swenis wed als Pieter Dircksz Backer als recht van ---Pieter Thysz op Pieter Claesz uuytgeboden heeft hebben Jan Claesz
& Amell Gerytsz als swenisse Pieter Claesz in't 't beter recht
ghetuycht.
OR 5655/52
Schepenen hebben by vonnis ghewezen dat Heyndrick Pieter Maertsz wort in
die plaetse ghestelt van Cornelys Gerytsz omme met sijn suster &
broeders die goeden & erfvnisse van hem † vader achtergelaeten
te deelen & met malcanderen over een te dragen met
vrintschap als dat behoort.
Den 14e aprillis anno 1567
Pieter Jansz Langhedijck van Oude Neydorp lydt Dirck Claes
--ndricksz poirter tot Alcmaer / die somme van 6 gut
16 sth roerende van laeken. Gheschiet ter presentye van
Jan Zyevertsz Schepen /
Ghetuychnis
Ick Zybrant Cornelysz poirter tot Schagen / tuijcht warachtich
te weezen ten versoeke van Adryaen van Dorp Schout tot Nydorp
kogghe dat --ker dit pas met Cornelijs Laaricks wel te60

vreeden ben dat Cornelys Laaricks voorzeyd dat lant in huijr
over gedaen heeft alzoe hi dat ghehuert hadde / muegelicken
had Cornelys nu nit eerst gemacht wat ick doen ter tyt gedaen
soude hebben /Aldus gedaen ter presentye van Schout ende
Schepenen /
Pieter Cornelys uut dye Leijen wyst Pieter Geryt oijth
pand am syn beste koe & voort toe Schepenens schattinck
voer die somme van 7 gut 2 h sth nae inhouden zijn
bouck / Gheschiet ter presentye van Jan Syevertsz Schepen.
OR 5655/52v
Willem Aerian Mentis kent Jan Pietersz Boed / poirter tot Winckell
als voecht van Folkert Wylborts medepoirter aldaer schuldich
te weesen die somme van 7 gut & beloeft deese voornoemde penninghen op te legghen & te betaelen tussen hier & over een
maent ofte alsdan verwonnen te weesen onder 't verbant van
alle rechten ofte rechteren sulcks als den houder van deesz
belyeven zall / Gheschiet ter presentye van Jan Syevertsz.
Schepen.
Claes Claesz Breeck lydt Jan Cornelysz Vat die somme van
37 gut / Soe heeft Jan Cornelyszon den anderde rechtdach gelt
off pant geeyscht van de voornoemde Claes Claesz. Zoe heeft Claes
Claez hem pand gewezen / an een gars lants & voort toe Schepens
schattinck / waer op Jan Cornelys voorzeyd voor antwoirt gave
dat hij Claes Claesz pand soude wyzen daer men drijven & dregen
machte. Soe heeft Jan Cornelijs voornoemt selff pand ghewezen an
twye somn / Claes Claesz sijn koijen / & voert toe Schepens schattinck
voir die somme als voiren / Schepenen hebben gheweezen dat
Jan Cornelysz daer mede mochte ontstaen / Gheschiet ter
presentye van Schout & Schepenen.
Cornelys Jansz Knechien wyst Florys Wouters pandt an twye
die beste dekens & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 3 gut ter presentye van Gheryt Pieters Schepen.
Soe wort Florys Woutersz van Schepenen toegeschat 2
van Cornelys Jansz voerzeyd syn beste dekens daer hy pand
an gheweezen hadde voer die somme als vooren.
OR 5655/53
Schepenen hebben by vonnis gewezen dat Adryaen van Dorp
onzen Schout gelt of zal hebben van Reyer Claes Reyntijs
7 gut een sth gelt of pand zal hebben van 't lant daer die
uutleg of roerend is / of van syn gereetste goeen daer die Schout
kan leveren/
Noch van Schepenen gheweezen dat den Schout voorzeyd gelt of pand zall
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hebben van Hendrick Claes Reyntys / van 't lant daer die uutleggh
off roerend is / te weeten met die uutleg 21 gut 8 sth
& voort in zyn gereetste goeen dyen die Schout kan beamen.
Noch van Schepenen toegewezen dat Aeriaen van Dorp Schout
voorzeyd uutleg zal hebben van Pieter Jansz Slicker / gelt off zal
hebben daer die uutleg off roerend is te weeten 4 gut 16 sth
(of an die gereetste goeden dyen de Schout kan beamen).
Schepenen hebben Schout voorzeyd Jaen lands toegeschat
daer den uutleg hier boven genomeert is / van roerend is.
Pieter Jansz Slicker / heeft bij vrijen wille wel & wetlicken
ghetransporteert & opgedraghen transporteert & draecht
op midts deezen tot eenen vryen eygendom / in handen ofte
wille van ------ Reyersz / poirter tot Alcmaer / twye ackerkens
tsamen groot synde omtrint 7 sz leggende buyten de
Sydwint / belendt met Garbrant Symensz an die zuijd& Cornelys Langedyckers / an de noordtzijde. Gherekent voer die zomme van 47 gut / tot minderinghe
& in betalinghe van meerder somme dien die voernoemde
Pieter Jansz van zekere buren den voornoemde Rens Reijersz schuldich waer. Actum den 14e aprillis anno 1567.
OR 5655/53v
Den 28en aprillis ao 1567
Pieter Claesz Kosters als voecht van Cornelys Claes Costers kinderen
heeft Jan Snyder van Oude Nydorp maexel geweezen an die voornoemde
kinderen haer bed & voort toe Schepens schattinck voer die somme
van 4 gut 10 sth roerend huyshuyr / Soe wort Jan Snyder voorzeyd
van Schepenen toegeschat 2 die beste bedden met al syn toebehoeren voer die somme als vooren / Geschiet ter presentye van Jan
Aeriansz / Schepen.
Garbrant Symon Snyder lydt Harck Jansz van Schaghen die
somme van 3 gut 14 h sth berekende penninghen / Gheschiet ter
presentye van Jan Syvertsz Schepen.
Schepenen hebben by vonnis gheweezen alle alsulcke penninghen als
Claes Jansz Ketelboeter eyscher Dirck Jansz Kuyp ghedaechde
roerend van zewas -- is Claes Jansz voorzeyd ontseyt van zijnen eysch maer zal
kere costen gelt
Claes Jansz sijn versoeck doen op den genen
van Pieter Kastercum dyen Dirck Jansz voorzeyd / up datum 59 vercofte nae inhouden 't Schepen
kinderen.

boeck / zyn portie van de erffnisse van Claes Jansz Castercum zynen huys-vrouwen
broeder.

Schepenen hebben up huijden by vonnis verclaert / naedemael bij hemluyden
gesien was zekere acten / waer by claerlycken gebleken is dat
Aeriaen Maerten Gerytsz Kist delinquant van den nedergeslaegen
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Pieter Symonsz / een rechte derde weete ghedaen is omme jegens
den Schout te verantwoirden / van 't voorzeyde 't seyte by hem -------persoen gepretenteert & niet gecompareert & verschenen is /
Dat den voernoemde Maerten Gerytsz versteeken zal weezen
van keer & weer & voerts verclaert dat men de vernoemde
Maerten Gerytsz een wete zal doen jegens over veertyen
dagen omme 't aenhoiren syn bautissement.
OR 5655/54
Naervolgend voor vonnis coempt Neel Grootemaechs of heur gerechte voecht niet
tot opten darden dach & bekent Pieter Jansz sBaker / zekere berekende penninghen
nae inhoud syn bouck / of wijst pand dat de voornoemde Neel alsdan
versteecken zal weezen van keer & weer / & dat Pieter Jansz voirzeyd
daer voir selff pand soude wyzen / soe heeft hy selff pand gheweesen an
de voernoemde Neel haer beste bed & voort toe Schepens schattinck
voir die somme van 83 gut min een braspenninck / nae inhoud
syn boeck.
Jan Oom wijst Evert Pieters van Winckel pand an een deken
& voort toe Schepens schattinck voor die somme van 2 gut
11 sth / Soe wort Evert Pieters voorzeyd van Schepenen toegeschat
de voornoemde deken met een middelbaer bed / suijver voer die somme
als vooren.
Aerian Claes Ooterlicks wyst Heindrick Gerytsz maexell and 'tlant
daer hij binnen onse banne van Nyerop heeft voer die somme
van 13 gut 17 h sth / roerend van huyr van lant / Soe
wort Heindrick Gerytsz voorzeyd van Schepenen toegeschat 3 sth
in't landt waer hy maexel an gewezen hadde voer die somme
als vooren.
Folkert Smit wyst Claes Frederycks pand an sijn smidts
blaesbalch / voir die somme van 20 sth 5 doyten / beroerend
arbeytsloon van backen. Soe wort Claes voorzeyd van
Schepenen toegeschat de voornoemde blaesbalch / met die grootste
voorhaemer.
OR 5655/54v
Volghende zeeckeren eyssche ghedaen by Adrian van Dorp
Schout van Nyedorp cogge op eenen ghevangen ghenaemt
Heyndrick Gosensz van gheboirte uuyt Vrieslant by Steenwick
hem aenseggend dat hy als vagebonde & ledichganger jegens
het placaaet van de Mat deur 't lant ginck bidden / & voirts
dat hy eenyghe dieverye binnen den stadt van Enchuysen
geperpetreert hadde blyckend by den informatie by den voirzeyden
Schout geexhibeert / eysschend ter cause van dien den voirzeyden gevangen
ter justitie welcke informatie van de dieverye den voirzeyden
gevangen ontkende seggend onwaerachtich te zyn / Schepenen
ghehoirt hebbend eysch & andtwoirt hebben den voirzeyden Schout
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ontseyt van zynen eijsch van de justitie & den voirzeyden gevangen
ghebannen den tyt van twie jaeren uuyten jurisdictie van Nyedorp
op pene van strengelyck ghegeselt te worden / Actum den
28en april 1567.
Den 12 may anno 1567
Garbrant Symon Snyder wyst Pieter Dircksz alz voecht
van Jan Heyndrickz poirter tot Alcmaer / pandt an syn
roodt paert ende voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 10 gut 17 sth 1 blanck. Gheschiet ter presentye van Cornelys Symonsz Schepen /
Garbrant Symon Snyders wyst Harck Jansz van Schagen
pand an aen schaep ende voort toe Schepens schattinck
voer die somme van 4 gut nae inhouen 't Schepenen
boeck. Gheschiet ter presentye van Jan Piet Willems
Schepen.
OR 5655/55
Pieter Cornelys uut die Leyen wyst Jan Jansz Kastercum
als voecht van Jan Jansz van Langedyck pant an een deeken
ende voirt toe Schepens schattinck voor ene somme van 5 gut
10 sth ter cause van hoy. Gheschiet ter presentye van Jan
Syevertsz Schepen.
Pieter heer Reyers wyst Jan Pieter Lybes pand an een deeken &
voort toe Schepens schattinck voer die somme van 22 sth
nae inhoud syn boeck. Soe wort Jan Pieters voorzeyd van Schepenen toegeschat een middelbaer deken voir die somme als
vooren.
Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat Jan
Reyers syn beste deken / voer die somme van 2 gut.
Jan Pieter Lijbes wort van Schepenen toegeschat een
midelbaer deken voer die somme van 10 sth.
Jaep Feel wyst Pieter Lammerts pand an syn beste bed
& voort toe Schepens schattinck voer / die somme
van 3 gut 43 sth berekende penninghen / Soe
wort Pieter Lammerts voorzeyd van Schepenen toegeschat Jaep Feel zyn beste bed daer hy pand an
ghewezen heeft voer die somme als vooren.
OR 5655/55v
Jan oom wijst Jaep Saell pand an sijn beste bed & voort toe
Schepens schattinck voer die somme van 20 sth. Soe
wort Jaep Saell voorzeyd van Schepens toegheschat het
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beste bed daer hij pand an ghewezen heeft voer die somme
als vooren.
Heindrick Gerytsz wort van Schepenen toegeschat alle roerende goeden dien Heindrick Jansz binnens 's huys heeft voer
die somme van 3 gulden 10 sth nae inhouden sijn boeck /
Adriaen van Dorp wort van Schepenen toegheschat twye sneez
saedlants van 't west eind in in Claes Claesz syn zaedacker
leggende binnen die banne van Oude Nydorp / voer die
somme van 10 pont daer hy in ghecondempneert is &
voort heur verclarinck /
Upten dach van huyden soe is by vonnisse van Schepenen
verclaert (alsoe eenen Maerten Gherytz delinquant van Pieter
Symon Claes Cuypers (den welcken hy van den levendighen lyve ter doot gebracht
hadde) drie mael vellich verclaert is / & een gerechte weete
gedaen is ter plaetse zynder vaders residentie / omme te aenhoeren
vonnisse van bautismente / dat den voirnoemde Maerten Gerrijtz
van nu voirtaen ghebannen sal wesen uuyt onse jurisdictie
van Nyedorp & voirts den Co Mat landen & graeflicheyt
van Hollant.
Upten dach van huyden soe heeft Adriaen van Dorp Schout
van Nyedorp cogge eyssche gedaen op eenen Maerten Gerytz alias Kist
delinquant van Pieter Symon Claes Cups / alsoe den selven delinquant
drie mael vellich verclaert is / & eenen gerechte wete gedaen is ter
plaetse syns vaders residentie omme te aenhoeren vonnisse van
bautissemente omme balling 's lants te worden geleyt / Soe sall
dat wy Schepenen (gehoirt gehoirt hebbend den eyssche van den
Schout voirnoemt) by onse vonnisse verclaert hebben & verclaren mitsdesen
den voirnoemden Maerten Gerytz Kist balling 's lants uuyt onse
jurisdictie van Nyedorp & voirts uuyt de Co Mats landen van
onse graeflicheyt van Hollant / Actum den 12en mey 1567.
OR 5655/56
Den 26e maij anno 1567
Alle alsulcke wedtspul als Katryna Jonckfrouwe
uuijten Haeghe Pieter Dircksz Backer als gemacht
van haer Katryna voorzeyd als eijscher / & Heindrick
Pietersz Geel verweerder dat de selfde Heindrick
gehouen zoude wezen sijn pont groot by haer pont
groot te leggen / ter tyt toe we voornoemde Katrijna bewesen zal hebben 't gunt daer sy pont groot tegen
geset hebben / waer op Schepenen by vonnis
't selfde gesteedt hebben / Ende ----------- alhier soude
blyven mede op coste van ongelyck / mede gewesen
als boven.

65

------ Jan Schoenmaker lydt Pieter Uges uuyt Holsterlandt die somme van 7 gut 14 h sth roerend van
vleys. Gheghiet ter presentye van Claes Claesz Schepen
Adriaen van Dorp Schoudt van Nijdorp kogghe wordt
ontseyt van zijnen / eijsch van syn eerste instantije
als dat die Schout over veertyen daghen sijnen
eysch op't schrift soude leveren in handen van Sijmon
Claesz als ghemacht van de erfgenaemen van Aerian
Claesz / † ------ / 't welck hy niet ghedaen heeft.
Adriaen van Dorp Schout van Nijdorp kogghe wordt
ontseyt van zynen eysch / ter cause dat hy 't Schepenen
vonnis over veertyen dagen niet voldaen en
heeft / voer dese instancye.
OR 5655/56v
Pieter Cornelyszon Schalkis wyst Piet Jan Tuts pandt
an twye lameren & voort toe Schepens
schattinck voer die somme van 10 sth / Gheschiet
ter presentye van Schepenen.
Schepenen hebben Pieter Jansz Tuts toegeschat twie van Pieter
Cornelis beste lammeren voir de voirzeyde thien sth.
Alzoe Pieter Slicker zyn recht volmaeckt heeft tot de
vierde rechtdach toe als dat die wedue van Grote
Maech de voornoemde Pieter gelt off pand soude wysen nae
inhouden sijn boeck & die wedue voorzeyd apsent ghebleven
is & Pieter voorzeyd geen gelt vrye pandt weet an te wysen.
Soe hebben Schepenen by vonnis geweesen dat de voornoemde
wedue / Pieter Jansz voorzeyd vrye pand zal wijsen daer die
Schepenen 't hooft penninghen uuyt muegen off dat die wedue
voorzeyd alsdan zal onleggen.
Pieter Dircksz Backer als gemacht van Jan Hendricks
poirter tot Alcmaer wort van Schepenen toegeschat een
veers / voer die somme van 5 gut 9 sth een oortijen.
Cornelys Jansz Molenaer wort van Schepenen
toegeschat / die beste koe van Pieter Cornelysz Scalckis
voer die somme van 13 gut 13 sth een blanck.
OR 5655/57
Cornelys Florysz wort van Schepenen toegeschat
van Oom Floor syn porcye van die Schuyt met
zyn toebehoren / voer die somme van 55
gut beroerend kustinge van die voornoemde
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schuyt met twye koyen /
Up huyden den 26en mey 67 soe is ten versoucke van
Adriaen van Dorp Schout van Nyedorp cogge / in 't openbaer
opgeveylt omme te vercoepen zeecke percelen van landen
& erffven ofte hofsteden den welcken Pieter Janz Slicker /
Heyndrick Claes Reyntges & Reyer Claes Reyntges/ eertyts van de
kerck van Oude Nyedorp in erfpachte ghenomen hebben / Ende
dat uuyt saaecke van zeeckere achterstallyghe erfpachte dien
den Schout daer op uuytgeleyt heeft metsgaders het
verloep ofte woechere / & voirts zeeckere oncosten van dien te
weten dat Pieter Janz somma meten verloep & oncosten was
bedraghend 5 guldens / Heyndrick Claez somma was / 21
guldens & 5 stuvers / Reyer Claez somma was
bedragend 7 gulden & 6 stuvers / welcke percelen van
goeden by den voirgenoemden Schout tot ofcortenge & betalinge
van synen voirzeyden penninghe zyn ghecoft voir de somma hier boven
ghescreven salvo sal den Schout ofte het actie van hem
hebbende den jaerlicxe erfpachte daer op staende & den
kerck van Oude Nyedorp competerend van nu voirtaen betaele.
OR 5655/57v
Den 9en junij 1567
Pieter Dircxz Backer als gemacht van Claes Hals van Haerlem
eyschtste gelt off pand van Florys Wouters / Symon Luct Jaeps /
Oude Neel / & Claes Claesz Breeck als borghen voir Pieter Jansz
Slicker / voir de somma van 62 ghulden 10 sth / als nu verschenen / elcx
van een vierde paert van de voirzeyden somma daer op bij Schepenen
vonnisse verclaert is dat Pieter Dircxz voirzeyd gelt ofte pand
sal hebben. Soe heeft Oude Neel pand ghewesen an een
hokeling & voirts tot Schepenen schattinge / Jan Castercum
als gemacht van Claes Breeck wyst pand aen Claes Breecksse
zyn gereedtste goeden dien Backer bewinden can / & voirts
wyst Backer selfs pand beroerend van Florys Wouters
& Symon Lutjaeps / elcx aen een van heur beste koyen & voirts
tot Schepenen schattinge / & is by vonnisse verclaert dat Backer
daer mede volstaen mach /
Pieter Cornelis alias Piet Heer Garbrants heeft Geryt Claesz
als gemacht van Lourenz Renz van Barsingerhorn pandt
ghewesen aen een koe voir de somma van 4 ghulden 15 sth.
Pieter Backer als voocht van Jaep Coerens weduwe wyst
selfs pand aen een veers van Florys Wouters veerzeyd voir die
somma van 5 gulden.
Beroerend den borchtochte van Pieter Corneliz Schalckes voir
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naer inhout
syn bouck

zeeckere kercke huijer / daer in hy is gecondempneert by vonnisse
van Schepenen Claes Lamberts te volden voir Sinte Bartholomeeus
eerstcomend ofte dat Claes Lambert dien penningen sal mogen
laeten uuytleggen volgende den costume & 't recht van den lande.

Ende volgend 't voirgaende vonnisse soe is ten versoucke van Pieter
Corneliz voirzeyd ghewesen dat Reijer Heyndrick & Cornelis
Claes Reyntgeszoonen Pieter Cornelys voirzeyd zullen vryen &
ontlasten van den uuytleg by Claes Lambertsz op hem versocht
elcx naer advenant dat zy van 't lant gebruyct hebben.
Beroerend den questie twisschen Jan Aerian Jan Foppesz yscher ter
eenre & Cornelis Jan Foppes gedaechde ter andere zyden beroerend
zeeckere 50 gulden / daer den voirzeyden eysscher soe hy procedeert
den renten in enich jaer heeft betaelt & noch moet betaelen / &
den eyscher heeft ontfangen / d'wekck den voirzeyden gedaechde bekende
maer heeft hem gereseveert aen syn cessie. Soe is by Schepenen
vonnisse verclaert dat den gedaechde den eyscher sal leveren gelt
ofte pand naervolgend syn obligatie ofte 't waer dat hy hem conde
vryen met synen brieff van cessie binnen een maent.
OR 5655/58
Upten dach van huyden soe is ten versoucke van de naeste vrienden
van Aerian Ysbrantz by vonnisse verclaert dat den waerden
daer eenyghe goeden / van cleederen / hoet /bonet / messe & scheed
ofte anders in pand hebben van Aerian Ysbrantz dat die
selfde waerden die goeden wederom sullen restitueren & leveren
in handen van zynen vrienden sonder eenich betaelinghe daer
voir te eysschen / & wachten heur van gelycke meer panden
van Aerian voirzeyd te nemen / alsoe in't openbaer verclaert & offgeroepen is dat niemant hem sal lienen noch borgen.
Aerian Wouters lydt Jan Pieter Lybers (dien hem omtrint 6 ghulden
eyschte naer inhout zyn bouck) 't selve op rekeninge mits dat
hy soude comende rekenen binnen 14 dagen / ofte den rekeninge
soude staen aen Jan Pieters voirzeyd.
OR 5655/58v
Den 23en junij 1567
Jan Pieter Lybes wyst Volkert Smit pand aen een deecken
& voirts t'Schepenen schattinge voir de somma van 3 ghulden 11 sth.
Schepenen hebben Jonghe Jan Janz van Winckel uuyten naem
van zynen broeders weduwe (genaempt Tryn Piet Tades toegeschadt
voir zeeckere 7 ghulden 10 sth de welcke Tryn voirzeyd van Claes Aerian
Cornelis waeren resterende / & Jonghe Jan voirzeyd selfs pand gewesen
hadde toegeschadt Claes Aerianz bed met zyn toebehoeren &
voirts zyn vleys & speck.
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Schepenen hebben Pieter Jan Tuts toegeschadt voir zeecker 31 h sth
daer hem van Amel Garbents waeren resterend / Amel Garbents
beste deecken.
Pieter Cornelys / heer Garbents lydt Piet Jan Tuts schuldich te wesen
die somma van 7 ghulden 17 h sth.
Aerian Claesz Voocht bekent Cornelis Symonz als procuratie
hebbend van Jan van Oudewater van Amsterdam uuyt saecke van
een halff last rogs by hen van Jan van Oudewater gecoft / die
somma van 21 gulden schuldich te wesen.
OR 5655/59
Sint Jans gadinghe @ l567 / 4 july
Lysbet Wylefs lydt Cornelis Albertz alias Keys als Voocht
By ordonnantie ofte Raedtsman van Ste Anna gildt ter cause van lanthuier
van den gerechte tot karsmisse lestleden verschenen wesend schuldich te wesen die
deurgedaen.
somma van 22 gulden & heeft daer voir maexel gewezen aen
een koe / Schepenen hebben hem toegeschat Lysbet Willefs beste
koe.
Volkert Wilbertz woenend tot Winckel heeft in presentie
van Jan Zyvertz Schepen ghecoft van Pieter Dircxz Backer onse
medepoirter twie koe hoij te betaelen tot karsmisse eerstcomend & by ghebreecke van betalinghe soe heeft Volkert
Wilbertz voirzeyd hem overgegeven & geconsenteert voir hem & zynen
erffven / dat Pieter Dircxz & zijnen erffven den penningen
van de coep van 't voirzeyde hoy bedragend 20 guldens corrent gelt
tot Nyedorp voir den vierschaer sal moghen tunen & winnen / &
Volkert Wilbertz daer voir moghen inwinnen / uuyt saecke dat
Volkert voirzeyd den voirzeyden penningen in presentie van Jan Zyvertz Schepen
voirnoemt verwilckert heeft.
Den 7en julij 67
Beroerend den questie twisschen Pieter Cornelis Schalkes
eysscher & Mrs Lourens Thalasicus gedaechde nopende dat
Pieter Cornelis eyste alsoe by zyn † moeder een testament
gemaect was by den voirzeyden gedaechde / welcke testament by den
gebroeders & vrienden van den eyscher (soe hy seyt) in presentie
van den voirnoemden Mr Lourens gerenunchiert is / versouckend tot dien
eynde dat den voirzeyden gedaechde 't voirnoemde testament by den eyschers
moeder gemaect zoude deurdoen in syn protocol / waer
jegens den voirzeyden gedaechde gealigeert heeft eerst bij zynen
procureur & nae psonelicken dat den eyscher onseyt
soude wezen van zynen eijsch / maer dat hy eerst zoude
hebben copie van zeeckere informatie by den eyscher gedaen &
genomen / Schepenen eysch & andtwoirde hebbend gehoirt
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hebben by vonnisse verclaert / dat den voirnoemde ghedaechde / den
eyscher tot synen coste sal geven acte mits nominatie van de
psoinen dien voir hem hebben gheweest omme 't voirnoemte
testament te renunchieren / hoe & in wat forma 't selve
gerenunchiert is /
OR 5655/59v
Syvert Pietz Schuytvoerder heeft selfs pand gewesen
aen Mrs Jan Serurghyen zyn beste bed voir zeeckere 7 ghulden
& 15 h sth verleden penninghen by Mr Jan beleden & is verclaert
by Schepenen dat Zyvert Pierterz pand gewesen heeft daer
hy mede volstaen mach.
<?Cornelis?>
Pieter Jan Tuts eyscher wyst pand aen Pieter vornoemd als h Garbents
zyn beste rock & voirts tot Schepenen schattinge voir 7 ghulden 17 h sth.
Schepenen wysen dat Pieter Janz pand heeft gewesen daer hy
mede mach volstaen.
Willem Aerian Mentes wyst Olbrants Dircxz van Winckel
als voocht van syn broeders kinderz pand aen een schaep voir de
somma van 20 stuvers gelient gelt.
Noem Piet Reynkes wort toegeschadt Jan Jan Willems beste
bed met zyn beste deecken voir de somma van 8 ghuldens
Pieter Jacobz Backer wort van Schepenen toegeschadt Alyt
Symons weduwe heur beste bed met zyn tuijch voir de somma
van 12 ghulden 17 h sth beleden gelt by heuren voocht beleden.
Pieter van 't Pats kynderen wort wort van Schepenen toegeschat
Dirck Janz Keuyns koe voir de somma van 2 gulden &
18 h sth de welcke Dirck Janz / den voirzeyden kynderen schuldich was.
Aerian van Dorp onse Schout wort van Schepenen toegeschat
de beste deecken / met een oerkussen van Claes Aerian Cornelis
voir de somma van 2 ghulden 11 sth toegewesen boeten.
Beroerend den questie tusschen H. Steven Janz Pastoir als
eysscher & Claes Cornelisz Turfman gedaechde / nopende dat
den voirzeyden eyscher heeft begeert dat den gedaechde ruijminge
uuyt synen huyse (toebehoerend den pastoirye) soude doen waer
jegens / den voirnoemde gedaechde geseyt heeft dat Pieter Dircxz (die
welcke seyde noch eygenaer van de pastoirye te wesen & den kerck
niet verlaten te hebben / hem den woeninge hadde toegeseyt omme
daer inne te blyven woenen & dat hy by dien geen ruyminge
en soude doen daer tegens den eyscher replicerend geseyt heeft
dat hy 't voirnoemde huys eertyts van de voirnoemde Pieter Dirckz gehuiert
heeft & den tyt noch niet geexpereert en ware /al waer't
alsoe als men dan den voirzeyden Pieter Dircxz noch eygenaer van 't selve
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waer / dat hy als eyscher 't selve uuyt saecke van huiere in
zyn gewelt hadde / Schepenen eyssche & antwoirde aen wederzyden gehoirt hebbend hebben by vonnisse verclaert dat den voirzeyden
gedaechden ruyminge soude doen binnen den derden dach.
OR 5655/60
Den 21n Julij 67
Pieter Corneliz Schalckes heeft belooft & hem overgegheven
dat hy Jan Janz Castercum als gemacht van eenen Pieter
Janz van Langedyck uuyt Outkarspel te betaelen & voldoen die somme
van 5 gulden &10 stuvers twisschen hier & over
vierthien daghen ofte verwonnen te zyn met alle rechten.
Gheschiet in presentie van Jan Zyvertz Schepen.
Solvit

Willem Aerian Mentes heeft over 14 daghen pand ghewesen
aen een koe voir zeeckere 6 guldens dien hy tegens eenen
Cornelis Verlaen Laeckenvercoeper ten achteren was.
Schepenen hebben Cornelis Verlaen voirzeyd toegeschat Willem
Aeiansz voirzeyd zyn beste koe op twie nae voir de voirzeyde
somma van 6 gulden.

Jan Jan Willems wort van Schepenen toegeschat Pieter Claez
Costers zyn beste deecken met twie swarte schaepen met
een wit schaep voir de somma van 5 guldens / nopende dat
Jan Janz voirzeyd zeeckere verkens van eenen Reyer Pieterz alias
Noem op een conditie gecoft & Pieter Claez over gedaen hadde.
Beroerend den questie van Aelbert Pieterz eysscher op & jegens
Heyndrick Jan Willems gedaechde met synen voochden / ten weten
Claes Claeszz Vogelensanck & Jan Pieterz van Winckel
nopende dat den voirzeyden Albert Pieterz volgend zeeckere actie in
date den 24en february 67 den voizeyden gedaechde geeyscht
heeft die somma van 68 Pond 19 Z 7 Ds berekent
gelt volgende den voirzeyden acte waer van hy versochte gelt ofte
pand welcke voirzeyde somma den gedaechden met Claes Claez voirzeyd
bekenden den voirzeyden Aelbert Pieterz schuldich de wesen & Jan Pieterz
begerend zyn vierthien dagen. Schepenen hebben by vonnisse
verclaert dat den voirzeyden gedaechden Aelbert Pieterz eyscher sullen
betaelen ofte pand wysen voir de voirzeyden somma & alsoe den
voirzeyden gecondemneerden niet en betaelden noch pand en hebben gewesen
Soe heeft Aelbert Pieterz uuyt crachte van Scepenen vonnisse zelver
pand gewesen aen 15 sneesz saedlants ofte daer omtrint leggende in de bannne
van Oude Nyedorp & hebben den voirzeyden Hendrick Janz gedaechden met Claes Claez
voirzeyd den pand gestaen / & Jan Pieterz voirzeyd heeft daer op stil geswegen.

Tryn Ghysses van Winckel is by vonnise van Schepenen gecondempneert jegens
den Schout in een correctie van 4 Conincx dalers ter cause dat zy
zeeckere personen hadde doen dachvaerden voir den Hove van Hollant
voir en alleer den eersten instantie alhier voir onse vierschaer gedaen
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was naer vermelden onse keer / & Heyndrick Janz geabsolveert
OR 5655/60v
Den 4en augusty 1567
Cornelis Doeve Symons gheft hem over Theens Claesz
Laeckenvercoeper t'Alcmaer te voldoen die somma van
21 gulden 10 h sth binnen drie weecken eerstcomend
ofte verwonnen te zyn met allen rechten.
Beroerend den questie twisschen Adriaen van Dorp Schout
van Nyedorp cogge eysscher & Jan Pieterz Prins van
Barsingerhorn gedaechden nopende van zeeckere feijten
daer den voirzeyden gedaechden binnen den banne & jurisdictie
van Schagen aen de voirzeyden eysscher geppetreert hadde
daer tegens den voirzeyden gedaechde seyde alsoe 't selve
binnen Schagen was geppetreert / dat hy ter cause van dien
soude zyn geapsolveert & den eyscher van synen eysche
ontseyt / Schepenen eysche & antwoirde gehoirt hebbend
hebben by vonnisse verclaert den voirzeyden eyscher van synen eysch
nopende 't gunt binnen Schagen geschiet was ontseyt zoude
zyn & den gedaechden daer van geapsolveert / maer indien
den eyscher voirzeyd ter cause den voirzeyden saecke yet opten voirzeyden
gedaechden in rechte soude willen procederen / dat hy 't selfde
voir den vierschaer & jurisdictie daer ' feyt geschiet te
soude doen.
Theens Claesz Laeckenvercoep van Alcmaer heeft van zeekere
beleden penningen bedraghen ter somma van 8 ghulden dien hem van
eenen Thys van Mathys quamen selfs pand gewesen
aen een veers voirts tot Schepenen schattinge / Schepenen
verclaeren dat Theens Claesz daer mede mochte volstaen.
Pieter Lambertz wort van Schepenen toegeschat Jaep Meynertsz
beste bed met zyn toebehoeren / & voirts noch alle zynen roerende
goeden omme de somme van 10 h guldens daer Jacob Meynerts ter
van renten staende op 't huys & erffve daer Jacob voirzeyd bewoont.
Jan Dircxz Snyder wort van Schepenen toegschat / alle Pieter
Lamberts roerende goeden / voir de somma van 10 h ghuldens daer
Pieter Lambertsz van 't aerlicxe renten Jan Dircxz voirzeyd schuldich
is volgend den rentebrieff daer van zynde.
OR 5655/61
Claes Janz Oterlick wort van Schepenen toegeschat voir zeeckere
20 gulden dien hem van Aerian Reyers synen swager resteerden
& Aerian voirzeyd aen Pieter Backers beste koe hem van Pietr Backer
gegeven pand gewesen hadde toegeschat den beste roede koe
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van Pieter Backer voirzeyd voir de voirzeyde 20 ghuldens.
Aelbert Pieterz wort van Schepenen toegeschat voir zeeckere
berekende penninghen bedraghend ter somma van omtrint 69 ghuldens
hem van Heyndrick Jan Willems resterend / 15 sneesz
zeylants ofte daer omtrint leggende in de banne van Oude Nyedorp
belent Alyt Willem Jans weduwe aen de oestzyde & Willem Symons
aen de westzyd / alsoe aen 't selve lant pand gewesen is.
Up ten 8en augusty 1567 soe heeft Jan Jansz Castercum
belooft Jacob Meynertz te voldoen die somma van 3 gulden
twischen hier & 3 weecken ofte verwonnen te zyn te zyn met alle
recht.
OR 5655/61v
Upten 18en augusty 1567
Pieter Schalckes wyst Jan Corneliz Vat pand aen een
koe & voirts tot Schepenen schattinge voir de somma van 24 h ghuldens
in presentie van Pieter Janz & Jan Zyverts Schepenen.
Beroerend den questie twisschen Adriaen van Dorp Schout eyscher
& Jan Pietersz Prins gedaechde nopende dat den gedaechden hem
als Officier aengeseyt hadde dat hy zeeckere luyden hadde
gelivert omme den beelden stucken te slaen voirts hem
hadde gedriecht te gryven waer tegens den gedaechden geseyt
heeft sulcx niet gedaen te hebben maer indien den voirnoemden
eyscher 't selfde conde betuyghen / soe begeerde den voirnoemde
gedaechden hem 't selfde te laeten ontfallen / Schepenen hebben
ghewesen dat den eyscher zyn getuygen sal inbrengen omme
't selfde te betuygen.
Jan Janz Houtsager lydt Claes van Buyten schuldich te wesen
omtrint 2 ghulden 15 sth ter goeder rekeninge ter presentie van
Jan Zijvertz.
Reyer Jaep Hillis belyt Pieter Dirck Yfs schuldich te wesen
die somma van 20 ghulden 7 sth ten presentie van Cornelis Symons Schepen.
Den Schout heeft beclaecht zeeckere psonen by naemen ''Claes Pieter Rogs / Pieter Maerten Deddes Jan Aerian Claes & Cornelis Reyers
om zeeckere getuychnisse van dat Pieter Geryt Oyts eenen
Thys Jan Mathys gequetst soude hebben / waer op den gedaechdens
verclaerden niet van den voirszeyden saecke gehoirt ofte gesien te hebben
begerende 't selfde by eede te affirmeren & alsoe den voirzeyden Schout
van 't gundt voirzeyd staet certificatie versochte tot synen coste. Schepenen hebben
den eyscher ontseyt van geen certificatie te hebben.
Beroerend dat den Schout eenen Hilbrant Janz heeft aengeseyt
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dat hy Tryn Jannemoyd Deur op pynsterdach lestleden had
opgeworpen / 't welck Hilbrant Janz ontkent heeft / Soe
hebben Schepenen naevolgende 't getuychnisse by hem daer op
gehoirt & zeeckere acte daer op gesien by vonnisse verclaert
& verclaren dat Hilbrant Jansz voirzeyd vry & quyt sal wesen
van den Schout zynen eysch.
OR 5655/62
Schepenen hebben Gerryt Claesz als gemacht van Lourus Renz
van Barsingerhorn wort van Schepenen toegeschat & dat van verlyt
gelt & by Pieter Cornelisz heer Garbents pand voir gewesen ter
somma van 4 ghulden 15 sth een koe van Pieter Cornelis Koyen.
Schepenen hebben Heyndrick Gerrytz toegeschat / voir zeeckere 18 ghulden
berekent gelt dat hem van Jan Hartochz Schoenmaecker resten
twie van Jan Hartochs een winterveersz.
Claes Theensz van Alcmaer wort toegeschat van Claes Aerian
Cornelis / den beste deecken met vier zyn beste kussens &
dat voir 5 gulden.
Van gelycken wort Claes Teenz voirzeyd toegeschat van Thys Jan Mathys
een koe den beste op een voir de somma van 8 ghulden.
Heyndrick Claes Heyntges wort overgeschat van zeeckere
3 ghulden 18 sth / daer hy Theens Claez t'Alcmaer schuldich is
zyn beste bed.
Van gelycken wort Theens Claez toegeschat van Jan Bleskens
voir 3 ghulden 3 h sth aen een veers ofte koyken.
Van gelycken wort Claes Teenz toegeschat van Jan Aerian Claes
& dat voir 9 ghulden 7 sth / een veers met een hokeling.
Van gelycken wort Claes Theenz toegeschat / van Maerten Smit
& dat voir 5 gulden een bed met een deecken.
Reyer Claes Reyntges wyst Cornelis Rens Jans pand voir 5 h gulden
aen een deecken & voirts tot Schepenen schattinge.
Jan Phöppesz wort toegeschat van Jan Jan Willems twie schapen
& dat voir 2 ghulden 10 h sth.
OR 5655/62v
Beroerend den questie hangende twisschen onsen Schout
als eyscher & den Heylichgeestmeesters gedaehden / nopende dat
den Schout versoghte te hebben copie van de brieven & munimenten
die den voirnoemde Heylichgeestmeesters (beroerend & aengaende den
gilden) onder heur hadden / daer tegens den gedaechden
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seyden ongehouden te zyn omme den Schout enyghe copien
te geven / Schepenen gehoirt hebbend eysch & antwoort / hebben
by vonnisse verclaert dat den Heylichgeestmeesters ongehouden
sullen wesen den Schout eenyghe copien te leveren.
OR 5655/63
Up huijden den eersten dach in september anno 1567
Pieter Claeszoon van De Rydt wyst Dirck Janszoen Koeijn
pandt an een koe & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 16 gut. Gheschiet ter presentye van Jan
Syevertsz Schepen.
De questije tussen Jan Pot Biersteker tot Alcmaer & Pieter
Dijrckszon Backer / roerend van 10 jaeren voechtdijschap hebben
Schepenen clacx alinck & al ghewesen an Pieter Cornelysz
& Cornelys Jansz Boed / mueghen sz arbijters met haer
beeyden niet over een dragen soe mueghen sij arbeyters voirzeyd
een outr man met haer te nemen tot haeren appetyt.
Pieter Claeszoen op de Rijdt wijst Lorreijs Joystrs poirter
tot Schagen pand an sijn beste bedt & voort toe Schepens
schattinck voer die somme van 13 gut roerend van een
koe. Gheschiet ter presentye van Schout & Schepenen.
Pieter Dirckszoen Backer bekende alhier in presentye van Schout
& Schepenen als dat hij seyde alzoe Willem Wyertsz & Jan
Symons malcanderen ghequetst ofte gewont hebben dat sij met
malcanderen zullen rekenen wy van ander coempt die zal
upleggen & betaelen & vry zoude weesen van 't vreyst loen
Jan Jansz Snyder wyst Claes van Buyten pant an een deken
& voort toe Schepens schattinck / voer die voorgaende penningen
daer hy beleden heeft / Gheschiet ter presentye van Jan Syvertsz
Schepen /
OR 5655/63v
Pieter Dircksz Backer wort van Schepenen toegeschat
Jan Oom syn beste koe voer die somme van 12 h gut.
Cornelijs Jansz Molenaer wort van Schepenen toegeschat
Aeriaen Wouters syn beste bed met syn beste decken voer
die somme van 6 gut een sth.
Reijer Claes Reyntijs wyst / Cornelijs Rensis wort van
Schepenen toegeschat Reyer Claes Reyntys syn deken daer
hy pand an ghewesen heeft met zekere penningen daer
onder Cornelys voirzeyd rustende is voer de somme van 5 h guts.
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Den Schout wort van Schepenen toegeschat Jan Oom syn
beste varken voor die somme van 30 sth.
Volgend den eysche & conclusie op huyden in 14 dagen
huyden
gheleden/by Adriaen van Dorp / op Jan Pieterz Prins ghedaen
o
't welck den gedaechde beroerend zeeckere aenseggen * Schepenen zeeckere getuygen
begeerde * te laeten gehoirt hebbend hebben by vonnisse verclaert dat den voirzeyden gedaehden
ontfallen
't gunt hy geseyt hadde hem mochte laeten ontfallen
nae 't recht van de lande & den gedaechden heeft den boeten van 't
ontfallen gepresenteert / maer de Schout en heeft dien niet willen
ontfangen maer 't selve vonnisse gereformeert.
oop

OR 5655/64
Up huyden den 15e septembris anno 1587
*als voecht van Dirck sijn zoen
Garbrant Sijmon Snijder lydt Claes Nannincks * die somme
van vijff gulden & wyst voort pandt an zyn beste deken &
voort toe Schepens schattinck voer die somme als vooren. Gheschiet ter presentye van Jan Piet Willems als Schepens.
Cornelys Dooff Sijmons kent Cornelys Jansz Molenaer
schuldich te weesen die somme van 11 gulden 15 sth & beloeft
deese voornoemde penninghen up te leggen & betaelen tussen hier &
over een maent off alsdan verwonnen te weesen met alle recht.
Gheschiet ter presentye van Jan Syevertsz Schepen.
Jan Hendricksz als gemacht van
----------------------- Cornelysz uuyt De Leyen lydt Engell Willems
----------------Lakencoopster tot Alcmaer die somme van 15 gut
----------------Gheschiet geschiet ter presentye van Jan Syevertsz
Schepen.
Beroerend den questie hangende voir den vierschaer twisschen Adriaen
van Dorp Schout eyscher ter eenre / & Cornelis Pieterz gedaechde
ter andere zyden / nopende dat den eyscher zeyde dat den voirzeyden
ghedaechden eenen Pieter Lourenz gequetst zoude hebben / daer
hy aen verbuert hadde 10 pont tegens hem als Officier / waer
tegens den voirzeyden gedaechden seyde 't selfde niet gedaen te hebben
& is tegens den eyscher aen 't verwin gegaen / Schepenen zeeckere
getuychnisse gehoirt hebbend hebben naer 't gunt voir heur gebleecken
is / den eyscher ontseyt van zynen eysche / & den gedaechden
geapsolveert.
OR 5655/64v
Heer Cornelys Albertsz lydt Cornelys Albertsz Keyser die somme
van 9 gutde verlopen renten / Gheschiet ter presentye van
Jan Syevertsz Schepen.
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Den 15e octobris anno 1567
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis verclaert dat Piet Geryt Snyders
gheapsolveert quyt & vry sal weesen van Jan Jan Geryt Snyder synen
eysch / roerend van 25 karolusse gutden hooftgelt & 4 h gut van verlopen renten.
* poirter tot Alcmaer
Pieter Cornelysz uuyt De Leijen wijst Jan Hendricksz * pand an sijn
van 15 gut
beste koe & voort toe Schepens schattinck up rekenschap # coempt
de voornoemde Pieter niet / & rekent met de voornoemde Jan Heindricks tussen
hier 14 dagen / dat de pande alsdan uuyt gedaen zall weesen.
Gheschiet ter presentye van Claes Claesz Schepen / Jan Heindricks voorzeyd
wort van Schepenen toegeschat Pieter Cornelysz syn best koe
daer hy pand an ghewezen heeft voer die somme van 15 gut.
# voer die somme

Claes Jansz Ketelboeter wyst Mr Gerijt Jansz pand an een koe &
voort toe Schepens schattinck voer die somme van 25 sth.
Gheschiet ter presentye van Schout & Schepenen /
OR 5655/65
Schepenen hebben by vonnis verclaert dat Jan Jan Gherijt Snijder
weder om een man zal soeken daer hij syn gvande ofte achterstall
sal mueghen haelen / roerend van die 25 gut 4 h gut daer
Piet Gerytsz van de voornoemde Jan geapsolveert is /
Schepenen hebben by vonnis verclaert dat Oude Pieter Lammerts
Jan Jan Snijder tot oude Nijdorp sal upleggen & betaelen die
somme van 175 karolusse guldens hooft gelt
met die verloopen renten tussen hier & kersmisse naestcomende
of dat hy een bezegelde brieff zal leveren alzoe goedt als die
oude brieff is.
Cornelys Dooff Symons wyst Aerian Specks pand an syn beste deken
& voort toe Schepens schattinck voer die somme van 4 gulden en - sth.
Geschiet ter presentye van Jan Syevertsz Schepen / Soe wort Aerian
Jansz voorzeyd van Schepenen toegeschat ---- de voornoemde deeken met
het beste bed / voer die somme als vooren.
Jan Heindricks poirter tot Alcmaer als voecht van Jan Jansz Steenhuijs mede poirter tot Alcmaer / wort van Schepenen toegeschat
twee van Jan Oom syn beste veersen met die beste koe behalven een
voer die somme van 24 gut van verloopen lyfpencije
noch toegetaxeert van costen / 2 gut.
Pieter Dircksz Backer -- wort van Schepenen toegeschat Pieter Cornelys uuyt De Leyen syn beste koe voer die somme
van 10 gut 2 h sth.
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OR 5655/65v
* Uuyten naem van Baltes
Pieter Dircksz Backer * wort van Schepenen toegeschat van Reijer
Jaep Hilles 2 van syn beste koyen / voer die somme van 19 gut
15 sth.
als voecht van Wybrant Mr Alberts /
Pieter Dircksz voorzeyd wort van Schepenen toegeschat Meyster Jan Sirrgijn twije syn beste bedden voer die somme van 8 gut
een oortyen van een stuck.
Noch Pieter Dircksz Backer / als voecht van Cornelijs Albertsz Lakenkoop / wort van Schepenen toegeschat Jaep Feel 2 van syn beste bedden
daer hy pandt an gewezen heeft voer die somme van 6 gut
5 h sth.
Dirck Jansz Koijn wort van Schepenen toegeschat Pieter
Claesz van die Rijd die beste veers met die beste koe op één nae
voer die somme van 12 gut 10 sth.
Cornelys Rensz wort van Schepenen toegheschat die
Schout syn beste deken voer die somme van 4 gut 14 h sth.
Up huyden den 27ste octobris @ 1567
OR 5655/66
Jan Jacob Aerians van Oude Nydorp heeft beclaecht Florijs
Woutersz om zekere 20 gut ofte wyst pandt daer voer
coempt Florys Wouters voorzeyd niet & wijst pand off
Jan Jacobsz voirzeyd selff pand mochte wijzen / Soe hebben
Schepenen by vonnis ghewezen coempt de voornoemde Florys niet
& wyst pand dat Jan Jacobsz selff pand soude wyzen.
Soe heeft hy selff pand ghewezen an de voornoemde Florys syn
beste koe & voort toe Schepens schattinck voir die
somme van 20 gut. Gheschiet ter presentye van Schout
& Schepenen /
Hendrick Pieters wort van Schepenen toegeschat Claes
Jansz Ooterlick syn beste bed / suyver / voer die somme
van 3 gut 4 sth /
Cornelys Albertsz Keyser wort van Schepenen toegeschat
2 van Heer Cornelys syn beste bedden suyver / voer
die somme van 6 gut verloopen renten.
Aerien Allert Walichs van Winckel wort van Schepenen
toegeschat Pieter Lamerts van 't Sydwint syn beste
bed met 2 die beste dekens voer die somme van
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6 gut 5 sth & voort ons verclarinck.
OR 5655/66v
Den thienden dach in november ao 67
Cornelys Boel tot Winckel wort van Schepenen
toegeschat Albert Jan Foppes sijn beste deken voer die
somme van 24 sth.
Jan Jacob Aerians poirter tot Oude Nijdorp wort van
Schepenen toegeschat / Florys Wouters twije sijn beste
koijen voer die somme van 20 gut.
Claes Nannincks als voecht van Dirck Claesz sijn zoen
wort van Schepenen toegeschat Garbrant Sijmon
Snyders beste deken met het beste bed voer die
somme van 5 gut.
Adriaen van Dorp wort van Schepenen toegeschat
Ouwe Neels beste deken voer die somme van 12 sth.
Noch toegeschat Lambert sijn beste weefstoel voer
die somme van 10 pont.
Noch is den Adryaen voornoemt toegeschat Tryn Aeff Ghysis
tresoor met een deken wesend ten huyse van Hein
Dirck Jansz haeren swager alwaer sy selffs pand
an gewesen heeft voer die somme van omtrint
7 gut & 10 sth.
OR 5655/67
Up huyden den 24e novembris ao 1567
Pieter Cornelyszon uuijt De Leijen lydt Dirck Griehs
van Hoochtwoud / die somme van 15 gut / roerend
van een koop van een koe / Geschiet ter presentije van
Gerijt Pietersz Schepen / Soe wyst Pieter Cornelysz voirzeyd
Dirck voornoemd pand an een koe & voort toe Schepens schattinck
voer die somme als vooren / Geschiet ter presentye van Jan
Syevertsz Schepen.
Jan Cornelyszon Vat verclaerde alhier voer Schout &
Schepenen dat hij Dirck Claes Nannincks syn boeck valls
wilde maeken dattet alzoe veel niet en is als Claes
Nannincks synen vader nae inhouden 't cextrackt de voornoemde
Jan Cornelysz was maanend / die somme van 37 gut
10 sth nae inhoud 't extract als vooren.
waer op

Alle alzulke stuck zaedlanten als Jan Vusstenzoon poirter

79

Schepenen
gewesen
hebben

tot Oude Nydorp ghehuert heeft van Pieter Jansz
medeportter tot Oude Nijdorp staet hy voer met
sijn wittige wed -----/ Jan Pieter Lybis met daer
op seggen / soe mach hy hem daer uuyt
met een willijge wed /

OR 5655/67v
Cornelys Boelen van Winckel wort van Schepenen toegheschat van Claes Aerian Cornelijs syn beste oorkussen
met het minste / voer die somme van 22 sth midsgaders 5 h sth van daghen & schrijven /
Cornelys Boelen wort van Schepenen toegheschat Jaep
Duijns beste ketel met syn beste oorkuijsen voer die
somme van 16 sth midts mede van oncosten 5 h sth
van dagen & scryven /
Noch Cornelys Boelen wort van Schepenen
toegeschat / van Geryt Symon Kuyps / 2 die beste
kussens / voer die somme van 16 sth midtsgaders van
oncosten als boven.
Cornelijs Albertsz Keijser wort van Schepenen toegeschat Pieter Cornelijsz uuijt De Leyen sijn beste
deken voer die somme van 27 sth.
OR 5655/68
Up huyden desen 19en novembris @ 67 soe is
volgend zeeckere kuere & ordonnantie by Schout & Schepenen
ghemaect ten versoucke van Allert Pieterz by den Schout
& Schepenen van Nyedorp tot Nyedorp op't stedehuys
in't openbaer & dat naervolgend zeeckere voirgaende
procedueren in den eersten in date den 21en july lestleden
daer gescreven staet datter by den eyscher selfs pand
is gewesen --- / & voirts in date den 15en augusty
mede lestleden op welcken daghe den voirzeyden Albert Pieterz
zeeckere 15 sneesz saedlants of daeromtrent toegeschat zynde voir zeecker
68 ghulden 19 sth 7 penningen / In't openbaer (naervolgend
zeeckere kercx ghebot) opgheveylt & is 't selve lant groot
zynde omtrint 15 snes ofte al 't gundt den gheheele acker
meerder dan xxxx zes sneesz groot is by den voirnoemden Albert
Pieterz ghecoft voir de somma van 72
karolus guldens tot 40 groten 't stuck / & heeft den Schout
hem den opslach in't openbaer gedaen & den coop
togeslaghen welcke zaedlant is gelegen in den banne van
Oude Nyedorp & is belent met Alyt Willem Jans weduwe
aen de oestzyde & Willem Symons aen de westzyde. Actum
op jaer & dach als boven in kennisse van my
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Claes van Buyten.
OR 5655/68v
Den 22 decembris anno 1567
Jan Pietersz Boed tot Winckell als voecht van Hendrick Jan
Willems / wijst Evert Pieters als voecht van Marithen
Willem -------icks pand an een deeken & voort toe Schepenen
schattinck voer die somme van 7 gut / Soe wort Evert
Pieters voirzeyd van Schepenen toegeschat / de voernoemde Hendrick sijn
beste deken met syn beste bed / voer die somme als voren
een sth ----- oncosten.
Thys Jan Mathys lydt Claes Janszoen Koorn poirter tot
Hoochtwoudt / die somme van 30 gut 12 sth / Gheschiet
ter presentye van Jan Syvertsz Schepen /
Pieter Cornelysz uuyt De Leyen wyst Jan Brouwer pand
an een deken & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 8 h sth arbeytsloon / Geschiet ter presentye
van Gheryt Pietersz Schepen / nichell
Pitter Janszon Tut heeft gelt off pant gheeyscht van Jan
Hertichs Schoenmaker / coempt Jan Hertichs niet & wyst pand
of hy selfs pand mochte wyzen & heeft fonnis versocht. Soe
hebben Schepenen by vonnis verclaert dat hy Pieter Jansz self
pand mochte wijzen als voirseyt is / Soe heeft Pieter Jansz voirzeyd
selff pand gewezen an een koe & voort ter Schepens
schattink voer die somme van 10 gut min een blanck
haer tegen afgerekent van Groot Oom 3 gut --------- h sth.
Pieter Jansz Tut wort van Schepenen toegeschat Kales Jan
syn beste koe byhalven een voer die somme als boven.
OR 5655/69
Aerian Wouters lijdt Heindrick Pieters Geel die somme van
37 sth. Gheschiet ter presentije van Jan Syevertsz Schepen
Schepenen hebben by vonnis verclaert dat Gheryt Maerts
van 't Verlaert quyt & vrij zal wezen van Heindrick Claes
Reyntys synen eysch / ter cause van uuytleg /
Florys Wouters wort van Schepenen toegeschat / Wijleff Aerian
Wylofs syn beste bed / & voort het huijen / voer die somme
28 gut.
Jan Piet Willems wort toegeschat Reyer Jaecop Gerijts
syn beste koe / voer die somme van 11 gut 13 sth
in reste van meerder somme.
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Pieter Dircksz Backer als voecht van Claes Hals wort
van Schepenen toegheschat / Claes Claes Breeck / een
sn zaedlants / in ------ hem / voer die somme van 3 gut
een braspenninck.
Noch Pieter Dircksz voirnoemt toegeschat Florys Wouters syn
beste bed behalven een / voer die somme van 3 gut
een braspenninck.
Noch Pieter Dircks voirzeyd toegeschat Ouwe Neel syn beste
bed / met syn pieelu voer die somme van 3 gut een
braspenninck.
Noch Pieter Dircksz voorzeyd toegeschat Symon Lutke Jaeps
syn beste bed / met syn puelu / voir die somme van
3 gulden een braspenninck /
OR 5655/69v
Volgende zeeckere eyssche & conclusie by Adriaen van Dorp
als Schout van de Co Mat weghen van Nyedorp cogge / ghedaen
& ghenomen op eenen Jacob Dircxz van der Dieck gedaechde
beroerend dat den eyscher den voirzeyden gedaechde aengeseyt hadde
dat hy hem vervordert hadde zeeckere lant (eertyts by zynen
voirsaet totten dienste van een misse op't nyeuwe altaer
in onse kercke besproocken) te besitten & den vruchten daer
van te haelen & dat tegens reden & recht / dat hy daer
aen verbuert soude hebben zeeckere mulcte van 100
gouden realen / & voirts arbtrale correctie / waer teges
den voirzeyden gedaechden geseyt heeft tegens den voirnoemde eyscher
niet verbuert te hebben uuyt saecke dat hy
in den maent julij 1566 metten Deecken van Hoorn
van den voirzeyden zaecke gecomposeert & daer voir gedaenct
hadde / & opten selven tyt 't voirzeyde lant by den Deecken voirzeyd is
geconsenteert dat den Heylichgeestmeesters dat zouden vercoepen
& den penningen tot behoeff van de Heylichgeest souden ontfangen
& den diensten tot laste van de Heylichgeest souden doen &
dat Jacob Dircxz 't selve soude coepen / welcke saecke
den voirzeyden gedaechde opten selfden tyt alling & al aen
kopluyden die men daer toe souden verkiesen gebleven heeft /
& was volgende 't selve geblyf den uuyspraecke gedaen
op Ste Maertens avent laestleden / Concluderend dat den
eyscher ter cause van dien ontseyt zal wesen van zynen
eysch & conclusie / Ende naer wy Schepenen eysch &
andtwoirdt hadden gehoirt hebben by onse vonnisse den
voirnoemde eyscher van synen eysch ontseyt / & den gedaechden
daer van geabsolveert. Actum ano ut supra aldus
ghedaen by alle den Schepenen & onderteyckent
Claes van Buyten.
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OR 5655/70
In den jaere 1568 stijlo com
zoe is deese ancomenden jaere Schepenen gheweest
in den eersten / Sijmon Claeszoen /
Jan Pietersz Wit
Albert Piets
Aerian Cornelijszon Wanninck
en Phillips Claeszon
Jasp Cornelijsz
en Huijbert
Up huijden den 13 january anno 68 soe ist gadinge van kersmisse.
Cornelijs dooff Symons van 't Sydwint wyst Sybrt Lammerten
van Oterlick maexel an een koe ende voort toe
Schepens schattinck voer die somme van 62 gut 10 sth noch 2 ghulden 10 sth
op rekenschap / Gheschiet ter presentye van Albert Pietersz
Schepen. Soe wort Sybrt Lammerten voirzeyd van Schepenen
toegeschat / Cornelys Doof Symons voirzeyd al zyn koyen
dyen hij nu ter tyt up syn stall heeft voer die somme
als boven /
Jan Gerijt Oyts wyst Olbrant Allerts maexel an twye
syn beste koijen & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van -- gut 10 sth roerend van huijr van lant. Geschiet ter presentye van Phillips Claesz Schepen.

daer verschenen
was ao
66.

Up huyden den 15e januarij anno 68 soe heeft Pieter
Dircksz Backer als voecht van Pieter Dircksz eertyts onse
pastoer geweest / 36 / heeft zekere wed uuytgeboden op
& jegens Heer Steven Jansz nu ter tijt onse Pastoer
is / om zekere 9 gut roerende huyshuijr / dat de
voorzeyde Steven Jansz schuldich soude wezen Pieter Dircksz
die huyr te bekennen of tegen hem te wed te gaen / & heeft somme versocht
waer op Steven Jansz voorzeyd voir antwoirt gave &
seyde alzoe hy een geestlick man 36 out hy niet schuldich is hem t'antwoirden / & heeft fonnis versocht
waer op Schepenen ptijen gehoirt hebben & hebben met
rype deliberatye bij vonnis verclaert dat Heer Steven
Jansz schuldich & gehouden zal weezen de voornoemde Pieter Dircksz
te antwoirden.
En Pieter Dircksz fugytijff is & een ballinck van de mtaesteyt
is zoe hy seijt.

OR 5655/70v *)
Pieter Claes Pieter Thens wyst Jan Jacobs van Oude Nydorp
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maexel an syn beste koe & voort toe Schepens schattinck
voir die somme van 26 gut off 't waer saecke dat Piet
Claesz weet te bewijzen dattet minder is. Gheschiet
ter presentije van 't gerecht / Jan Jacobsz voorzeyd wort van
Schepenen toegeschat die beste koe daer Pieter Claesz voirzeyd
maexel an geweszen heeft met het beste bed met syn toebehoeren voer die somme van 9 gut voirzeyd.
Waer op Sche---- Jansz syn 10 dagen genomen heeft om te
reformeren off te appelleren.
Schepenen by vonnis gewesen dat de 10 dagen stateren sullen
van ----- Jansz alzoe voer hij ----------------------- verheft en
indien hij ------------------- niet en verheft dat Pieter Dircks
alsdan met sijn maexel sal voortgaen.
Vam Lon wyst Heindrick Pietersz Geel maexel an een koe
& voort toe Schepens schattinck voer die somme van
63 gut berekende huyr van lant. Geschiet
ter presentye van Schout & Schepenen / Soe wort
Heindrick Pietersz voorzeyd van Schepenen toegeschat vijff
van Vam Lon syn beste koijen voer die somme van
als boven.
Willem Aerian Mentis wijst Heindrick Pieters Geel maexel
an een koe & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 11 gut 9 sth. Geschiet ter presentye van Schout
& Schepenen / Soe wort Heindrick Pieters voorzeyd van Schepenen toegeschat Willem Aeriansz syn beste koe voer die
somme als boven.
*) Volledige correctie hier niet mogelijk omdat het
originele handschrift onvoldoende leesbaar is. C.K.

OR 5655/71
Neel Jonck Claes wyst Baernt Alberts maexel an een koe
& voort tot Schepens schattinck voer die somme van
54 gulden beroerend huijr van lant. Gheschiet ter presentye van Albert Pietersz Schepen / Soe wort Baernt
Albertsz voirzeyd van Schepenen toegeschat voer die beste
koyen voer die somme als boven /
Pieter Claes Pieter Thens wijst Pieter Dircksz Backer als
voecht van Anna Piet Thyssis maexel an een koe
& voort toe Schepens schattinck voer die somme
van 12 gut / beroerend huyr van lant / Soe wort
Pieter Dircksz van maexel toegeschat 2 die beste
koyen byhalven een voer die somme van als boven.
Jan Koschou wyst Sijger Dircksz maexel an die
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bladen van 't lant daer die kustinge of roerende en
voert toe Schepens schattinck voer die somme van
250 ghulden of daer omtrint / & soe
wort Syger Dircksz voorzeyd toegeschat die bladen
van 't lant / voer die somme als boven voer haer
verclarinck.
Ick Aerian Cornelys buyrman & poirter tot Harinckhuyzen verwilkeur / Cornelys Jan Foppysz poirter
tot Nyemdorp die somme van 50 karolusse
guts & beloeve voer mij & mynen erfven die selven penninghen op te leggen, te betaelen tot karsmisse nu eerstcomend ao 68 ter presentye van Jan
Pietersz Wit & Albert Paecsz als Schepen.
Pieter Jansz Koorn wyst Pieter Huyberts van Basingerhorn
maexel aan een hokelinck / voort toe Schepens
schatinck voer die somme van 14 gut 10 sth
beroerend huyr van lant. Soe wort Pieter Huyberts
voorzeyd van Schepenen toegeschat 2 van de voorzeyden Piet
syn beste koyen behalven twije.
OR 5655/71v
Claes Jansz Ketelboeter wyst Aerian Aeriansz maexel an
't huys met sijn erff daer Pieter Obbys nu ter tijt in
woent / voort toe Schepens schattinck voer die somme
van 100 gut / Soe wort Aerian Aerians voorzeyd
van Schepenen toegeschat het huys met syn eerff
daer hy maexel an gewesen heeft met vier van Claes
Jansz voorzeyd syn beste koijen / voer die somme als boven.
Pieter Jansz Koorn wyst maexel an een koe & voort toe
Schepens schattinck voer die sommme van 21 gut
16 sth beroerend huyr van lant. Soe wort Symon
Symon Pieters voerzeyd van Schepenen toegeschat tuije
van Pieter Jansz voorzeyd syn beste koyen voer die somme
als boven.
Dirck Jansz Koyn wyst Claes Naninckz als voecht van
Maerten Olbrants van Alcmaer maexel
an een koe & voort toe Schepens schattinck
voer die somme van 25 gut beroerend huyr van
lant / Soe wort Claes Nannincksz voorzeyd van Schepenen toegeschat 2 die beste koyen byhalven
twye / voer die somme als boven.
Pieter Dirck Prins & Pilgrom Heerincksz als Kerckmeesters
van Oude Nijdorp / wyzn Reyer Claes Reyntys maexel an de saebrucker daer sy van hem gecoft hebben
& voort toe Schepens schattinck / Soe wort
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Reyer Claesz voerzeyd van Schepenen toegeschat d'ander acker daer sy van hem gecoft hebben voer de
somme als boven.
OR 5655/72
Up huijden den 19e january ao 68
Up huijden den 19e january anno 68 soe bekende Garbrant Dircksz
dat heer Willem Aerian Mentis borch ghewordn was / voer zekere
kerckgelt dyen Willlem voirzeyd van de Kerckmeesters ghebruijct heeft /
Soe koempt Pieter Jansz Koorn & maeckt hem sterck als
principaell / Coempt Garbrant Dircksz in tuighe cost ofte
voorzeyd in alsulicke forme als Garbrant Dirclyst in't kerckeboeck
gespecificeert staet / Aldus gedaen ter presentye van Phillips
Claes als Schepen.
Gherijt Kist van Calverdyck beloeft voer Schout ende Schepenen op syn rechterhant weder in te comen tussen hier
& over een maent ende wijsen Symon Claesz van de
Tocht alsdan maexel voer syn penninghen nae inhoudn syn
obligatije of dat Gheryt Kist voorzeyd alsdan dae obligacye
sal voldoen.
Aerian Wouters wijst Jan Reyersz Koster pant an een deeken & voort
toe Schepens schattinck voer die somme van 17 sth eerc oorc sth.
Geschiet ter presentye van Jasp Cornelysz als Schepen / Soe wort
Jan Reyers van Schepens toegeschat Aerian Voorals zijn beste
deken voer die somme als voren.
Heindrick Claes Reyntys wyst Jan Reyersz Koster pand an een deken
& voort toe Schepens schattinck voir die somme van 5 gut
8 sth. Gheschiet ter presentye van Huybert Jansz als Schepen.
Soe wort Jan Reijers Coster van Schepenen toegeschat Heindrick
Claesz syn paert voer die somme als vooren. Noch het beste bed.
Pieter Cornelijsz uuyt de Leyen wyst Jan Reyers pand an
deken & voort toe Schepens schattinck voer die somme
22 sth o ---- / Gheschiet ter presentye van Albert Pietersz
als Schepen / Noch wort Jan Reyers van Schepenen toegeschat
4 ------ van Pieter Cornelys voer die somme als voren.
OR 5655/72v
Ouwe Neel wyst Jan Reyersz Coster pand an een deeken & voort toe
Schepens schattinck voer die somme van 17 sth of nae inhoud syn
boeck / Gheschiet ter presentye van Huybert Jansz Schepen / Soe
wort Jan Reyers van Schepenen toegeschat / Ouwe Neel syn
beste deken.
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Cornelys Bleskis wijst Jan Reyersz Coster pand an een deken ende
voort toe Schepens schattinck voer die somme van 17 sth een
oort / Gheschiet ter presentye van Jasp Cornelysz als Schepen.
Noch wort Jan Reyers van Schepenen toeghat Cornelys Bleskis
syn schaep voir die somme als voren.
Maerten Smit van 't Sijdwint wyst Jan Reyersz Koster pand an
een deken & voort toe Schepens schattinck voer die somme
van 31 sth. Gheschaet ter presentye van Jasper Cornelijsz als
Schepenen. Noch wort Jan Reyers van Schepenen toegeschat
Maerten Smit sijn beste bed voer die somme als voren.
Cornelys Dooff Sijmons wijst Pieter Dircksz Backer als
gemacht van Molenaer maexel an syn beste bed &
voort toe Schepens schattinck voer die somme van
21 gut een stoter / Gheschiet ter presentye van Huybert
Jansz als Schepen.
Noch Cornelys Dooff Symons lydt Piet Dircksz voorzeyd
pand an die somme van 11 gut 15 h sth. Geschiet ter
presentije van Huybert Jansz voorzeyd / als Schepens.
Jan Benninck van Abekerck heeft beclaecht Pieter Cornelysz Schipp
om zekere penningen nae inhoudn syn obligacye roerend van ---- ste
paert scheeps & heeft begeert gelt of pand waer op Pieter Cornelys Cornelys voorzeyd voer antwoirt gave & seyde ---- ick seg mij
heren alzoe ick macht hadde om te vercopen dat ick macht
hadde om quijt te laten / dat ick niet schuldich ben hem te betalen nae inhoudn d'obligacye / dat ick hem sal betalen nae advenant
dae andere reeds ontfangen hebben dat ic daer fest mede ontstaen
& heeft vonnis versocht / waer op Schepenen pertijen gehoirt hebbend / hebben
by vonnis verclaert dat Jan Benninck voorzeyd met sijn paert Schepenen sal
ontstaen & ontfangeen nae advenant die andere reets ontfangen hebben.
OR 5655/73
Ouwe Neel lydt Pieter Dircksz Backer als gemacht van
Molenaer / die somme van 5 gut 7 sth op rekenschap / Geschiet ter presentye van Phillips Claesz Schepen /
Den 16en februarij 1568
Up huyden den 16en february 1568 soe heeft Florys
Wouterz van Oude Nyedorp geconsenteert & hem overgegheven
consenteert & gheeft hem over mits desen / omme den Rentmeester van Alcmaer betalinghe te doen van zeeckere
58 karolus guldens verschenen lanthuiere binnen ofte
voir en sondach erstcomenden metten costen daer omme gedaen
& by gebreecke van dien soe consenteerde & wilkeurde den
voirnoemden Florys Wouterz dat den voirnoemden Rentmeester ofte

87

zyn gemacht op maendach eerstcomend met 't recht van
executie sal moghen voirts prcederen tot coste & laste van
voirnoemde Florys Wouterz / Gheschiet ter presente van Aelbert
Pieterz / & Jan Pieterz Schepenen & my present
Claes van Buyten.
Heindrick Claes Reyntys lydt Reyer Pietersz
van Hoochtwoud / die somme van 2 gut 13 sth roerend
van vleijs. Gheschiet ter presentye van Huybert Jansz Schepen.
OR 5655/73v
Up huyen den eersten martye ao 1568
Gheryt Pietersz wyst Jan Jansz Kastercum als gemacht van Jan Willem
--- Borryt van Winckel pand an een bed & voort toe Schepens
schattinck voer die somme van 5 gut 8 sth geschiet ter
presentye van Albert Pietsz Schepen.
Up huyden den eersten dach in martije @o 68 soe heeft
Ouwe Neel geconsenteert & overgegeven consenteert
& geeft hem over midts deesen omme Claes Sytsen van
Opdam betalinge te doen van zekere arbeijtsloon
te weten die somme van 9 gut 10 sth 6 gut tussen
hier & over 14 dagen die ander 3 gut 10 sth tussen
hier & mey / in gevalle Cornelys voirzeyd die 6 gut niet
en betaele dy voirzeyd staet / dat Claes Sijetsz voorzeyd alsdan
gelt off pand van de voorzeyden 9 gut 10 sth zall hebben / Geschyet
ter presentye van Phillips Claesz Schepen /
Pieter Claes Pieter Theus lydt Dirck Swaen van Winckell
die somme van 17 h sth van berekent gelt. Geschyet ter
presentye van Albert Pietersz Schepen.
OR 5655/74

nu ter tyt
staende ter
Hendrick
de welken

Up huyden den eersten martije @o 68 soe heeft Adrijaen van Dorp
Schout tot Nydorp kogge zekere schrien ofte tresoar met een
deeken rechtelicken van Schepenen toegeschat wesend als in't
't Schepenenboeck gespecificeert staet 't welck Trijn Aeff Gysses
te -- competeert / van zeckere 7 gut 0 sth nae inhoudn de
Schout syn voor te rechtelicken op van de gesworen * beede opge
meyst omme van meesten penninck. Soe heeft de voornoemde
beede d'Schout voirzeyd den opslach gegeven van dese
goede voorzeyd voir die somme van 3 gut dat tot ofcortinge
van die penningen voorzeyd.

Heindrick Gerytsz heeft zekere berekende penningen geeyscht van
Jan Pietersz van Oude Nydorp gelt off pand. Coempt van Pieter
voorzeyd niet & wyst pand of ick selff pand mach wysen
zoe hy niet gecomen is & wees pand. Soe heeft Heindrick voorzeyd
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selff pand gewesen / an Jan Pietersz syn bed & voort toe Schepens schattinck / Het is by vonnis gewesen dat hy daer mede
soude ontslaen.
Cornelis Michelsz & Pieter Dircksz Backers uuyten naem
van Schepenen & Kerckmeesteren nu ter tyt wesende als eyschenden
en hebben beclaecht eenen Jan Jansz Kueck als verweerder
van zekere bezegelt roerend van de costerye van Nye Nidorp
nu tertyt is rustend onder Jan Jansz voirzeyd dat de voornoemde
Jan Jansz schuldich & ghehouen zall weezen dat beze-gelt over te leveren in de handn van Cornelys Michelsz
off in die handn van den gemeente waer op Jan Jansz voirzeyd
verweerder vooromt wordt gamen & seyde dat hy niet
schuldich en waere dat bezegelt over te geven in handn
vand gemeente eer ter tyt toe Dirck syn zoen uuyt gedaen soude weezen & de naem op een ander gestelt wesen
& heeft vonnis versocht waer op Schepenen pertyen gehoyrt
hebben / hebben eendrachtelicken by vonnisse verclaert dat de voornoemde
Jan Jansz dat bezegelt over hat.
OR 5655/74v
Claes Jansz Koorn van Hoochtwoud wordt van Schepenen
toegeschat Thys Jan Mathys twye 3 van zijn beste koyen
voer die somme van 30 gut 7 sth.
Willem Jansz van 't Verlaet wort van Schepenen toegeschat Pieter Cornelys uuijt die Leijen syn beste koe voer
die somme van 6 gut 10 sth een blanck.
Claes Jansz Oterlick wort van Schepenen toegeschat Pieter
Cornelysz uuyt die Leyen het minste hokelinck voort
verclarinck voer die somme van 17 sth.
Cornelys Pietersz Havick wort van Schepenen toegeschat
Pieter Jan Tuts sijn beste bed voir die somme van
3 gut off daer omtrint.
Pieter Dircxsz Backer als gemacht van Molenaer wort
van Schepenen toegeschat Ouwe Neel sijn beste koe
voor die somme van 5 gut 7 sth.
Den Schout wort van Schepenen toegeschat Olijs Jan
Mathys zyn beste koe voer die somme 9 gut
van toedaengde penningen.
OR 5655/75
Up huyden den 15en marty
Jan Cornelyszon Knechyen wijst Jan maexel Heindricksz
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van Alcmaer als gemacht van Cornelys Jansz Streckhuijs van
Alcmaer maexell an die bladen van /'t lant de nae inhoudn
bezegelt / voer die somme van 9 gut 16 sth met alle
oncosten daer omme gedaen synde / of noch gedaen zullen werden.
En zoe beloeft Jan Cornelysz voorzeyd deese roerende penninghen
op te leggen & betalen tussen hier & paesmarckt naest
comend. Aldus gedaen ter presentye van Phillips Claesz
Schepen /
Schepenen hebben by vonnis geweezen dat Jan Pieter Lybis selff
pand soude wysen alsoe Aerian Wouters apsent bleeff an de voernoemde
Aerian syn wegen & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 5 gut 1 h sth op rekenschap / Geschiet ter presentye van Schout & Schepenen / Soe wort Jan Pieters
voorzeyd van Schepenen toegeschat een veers voer die somme
als voren /
Schepenen hebben by vonnis gewezen dat Pieter Dirck Jans
& Pilgrom Heeringks als Kerckmeesters van Oude Nijdorp
uuytleg zullen hebben nae inhoudn haer boeck van zekere
psonen dien sy genomeert hebben tussen hier & 8 weeken.
Florys Wouters heeft beclaecht Jacob Jansz Feel / uuijt
die Campen voir die somme van 104 karolusse gutn / roerend van een hanteijken / off pand/maexell.
Coempt Jaep Feel voorzeyd niet & wijst pand / dat
hy self pand soude wyzen / Soe heeft Florys Wouters
selff pand geweezen an de voornoemde Jacob syn twye
koyen / & alle roerende goedn & voort an die
kussen daer hem coompt van Jan Piet Willem.
Zoe heeft Jacob Jansz voorseyt / die pand gestaen
daer Florys Wouters pand an gewezen haddett als voirzeyd staet.
Geschiet ter presentije van Albert Pietersz Schepen
Soe wort Florys Wouters voorzeyd van Schepenen toegeschat
al 't geen voorzeyd staet / met die praem & cleijboor met
al 't geen die voornoemde Florys weet te bevinden / voer die
somme als voren.
OR 5655/75v
Schepenen hebben by vonnis gewezen dat Pieter Dirck Jans
& Pilgrom Heerincks als Kerckmeesters van Oude Nydorp
uuytleg zullen hebben van Cornelys Rens Jan Pietersz
Lodder & Pieter Cornelys uuyt die Leyen uuytleg
zullen hebben tussen hier & paech naestcomend.
Phillips Claesz als Heylychgeestmeester heeft beclaecht
Claes Heynis Uuytschot off syn kinderen / voer die somme
van 7 h gut verlopen renten / heeft geeyscht gelt off
pand maexell / & heeft vonnis van Schepenen versocht waerop die gedaechde voer antwoirt gaeve en seyde / off
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hy voer sijnen vader mochte verantwoiren & begeerde
daer van syn veertien dagen. Waer op Schepenen gehoirt hebbend eijsch & antwoort / & hebben by vonnis geweezen dat Phillips Claesz voorzeyd gelt ofte maexel zal
hebben / waer op die gedaechde syn 10 dagen genoemen
heeft om te reformeren ofte te appelleren alzoe synen
goeden raet gedragen zall.

-------------- -----------------------------------* uuytgezondert
syn

Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis geweesen dat beyde
die hantscriften tussen Pieter Cornlysz Nel met syn evenknije & Comen Sijvert met syn even knyen / van waerden syn
voernoemd van die deelinge van haeren --------------------------Harmen Syvert voorzeyd certificatije van ---------- te crygen of
te brengen daer die delinge by geschiet is / dat die
goeden dien in Hollandt * syn / dat Komen Syvert voorzeyd
alsdan deelinge van die goedn in Hollt sal hebben als dat
behoyrt.

OR 5655/76
Buerit Pietersz als gemacht van Claes Herlinck van Alcmer
wort van Schepenen toegeschat Garbrant Symon Snyder syn
koe voer die somme van 6 gut.
Meijster Joijst wort van Schepenen toegeschat Heindrick
Jan Willems sijn deken daer hy pand an gewesen heeft met
sijn bed voer die somme van 19 sth / 0 ----Hilbrant Jan Pieters wort van Schepenen toegeschat
Claes Aerian Cornelys sijn beste bed met syn toebehoren uuytgesondert die beste deken / voer die somme
van 8 gut /
Jan Jansz Kastercum als gemacht van Jan Willem voirzeyd
wordt toe van laeke ---------- Geryt Piet Jan Symons sijn
geschadt 2 beste bedden met syn toebehoren voer die somme
van 5 gut 8 sth.
Piet Jan Tuts wyst Pieter Dircksz Backer / pand an
een bed & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 19 gut. Soe wort Pieter Dircksz voorzeyd
van Schepenen toegeschat Pieter Jan Tuts 2 syn
beste koijen met het beste bed voer die somme
van als voren / noch mettet schryen.
OR 5655/76v
Up huyden den negen ende thuintichste marty 1568
Jan Geryt belyt Dirck Swaen van Winckel schuldich te wesen die
somme van 2 gut 11 sth & beloeft deese voornoemde penningen op te
91

leggen & te betaelen tussen hier & meij naestcomend of ------verwonnen te weesen met allen recht. Geschiet ter presencye
van Huybert Jansz Schepen.
Pieter Obbis wyst Claes Dircksz Backer pand an een deken
& voort toe Schepens schattinck voer die somme van
7 gut 10 sth beroerend arbeytsloon / Geschiet ter presentye van Schepenen.
Jacob Schout Jans wyst Gheryt Piet Jan Symons
pand an die schuyt daer die penninghen of roerend zyn
& voort toe Schepens schattinck voer die somme van
9 gut op rekenschap / Geschiet ter presentye van Symon
Claesz Schepen.
Schepenen hebben by vonnis gewesen / Coempt Claes Aeriaans met
Jacop Schout Jan & wijst pand / dat hy selfs pand wysen soude soe heeft Jacob Jans
selff pand gewezen an Claes Aerians syn huys & wort toe
Schepens schattinck voor die somme van 8 gut op rekenschap. Geschiet ter presentye van Schepenen.
OR 5655/77
Wy Mr Geryt Jansz Engel Pietersz en Cornelys Jansz rechtelicken verdaecht zynde omme der waerheijt getuychnis te
geven / ten versoecke & instantye van Pieter Cornelijsz &
Phillips Claesz als Heylygegeestmeysters / & hebben eendrachtelicken by / monde verclaert / dat sij psonen voirzeyd noijt in't
missyeffe / dat die Heylygegeestmeysters laest mael
vertoont & ontfangen hebben daer in geconsenteert hebben
& vallent 't selfde affirmeren des toot zynde.
Schepenen hebben by vonnis gewesen dat Heindrick Claes
Reyntijs gheapsolveert sal weesen van Ryer Claesz Reyntys
synen broeder / synen eysch roerend van zekere uuijtleg dyen
den Heindrick synen broeder voorzeyd was eyschende.
Cornelys Jansz Molenaer / wort van Schepenen
toegeschat Symon Claes Kuyper zijn beste koe voer die
somme van 6 gut 10 sth.
Heindrick Jan Heynis heeft selff pand gewesen an Pieter
heer Garbrants syn antrecken clederen & voort toe
Schepens schattinck voer die somme van 4 gut
4 sth. Soe wort Heindrick Jansz voirzeyd van Schepenen
toegeschat syn antrecken cleren / daer hy pand an gewezen heeft & voort als dat hy binnen de banne heeft dat vry is.
OR 5655/77v
Gheryt Meynerts heeft Jan Harcks poirter tot Schagen
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maexel gewezen an vier koebeesten voort tot Schepens
schattinck voer die somme van 80 gut van verlopen
-13 sth huyr / Soe wort Hercksz voorzeyd an maexel toegeschat de voornoemde Geryt syn huijs met die ackers by'dt
huys mettet landt daer die huyr of roerend is met
die vier beesten voorzeyd voer die somme als voren.
Up huydn den 5ten aprillis @o 68 stijlo coim, soe hebben
Schepenen by vonnis gheweesen dat Elijsbeth Gheryt Sijmons
wedue zal voer off hebben drye sneesen erffs daer haer huys
nu ter tyt op staende is voir die zaedacker after aen 't huys
leggende daer sy eeryts mettet huys gecoft heeft nae
inhoudt haer quytsceldinck /
Up huyden den 27 aprillis anno 68 in paesch gadinge.
Up huyden den 27 aprillis @o 68 soe heeft Cornelys Rembrantszoen eyscher beclaecht Jan Pietersz of die erfgenamen van Pieter Senkiszon of haer gerechte voecht
zekere 100 karolusse guts & 10 gut of daer omtrint
roerend van een koop van een schuijt met syn toebehoren
welcke schuyt Jan Pieter Secklers van Cornelys Rembrants
en socijs / gecoft hadde & heeft van die kinderen ofte haer
gerechte voocht gelt of maexel geeyscht / waer op
Jan Jansz Kueck als bestorven voecht van die
erfgenamen voorzeyd voer antwoirt gave & seijde dat
hy niet schuldich soude weezen einige penningen op te
leggen & te betalen van die kustinge voorzeyd / aleer
& ter tyt de voornoemde schuijt met syn toebehoren alzoe
vry zal weesen als onse penningen / alzoe die kustinge van
die Schuijtmakers ofte arbeytsloen / niet voldaen is
& heeft vonnis versocht / waerop Schepenen pertyen
ghehoort hebben eysche en antwoirt & hebben by vonnis
ghewesen dat Jan Jansz Kueck voorzeyd ghehoudn zall
weezen die kustinge op te tellen in handn van Cornelys
Rembrantsz voorzeyd behouwelicken zoe zal Cornelys Rembrantsz voorzeyd Jan Jansz voernoemt te vryen & te ontlasten van
allen costen schaden & interesten daer doer op de voernoemden schuyt
soude mogen comern / nae deesen tyt.
OR 5655/78
Schepenen hebben by vonnis ghewesen dat Dirck Jansz
Trijn Heyndrick Jansz zal vryen van Meijster Joyst van
allen costen schaden & interesten die daer gevallen zyn
of noch gevallen zal moegen / werden / ter cause
van een quetsuer de welcke Dirck Jansz an de
voernoemde Hendrick Jansz ghedaen heeft.
Pieter Cornelijs voernoemt die Trijen kent Dirck Michiels van
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Hoochtwoud schudich te weesen die somme van 5 gut
& zoe beloeft Pieter Cornelysz deese voornoemde penninghen
op te leggen & te betaelen tussen hier & veertieyen
dagen / in der quader betalinge zoe stelt Pieter Cornelysz voorzeyd sijn beste koe daer voer tot enen onderpande
en handn van Dirck Michielsz voorzeyd in allen schijn off
hem die voornoemde koe van Schepenen toegeschat waer
voer die penninghen voorzeyd. Gheschiet ter presentye
van Phillips Claesz als Schepen /
Schepenen hebben bij vonnis gheweesen dat Albert Jan Foppis
de wedue van Pieter Jansz Foppis zal vrijen van een bezegelde brieff daer nu ter tyt is staend op Lenaert Jansz
van Amsterdam / syn lant daer Eelke voornoemt
voer die voorzeyden Albert Jansz die voorzeyden brieff van
't lant voer hem gevrydt heeft / Zal de voorzeyden Albert
Jansz voerder gehouen wezen de voornoemde weduwe weder
te vryen tussen hier & karsmisse naestcomend of
het staet langer met moed /
OR 5655/78v
Cornelys Jansz Molernaer wort van Schepenen toegeschat
Jan Oom syn beste voer die somme van 9 gut 5 sth.
Pieter Jacobs poirter tot Basingerhorn wort van Schepenen
toegeschat Pieter Jaep Heynis vier van syn beste koijen voer
die somme van 50 karolusse guldens nae inhoudn syn
oblygacije daer die helft van / van die voernoemde obligacye
100 gut noch 7 sth.
van oncosten.
Jan Pieters Lijbis wort van Schepenen toegeschat Jan
Jan Willemse / een eenwinter veers voer die somme
van 8 gut 5 stuvers /
Cornelijs Symons
Jacob Hendricks van 't Sydwint wyst Jacob Hendricks
maexel an een hokelink & voort tot Schepens schattinck
voer die somme van 9 gut beroerend huyer van lant.
Geschiet ter presentye van Phillips Claesz Schepen
Jacob Heindricks wort van Schepenen toegeschat Cornilys
Symons syn beste koe voer die somme als voren.
Maerten Pietersz Geel seyde ter presentye van Schout &
Schepenen tot Heindrick synen broeder / dn schellam an
beste een dieff daer toe / waer op die Schout seyde
dat leg ick keurmeester van Schepenen /
OR 5655/79
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Ouwe Neel van 't Sydwint wijst Cornelys Symons
maexel an een hokelinck & voort toe Schepens
schattinck / voer die somme van 9 ghutden min 3 h sth
roerend van huyr / Gheschiet ter presentye van Phillips
Claesz Schepen / Cornelys Hendricks wort van Schepenen toegeschat Ouwe Neel syn beste koe voer die
somme als voren.
Up huydn den 10e may anno 68
Florys Wouters wyst Frans Boon poirter tot Alcmaer
als gemacht van . . . . . . . . . . . . .pand in twye rode
koyen twye vale koyen & drie swarte koyen
voir die somme van 63 karolusse guts omme
daer an syn achterweezen te muegen verhaelen
nae 't recht van de lande. Gedaen ter presentye van
van Symon Claesz Schepen. Accien als boven.
Symon Claes Kuyps wyst Syvert Pieters pand an
een deken & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 28 h sth. Gedaen ter presentye van
Philips Claeszon Schepen.
Florys Jan Reyers kent Dirck Swaen tot Winkell
schuldich te weesen die somme van 12 h gut roerend
van een koop van een koe. Soe beloeft Florys voorzeyd
deese voornoemde penninghen op te leggen & te betaelen
tussen hier & over 14 daghen ot dat de voornoemde
Florijs alsdan verwonnen zal wesen met allen rechten
ofte --- met alsulck recht Dirck Swaen voerzeyd op hem
alsdan zal willen doen. Gedaen ter presentye van
Huybert Cornelysz als Schepen.
OR 5655/79v
Den 24e may ao 68
Aerian Wouters van Oude Nijdorp wyst Folkert Smit &
Jan Pieters Lybes als gemacht van Neel Grotemaechs
pand an een deken & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 4 gut behouwelicken zal die pand staen
tot Gert Jan Midtsomer / Geschiet ter presentye van
Phillips Claesz Schepen /
Alle alsulcke kustinghe te weeten die somme van 80
karolusse guldens die nu ter tyt staende is onder Jan
Piet Willems welcke competeert Jaep Feel / Soe heeft
Jaep Feel voorzeyd op Florys Wouterszon deese voornoemde peninghen voer Huybert Jansz & Jasper Cornelys als Schepenen opghedraghen quytgeschonden opdraecht & scheltz-
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quyt & stelt se in handn van Florys Woutersz voorzeyd omme
vry synen wille daer mede te mueghen doen als met
syn andere vrye goeden / Aldus gedaen ter presentye van
Schepenen als boven /
Daer Jan Pieter
haer voocht
pand angheweesen heeft

Guert Pieters als gemacht van Marijthen Willem Nannincks
wort van Schepenen toegeschat in Neel Tryn Gijses lant
een snees en een ---ndell / van de zuydoost horn / voer
die somme van 7 gut / & 4 sth van oncosten
welcke pandtwysinge & schattinge Claes Claesz Breeck als medevoocht van de voorzeyde Heyndrick Jansz en Neel Garbrantsdr ghestaen
heeft voir soe veele hem aenginck / Actum den 13en septembr / 1568.

Jan Jansz Korver gheeft hem over voer Schepenen / indien
hy Claes Lamertsz met ene voldoet nae inhoudn syn
boeck tussen hier & karsmisse naestcomend dat Claes
Lamertsz voorzeyd alsdan uuytleg zal hebben /
OR 5655/80
Dirck Swaen tot Winckell heeft beclaecht Oom Floer om gelt
ofte maexel. Coempt Oom Floer niet wyst maexel of hij selff
maexel mochte wijsen & heeft Floris versocht soe hebben
Schepenen gheweesen. Coempt Oom Floer niet & wyst Dirck
Swaen maexel dat hy selff maexel soude wijzen / Soe Oom
Floer selfs niet en qua / soe heeft Dirck Swaen selfs maexel
gewesen an syn beste koe & voort toe Schepens schattinck
voer die somme van 12 h gut. Schepenen hebben ghewezen
dat hy daer mede mochte ontstaen / Soe hebben en is y
Dirck Swaen van Schepenen an maexel toegeschat die
selfde koe daer Dirck Swaen voorzeyd maexel an ghewezen
hadde voer die somma als voren.
Cornelys Jan Tuts beloeft Dirck Swaen tot Winckell te voldoen
die somme van 25 sth tussen hier & die naeste rechtdach of alsdan verwonnen te weesen met alle recht ofte
met alsulck recht Dirck Swaen alsdan behoren zall. Geschiet ter presentye van Symon Claesz Schepen.
Dirck Swaen voorzeyd heeft pand gewezen an man Jan Tuts syn middelbaer deken & voort toe Schepens schattinck / voir die somme
als voren. Geschiet ter presentye van Schepenen.
Man Jan Tuts lydt Cornelys Hoochzaedt die somme
van 7 gut & 4 sth roerend van een vet varcken.
Gescyet ter presentye van Schepenen.
Geryt Piet Jan Somons kent Jacob Somons Heerus van Winckel
als voecht van Gheryt Allerts kinderen schuldich te wezen
die somme van 7 gut 3 h sth & beloeft dese voornoemde
penninghen op te leggen & te betaelen tussen hier &
Sint Jacob naestcomende of alsdan verwonnen te wezen
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met allen recht ofte met alsulck recht den handen
van desen belyeven zall. Gheschiet ter presentye van
Symon Claesz Schepen.
OR 5655/80v
Up huyden den 19e junij anno 1568
Schepenen hebben by vonnis ghewezen dat Pieter Dircksz
Backer als ghemacht van Claes Hals / poirter ter Haerlem selfs pande soude wysen an Jan Maerten sijn schuyt
& voort toe Schepens schattinck voer die somme van 37
goudt guts het stuck doende 28 sth roerend van zekere rogge
dyen Jan Maertens van Claes Halss gecoft hadde.
Het is gewezen dat Pieter Dircksz voorzeyd daer mede mochte
ontstaen.
Pieter Dircksz Backer als gemacht Claes Hals heeft gelt of maexell
geeyscht van Claes Claesz Breeck Florys Wonnes Symon Lutke
Jaeps & Ouwe Neel die somme van 62 gut 10 sth nae inhoud
syn bezegelt. Comen deese goede mannen voorzeyd niet & wysen
maexel of hy selfs maexel mochte wijsen & heeft vonnis versocht.
Soe hebben Schepenen ghewezen & quamen die goede mannen niet ende
wel maexel dat hy selfs maexel soude wysen / zoe heeft Claes
Claesz maexel gewezen aen een koe gaende tot Oude Nydorf. Florys
Woutersz heeft maexel gezen aen een koe voer syn porci Symon Lutke
Jaeps mede maexel gewezen an een koe voer syn porci &
Ouwe Neel heeft mede maexel gewezen an een koe voer syn porci
voer die somme als voren het is gewezen dat sy daer mede mochte
ontstaen.
Cornelys Hoochzaet heeft zelff pandt gewezen an Man Jan Tuts
syn beste bed & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 12 gut 4 sth. Soe heeft Backer als voecht van
Man Jan Tuts die pand gestaen.
Claes Claesz Breeck heeft geclaecht op eenen Heyndrick † Willems / van hem
eyschend gelt ofte maexel van de somma van 18 guldens verschenen renten naer
inhout synen brief daer van sijnde bezegelt by Schout en Schepenen welcke
penningen Heyndrick Jansz voorzeyd bekende schuldich te wesen & heeft daer
voiren maexel gewesen aen twie derde deelen van de vruchten van 10
geersz groedlants welcke lant in den voirnoemde rentebrieff gehypotieckeert
en worden es / & voirts tot Schepenen schattinge.
OR 5655/81
Pieter Dircksz Backer als gemacht van Claes Hals wort van
Schepenen toegeschat 2 koyen van Claes Breeck voir die somme
van 15 gut 12 h sth / beroerend kustinge.
Neel Pieter Dircksz voorzeyd van Schepenen toegeschat Symon
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Lutke Jaeps tuye van zyn beste koyen voer die somme
van 15 gut 12 h sth beroerend kustinge.
Noch Pieter Dircksz voorzeyd van Schepenen toegeschat Florys
Winters tuye van syn beste koyen voer die somme van
15 gut 12 h sth beroerend kustinge.
Noch Pieter Dircksz voorzeyd van Schepenen toegeschat
tuye van Ouwe Neel syn beste koyen voer die
somme van 15 gut 12 h sth beroerend kustinge.
Claes Claesz Breeck wort van Schepenen toegeschat daer de brief of
die 't vierdeel van die vruchten van 10 geerz groedlant ------------verschenen voir date van desen
bedraghende ter somma van 18 guldens alsoe daer maexel aen gewesen es.
Jan Dirck Garbrants als voecht van mr Dirck Jan Pieter
-------- / wort van Schepenen toegeschat 3 geerz
groedlants / leggende om d'oest zyde van Grijet Piet Japis
leggende binnen de banne van Ouwe Nyerop voer
die somme van 172 guts
10 stuvers.
OR 5655/81v
1568 28en junij
Upten dach van huyden soe heeft Claes Ghyssesz
van den Zydwint opgeleyt & betaelt van weghen Florys
Wouterz / Symon Jacobsz Claes Claez Vogelensanck &
Cornelis Heyndricxz / in handen van Pieter Dircxz Backer
als voocht van Claes Adriaenz alias Hals van Haerlem
die somma van 62 karolus guldens / &
10 stuvers tot betaelinghe van de custinghe van 't huys
& erffve by den voirnoemde Claes Ghysseszn ghecoft
daer Pieter Janz Slicker eertyts plach te bewoenen
& den voirnoemden Florys Wouterz / Symon Jacobz Claes Claez
& Cornelis Heyndricxz beloven te samen 't voirnoemde huys &
erffve by den voirzeyden Claes Ghysseszn gecoft te vryen & te
waeren als men schuldich is & behoirt vry huys & erffve
te vryen & vry te waeren naer costume vsante & den
rechten onser stede van Nyedorp stellend daer voiren
ten onderpande qualicken alle heuren goederen roerend
& onroerend present & toecomend gheen uuytgesondert / voir
allen hoven & rechteren subiect onder verbant van allen
rechten / salvo soe sal den voirzeyden Claes Ghyssezn / tot
zynen laste op't voirzeyde huys & erffve alle jaers den
kerck van Oude Nyedorp betaelen alsulcke erfpacht als
den voirzeyden kerck op't voirnoemde huys & erffve te spreecken heeft.
Gheschiet in presentie van Huybert Janz & Jasper Corneliz
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Schepenen. Actum op jaer & dach als boven & my present
Claes van Buyten.
Up huyden den eersten dach in Sint Jans gadinge ao 68
soe heeft Cornelys Rensis van Oude Nydorp een swenis
wed uuytgeboden op & jegens Adryaen van Dorp onzn
Schout om 7 gulden beroerend huijshuijr & soe
heeft Cornelys voorzeyd gewedt den eenen den ander
& tot den sande dach / Coempt den voornoemden Schout
met benkentet wed / of gaet tegen hem te wed / dat
hij dat gewonnen heeft oft hem de swenis toe ghetuijcht hadde & heeft fonnis versocht. Soe hebben
Schepenen by vonnis gewezn. Coempt onsn Schout niet
belient---- wed of gaet tegen hem te wed dattet Cornelys voorzeyd alsdan gewonnen heeft oft hem
die swenis toegetuycht hadde. Alzoe onsn Schout
niet en quam en wees maexel of hij selff maexel
mochte wijzn & heeft fonnis versocht. Soe hebben Schepenen by vonnis gewezn coempt den Schout niet & wyst
maexel dat Cornelys voirzeyd selff maexel soude wysn
soe heeft hy selff maexel gewesen an den Schout syn bed
& voort toe Schepens schattinck. Soe hebben Schepenen Cornelys Rensis toegeschat den Schout syn beste bed
met syn toebehoren / voer die somme als voren.
OR 5655/82
Den 2 julij ao 68
Up huyden den 2en dach in julyo anno 68 den uutslach van
Sinte Jans gadinghe. Soe heeft Jan Jansz Kastens als ghemacht van Cornelijs Renssis gelt of maexel van Adriaen van
Dorp onz Schout geeijscht roerend van zekere 12 gulden op rekenschap
van huishuyer coempt de voornoemde Adrijaen niet wyst maexel
of Cornelys Renssis voorzeyd zelff maexel mochte wysen
& heeft fonnis versocht. Soe hebben Schepenen by vonnis
ghewesen / Coempt Adryaen van Dorp / niet & wyst
pand dat Cornelys Rensis voorzeyd selff maexel soude wysen
Soe heeft Cornelys voorzeyd selff maexel ghewesen
an syn beste bed & voort toe Schepens schattinck voer
die somme als vooren. Soe wort Cornelys Rensis voorzeyd
van Schepenen toegeschat den voornoemden Schout met syn
beste bed met syn toebehooren voir die somme van 8
talve gut.
Adriaen Jansz Pieter Jaep Heijnis Seburger heeft Jan Claesz
maexel gewesen an een deken & voort toe Schepens
schattinck voer die somme van 14 gut 8 stuvers
roerend van huyr van landt. Soe hebben Schepenen
Jan Claesz voorzeyd toegeschat die bladen van
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't landt daer die huyr of roerend is / voir die somme
als voren.
OR 5655/82v
Ao 1568 den 5en julij
Jan Lambertz als voocht van Lysbet Aerian Jan Willems weduwe
syn suster heeft beclaecht Heyndrick Jan Willems met Claes
Claesz Vogelensanck zynen mede voocht omme te hebben gelt
ofte pand van die somma van 71 ghulden & 10 stuvers /
welcke penninghen Heyndrick Jansz bekende rechtelicken
schuldig te wesen & heeft daer voiren pand gewesen
*leggende gemeen in
aen den vruchten van drie geerz lants & voirts aen de
een weyde groot
gront van dien * welcke pand by Heyndrick Janz gewesen
synde in't geheel
Claes Claez als voocht (voir soe veele hem den saecke
10 geerz.
aengaet ) gestaen heeft / daer voiren ofte voir de voirzeyden
somma van 71 ghulden 10 sth is by Schepenen den voirzeyden weduwe toegeschat
den vruchten van de voirzeyden drie geerz mitsgaders een gers lants van de gront van
't voirzeyde lant.
Symon Claez Cuyp heeft versocht / dat Jan Janz &
Jan Harxz gehouden souden wesen te exhiberen zeeckere
huiercedullen dien zyluyden onder heur hadden aenroerend
van zeeckere landen by heurluyden van Gysbert Oems van
Wyngaerden gehuiert / Volgend zeeckere voirgaende vonnisse
zoe den eyscher seyde op welcke vonnisse den voirnoemde
Jan Janz & Jan Harcxz / heur leven duncken te zyn
beswaert / hebben daer op geappelleert & hebben 't selfde
appel niet vervolcht.
Dierck Walichs van Winckel heeft geclaecht op Jan Jan Willems
van Oude Nyedorp omme te hebben gelt ofte uuytleg van de somma
van 49 guldens ter cause van lanthuiere van een stucke
lants groot synde omtrint 10 geerz leggende in den banne van
Oude Nyedorp / waer tegens den voirzeyden gedaechde seyde ongehouden
te wesen omme te betalen / ten waer dat Dirck Walichz
't voirzeyde lant eerst vryde / Schepenen hebben gewesen dat
Jan Janz voirzeyd den voirnoemden Dirck Walichz soude betalen
binnen vierthien daghen ofte by foulte van dien sal Dirck
Walichz den penningen laten uuytleggen salvo soe sal Dirck
Walichz den penninghen laten uuytleggen / Salvo soe sal
Dirck Walichz den vruchten van 't lant eerst vryen.
Heer Cornelis Willemz Pastoir van Oude Nyedorp wyst Jan
Pieter Lybes pand voir de somma van 8 guldens / aen
een deecken & voirts tot Schepenen schattinghe.
Schepenen hebben Jan Pieterz toegeschat Heer Cornelis voirzeyd
syn beste bed met syn toebehoiren.
OR 5655/83
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Pieter Lambertz wort toegeschat voir de somme van 10 ghuldens 10 sth
hem van Jaep Meynerts resterende van zeeckere verlopen renten
die boed staende achter Jacob Meynerts met het achterste vack
van 't huys daer den renten van roerende syn.
Jan Dirckz Snyders cussuen wordt van Schepenen toegeschadt voir de
somma van 10 ghulden 10 sth heur van Oude Pieter Lamberts resterende
van verschenen renten. Pieter Lambertz mobele goederen geen uuytgesondert.
Up huijdn den twalofftn julij anno 68
soe hebben Schout & Schepenen ten verzoeke van
Claes Claesz Breeck by executÿe vercoft die rechte
tweedeel van die vruchten van thien geersen groedtlants leggende binnen de banne van Oude Nydorp nae
inhouden het steete boeck van welcke vercopinge den Schout
als Officijer van de Co Mats Claes Claesz Breeck voorzeyd
den opslach ghegeven heeft van de voerzeyden koop voer die
de somme van 18 karolusse gutn * van verlopen renten.

* Claes Claez
van de voirzeyde
Heyndrick Janz
resterend.
met Hendric
Jansz & *
---- inhoudn
d'ordonnancije
van d'execucye.

Waer op Jan Pieters Bood tot Winckel als voecht van
Neel Garbrantsdr op deese vercopinge voorzeyd syn
10 dagen genoemen heeft om te reformeren ofte appelleren
waer op Schepenen geweesen hebben dat die 10 dagen
geen staet soude hebben maer dat die executye
voortganck soude hebben.* Soe heeft Jan Pietsz voorzeyd
midsdien ge------eert.

OR 5655/83v
Den 19en julij 1568
Claes Cornelisz Schalckes wyst Jaep Schout Jans
pand voir die somma van 2 gulden & 3 sth / aen een
stoel by Pieter Cornelisz syn broer hem gegeven & voirts tot
Schepenen schattinge / Geschiet voir Huybert Janz Schepen.
Solvit

Up huyden date als voiren / soe is ten versoucke van Jan
Lambertz als voocht van Lysbet Aerian Jan Willems /
syn suster in't openbaer den meest daer omme biedend
opgeveylt den vruchten van drie geerz lants leggende
gemeen in een weyde lants van thien geerz genaempt
"Den middelweyd" leggende in den banne van Oude Nyedorp
toebehoerend Heyndrick Jan Willems / mitsgaders is mede
opgeveylt een gers van de gront van de voirnoemde weyde lants
omme den selve goeden te vercoopen omme gereedt gelt / en
daer mede te vurneren & aff te doen alsulcke 71
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guldens & 10 stuvers als den voirnoemde Heyndrick
Jansz pand voir gewesen heeft en is by Claes Claez Breeck
zynen voocht den pand gestaen blyckend by desen regyster in date den 5en
july lestleden / En zynde by den voirnoemden Jan Lambertz als
voocht van synen suster gecoft tot ofcortinge van heuren voirnoemde
somma van 71 ghuldens & 10 sth heur resterende mitsgaders voir de
oncosten / bedragend ter somma van 2 ghulden 5 sth voir de somma
van 23 guldens & is hem by den Schout
den opslach gedaen / in presentie van alle den Schepenen.
Cornelis Heyndricxz alias Ouwe Neel wyst Claes Sijtsz van
Opdam pand voir de somma van 9 ghulden & 10 sth aen een koe &
voirts tot Schepenen schattinghe. In presentie van Phillips Claez
Schepen. Schepenen hebben Claes Zydtz toegeschat
Cornelis Heyndricxz beste koe.

*alsoe ter selver
tyt eenen nederslach geppetreert
is.

Vollgend den eysch by Adriaen van Dorp Schout van Nyedorp
cogge gedaen op & tegens Engel Pieterz gedaechde alwaer
den voirzeyden eysscher versochte te hebben by goede specificatie &
nominatie van de gasten ofte laech genoets dien opten pijnster
maendach laestgeleden tot den voirzeyden Engel Pieterz huyse geweest
zynde * waer op Engel Pieterz seyde ongehouden te syn alsoe 't selfde
geen costumen en is. Schepenen hebben by vonnisse verclaert
dat Engel Pieterz onghouden sal wesen nominatie ofte
spetificatie te doen van de gasten / alsoe daer eenen pticulier
psoon voir den neerderslach geweecken is.

OR 5655/84
Beroerend den questie hangende voir den gerechte van Nyedorp
twisschen Diewer Michielsdr eyscherse & Claes Cornelis Cruyf
* van 't jaghen van gedaechden * op welcke questie zeeckere tuyghen gehoirt zynde &
een koe.
es by een parthie te weten drie getuyghen verclaert dat den voirzeyden
gedaechden den koe uuyt zyn weyd heeft gejaecht ofte gedreven
& is alsoe gesprongen in een ander weyd / niet in den eyscherse
heuren weyd & heeft den voirzeyden gedaechden ofte synen broeder
den
voirzeyden koe vervolcht & naegelopen & is den voirzeyden koe in
eenen
sloot gesprongen.
Beroerend den questie hangende voir den vierschaer twisschen Symon
Claes Cuypers eyscher / & Jonge Jan Janz & Jan Harcxz gedaechde
by welcken eyssche dat Symon Claesz voirsochte dat den voirzeyden
gedaechde soude kennen ofte ontkennen uuyt welcke oirsaecke
dat zij eenen Gerryt Maertensz hebben verfangen in den saecke
twisschen heur & hem gedaechden / waer op den voirzeyden
gedaechden
seyden in ghenen saecke Gerryt Maertensz verfangen te hebben
& dat zy tot dien fyne ongehouden souden syn te antwoirden.
Schepenen hebben by vonnisse verclaert & verclaeren mits desen
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dat den gedaechden onghouden sullen wesen te kennen of te
ontkennen.
Cornelis Heyndricxz alias Ouwe Neel wyst Evert Pieterz
als gemacht van Claes Corneliz Harding van Alcmaer pand
voir de somma 13 gulden & vierdalve stuver mitsgaders
2 h sth van oncosten / aen twie syn beste koyen by halven twie
& voirts tot Schepenen schattinge. Schepenen hebben
Evert Pieterz in der qualite als voiren toegeschat den twie
koyen hier boven genomineert.
Heer Cornelis Pastoir tot Oude Nyedorp wort van Schepenen
toegeschat
Claes Claez Vogelensanck syn beste bed met syn toebehoiren
voir de somma van 8 guldens.
Pieter Claez Costers wordt van Schepenen toegeschat Pieter
Cornelis Schalckes zyn beste koe met twie schapen voir de somma
van 12 guldens & 7 stuvers.
OR 5655/84v
Cornelis Albertz Keyser wordt van Schepenen toegeschat
Toems Volckertz syn beste bed met syn toebehoiren
voir de somma van 2 guldens.
Dirck Aerianz van Winckel wordt van Schepenen toegeschat
Pieter Cornelis Schalckes zyn beste koe op een voir de somma
van 22 ghulden 10 sth naer vermelden Dirck Aerians obligatie.
Den twieden augusty 1568
Claes Claesz Voghelensanck heeft beclaecht eenen Jan
Pieter Lybes omme te kennen ofte ontkennen dese
naegescreven punten te weten off den voirzeyden Jan Pieterz
zeeckere naegras voir een croen van hem gehuiert
hadde ofte en hadde / voirts off den voirzeyden Jan Pieterz hem
hadde gebeden dat hy tot behoeff van Fop syn zoon mede
soude doen coepen t'Alcmaer van Dirck Claesz laeckenvercoep voir
die somma van 3 gulden & 13 sth off en hadde & voirts
off Jan Pieterz eenen daler met Florys Wouterz off Gerbent
hadde welcke daler Florys Wouterz van de voizeyde eyscher hadde
ontfangen / off en hadde /'t welck den voirzeyden Jan Pieterz alle
ontkende. Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Jan Pieterz
soude kennen ofte ontkennen by synen eedt & vagende
't selve vonnisse soe heeft den voirzeyden Jan Pieterz den leeges
opgeleyt & zynen vingeren opgeheven & gepresenteert
't gundt hy ontkent hadde by eede te affirmeren welcken
eedt Claes Claesz voir soe veel hem aenginghe Jan Pieterz
heeft verdraghen.
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Heyndrick Janz wyst Meester Joest Cherurgyn pand voir de somma
van 19 sth arbeytsloon aen een deecken en voirts tot Schepen
schattinge. In presentie van Schepenen Phillips Claez.
OR 5655/85
Jan Wybrants alias Lichtheet van Schagen wort van Schepenen
toegeschat Allert Thielmans zyn beste bed met syn toebehoiren
& voirts tot Schepenen schattinge voir de somma van 3 guldens.
Cornelis Claesz Hoochseedt wort van Schepenen toegeschat van
Cornelis Janz Tuts zyn beste bed met syn toebehoeren & voirts
tot Schepenen schattinge voir de somma van 7 ghuldens 4 stuvers.
Adriaen van Dorp wort van Schepenen toegeschat van Jan Pieter Lybes
zyn beste deecken met het beste paert voir de somma van 4 ghulden
nopende van weghen den bruecken van Jan Jaep Mes daer Jan
Pieter Lybes voir geseyt & geconsenteert heeft.
Heyndrick Gheryt Willems wort van Schepenen toegeschat van Jan Hartochs
Schoenmaeker zyn twie beste koyen te weten twie swart bleere
koyen den moer metten dochter voir de somma van 16 guldens 14 sth.
Heyndrick Gerytz voirzeyd wort van Schepenen toegeschat van Oude Neel van de
Zydwint zyn beste koe / voir de somma van 9 guldens beroerend
van anderhalf vierendeel vleys.
Reyer Jaep Hillis wyst Aerian Dirck Deddes pand voir de somma
van 7 ghulden 18 sth aen een koe & voirts t'Schepenen schattinge. In
presentie van Huybert Janz Schepen.
OR 5655/85v
Den 16en augusty 1568
Jan Corneliz Knechiens wyst Dirck Claeszn Laeckenvercoep
pand voir de somma van 7 ghulden 13 sth 1 blanck / aen een
zyn beste koe & voirts tot Schepenen schattinge.
Jan Corneliz Knechienz voirzeyd wyst Heyndrick Cornelis Symons
pand voir de somma van 17 ghulden aen syn beste koe &
voirts tot Schepenen schattinge.
Adriaen van Dorp Schout van Nyedorp cogge heeft
beclaecht eenen Gerryt Allertz alias Grobbes woenend
in de banne van Spanbrouck rechtelicken ingedaecht synde
dat hij eenen Jan Cornelisz alias Groed van Hogebiere
van den levende lyve ter doot gebrocht heeft / & alsoe
den voirnoemde ingedaechden niet gecompeert en is noch te
hem verschenen en heeft noch niemant van synent weghen,
soe is den voirnoemden gedaechden by vonnisse van Schepenen
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verclaert & gewesen wellich / & volghend dien
soe zoe is den voirnoemden Gerryt Allertz wederomme een
wete bestelt tegens den rechtdach eerstcomend.
Beroerend den questie twisschen Adriaen van Dorp Schout
eyscher ter eenre & Tryn Jansdochter jonckwyff van HeerSteven Janz gedaechden ter andere zyden / alwaer den voirzeyden
Schout den voirnoemden gedaechden was eyschend ter cause dat
zy een kijnt by Heer Steven geprocereert hadde / alsoe hy den
voir preverentie hadde doen nemen by synen boede
sustinerend 't selve te wesen een saecke van mixtisori 't welck by den
den waerlycken rechter alsoe wel berecht sal moghen
als by den gheestelycken rechter ('t weck oick synde contrarie
t'consilium van Trinten waer by den geestelycken psonen
verboden wort by henluyden te houden eenyge suspecte
psonen op te penen in't selfde consilium verhaelt
waer van den Schout concludeerde dat sy gehouden soude
zyn te brengen behoirlycke brieven van consent van trapitten
ten doom t'Utrecht mitsgaders van den Deecken van Westvrieslant
& by gebreecke van dien gebannen te werden uuyt 't schoutambocht
van Nyedop cogge den tyt van 25 jaeren op pene wel
strengelyck gegeselt te worden / mits by den somme schyn daer
uuyt te gaen / & voirts gecondempneert in een mulcte van
50 gouden realen ofte anders als Schepenen ten daghe
OR 5655/86
dienenden sullen bevinden den eyscher oirbaerlycxste te weste
waer tegens den voirnoemden gedaechden voir antwoirde aligeerde
alsoe Heer Steven voirnoemd een geestelyck psoon waer wesenden
justiciabel den geestelycken rechter en dat zy / mitsgaders alle
zynen huijsgesin mede stonden onder den geestelycken rechter
& nijet wesen justitiabel den waerlycken rechter dat
den voirzeyden eyscher van synen eysch en cunclusie ontseyt soude wesen
ende ten daghe dienende is voir den gerechte getoont & gebleecken
zeeckere mandaet van de Deecken van Hoorn / waer by den gerechte
verboden is in den voirzeyden zaecke geen recht te doen / ofte by foulte
van weygeringe henluyden citerende voir synen consistorie tot Hoorn
waer op Schepenen seyden / "wy stellen pertye jegens partye" / & den Schout
seyde zynen geestelycken consistorie niet justiciabbel te wesen
maer wilde hy wat dat hy gehouden soude wesen hem te
doen roepen voir den Hove van Hollant wesende synen competente
vierschaer alwaer hy presenteerde te rechte te staen.
Heyndrick Geryts Willemz wort van Schepenen toegeschat / van
Heyndrick Jan Willems zyn aentreckenden clederen & Neel Garbrants
clederen mitsgaders heur beste bed met synen toebehoiren / voir de
somma van 9 ghulden & 11 sth & voirts heur verclaringe.
Geryt Aerian Cornelis wyst Maester Joest pand voir de somma
van 12 sth / aen een deecken & voirts tot Schepenen schattinge.
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Aelbert Pieterz gedaechde voir den Hove van Hollant / jegens
Jan Pieter alias Huysjan als voocht van Heyndrick Jan Willems *
*appellant alsoe hy seyt / & impetrant van zeeckere mandament / heeft
Aelbert voirzeyd op huyden gepresenteert den vruchten staende opten
zaedacker by hem / tot afcortinge & betalinge van zeeckere
gelde by hem resterend by executie gecoft / op het saedlant aen
een schelf te setten ofte doen setten ter tyt dat den Haechse
reyse (dien den eersten rechtdach nae den vacantie) gedaen sal
zyn. Ende hebben Schout & Schepenen mede aen Jan Pieterz voirzeyd
't selfde begeert / 't welck Jan Pieterz niet & wildet
consenteren / ofte accepteren.
Ende is volgende 't voirgaende by den voirzeyden Aelbert Pietersz in den vierschaer
te kennen gegeven dat den vruchten staende op 't voirzeyde lant by hem gesnaden
den voirnoemden Jan Pieterz van meninge waere omme dien tot synen
wille van 't voirzeyde lant te haelen / 't welck waere een saecke van gewelt.
Ende heeft in gelycke forme Dirck Janz Kueyen mede te kennen geven
dat Jan Pieterz zeeckere vruchten staende op't lant by hem gecoft / van
meninge waer daer van te voiren /'t welck waer een saecke van gewelt
versouckend dat den Schout niet verder en soude rechten eer 't gewelt
ofgedaen waere. Schepenen wysen dat den Schout nijet verder en soude
rechten eer 't gewelt ofgedaen es / Waer op den Schout heeft geprotesteert
van schad & interest alsoe hy daer deur rechteloos mochte wesen.
OR 5655/86v
Florys Jan Reyers heef hem overgegeven & geeft hem over
mits desen / dat hy den Schout sal voldoen binnen 14 daghen
van alsulcken uuytgeleyden gelde bedraghende ter somma van
42 guldens (mits noch een sack taru als dien gedorschen es
ofte by gebreecke van dien dat den Schout (sonder enich verder
rechtvorderinge daer omme te pleghen) tot synen laste sal moghen
executeren aen synen koyen & alle synen gereedtste goeden sonder
enich wederseggen.
Florys Wouterz tuycht ten versoucke van Claes Claesz Vogelensanck
dat hy eertyts van Jan Pieter Lybes ontfangen heeft vier dalers
te liene welcke vier dalers hy getuyghe enen tyt daer nae
wederomme heeft betaelt (te weten den twie in handen
van Lucy (alsoe hy verstaen hadde dat den twie uuyt heuren
handen gecomen waeren) & den anderen twie metten voirzeyden
Jan Pieterz ofgerekent heeft alsoe wel den daler dien uuyt
Claes Claez voirzeyd handen gecomen waer als d'andere & alsoe
den voirnoemden Jan Pieterz dit selfde daer nae wilde ontkennen
soe heeft Florys Wouterz getuyge voirzeyd hem noch eenen halven
dalder gegeven mits dat Jan Pieterz belooft heeft Claes
Claez voirzeyd den daelder weder te geven & hem getuyghe
daer van te vryen
Dick Claez Laekenvercoep van Alcmaer rechtelycken verdaecht synde
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ten versoucke Claes Claez Vogelensanck tuycht dat gheleden
omtrint een jaer den voirnoemden Claes Claez voir geselschapt synde met
Jan Pieter Lybes / & Fop Jansz syn soon te samen ten huyse van
hem getuyge syn gecomen / alwaer dat Claes claez hem
deposant heeft gevraecht off hy Jan Pieterz laecken wilde
vercoepen hy wilde daer wel borch voir worden / waer op
hy getuyghe heeft geseyt "Ick en begeer Jan geen laecken te
vercoepen noch in myn bouck te hebben / maer wilde Claes
Claesz daer zyn eyghen schuld off maecken hy waer tevreden t'welck den voirnoemden Claes Claez heeft geconsenteert
& heeft voir 't gundt 't welck den voirnoemden Jan Pieterz
doen ter tyt van hem deposant gecoft heeft bedraghend
ter somma van 3 gulden 13 stuvers zyn eyghen
schulden gemaect.
OR 5655/87
Den 9en september 1568
Ghehoirt hebbend den eysch van Adriaen van Dorp Schout
van Nyedorp cogge ghedaen op zeeckere twie ghevangenen by
hem opten 30en augusty lestleden geapprehendeert / by namen
den eenen Pieter Symonz geboeren van Nyevel in Hoochboirgenghen & den vrouwe genaempt Jan Jans Pichaerts
geboiren uuyt 't lant van Lotringhen / hemluyden aenseggend
dat zy heur hebben vervordert niettegenstaende zeeckere
placcaete van de Co Mat. in onse lande te gaen bedelen
't welck sulcx niet en behoirt / Concluderend den selven eyscher
dat den voirzeyden gevanghenen zeckere tyt van jaeren gebannen
souden wesen uuyt onse jurisdictie op peyne van te
worden gegheesselt / waer op den gevanghenen seyden van de
placcaete niet te hebben geweten & dat zy deur dien
van synen eysch vry en geabsolveert souden syn. Schepenen
gehoirt hebbend eysch & andtwoirde & meerder geneycht
wesende tot barmherticheyt dan tot strenge justitie
hebben by vonnisse verclaert dat den voirnoemde twie psonen
den tyt van een jaer & dach gebannen sullen wesen
uuyt onse jurisdictie op peyne van gegeeselt te
worden mits dat den vrouwe den gevanckenisse sal
zuiveren & uuyten jurisdictie te gaen binnen 24en uren.
OR 5655/87v
Den 13en septembr 68
Jan Hartochs Schoenmaecker lydt Cornelis Lambertsz
van Kalverdyck schuldich te wesen die somma van 6
guldens & 6talve stuvers / Geschiet in presentie
van Symon Claez Schepen.
Ende heeft Jan voirzeyd op huyden voir den voirzeyden penninghen
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pand ghewesen aen een bed & voirts tot Scepenen schatting.
Pieter Corneliz uuyte Leyen wyst Volckert Jacobz Smit
pand voir de somma van 4 guldens ter goeder rekeninge
aen een deecken / & voirts tot Schepenen schattinge.
Geschiet ter presentie van Phillips Claez Schepen.
Pieter Cornlisz uuyte Leyen wyst Aerian Allert Walichs van
Winckel pand (voir de somma van 7 ghulden & 11 h sth ter
goeder rekeninghe / aen een deecken & voirts tot Schepenen
schattinghe / Soe wort Aerean Allerts voorzeyd van Schepenen
toegeschat / Pieter Cornelys syn beste een winterveers voer die
somme als vooren.
Pieter Corneliz voirzeyd wyst Dirck Claes Slickes pand voir de somma
van 2 ghulden 2 sth / aen een koe / & voirts tot Schepenen scattinge.
Jan Hartochs Schoenmaecker wyst Anna Keysers weduwe
pand / voir de somma van 23 sth 1 duyt aen een deecken
tot Schepenen schatting. Schepenen schatten Anna toe
den besten deecken op een nae.
Gerryt Aerian Cornelis wyst Claes Dirckz van den Dyck
pand / voir de somma van 2 ghulden 15 sth aen een koe tot Schepenen
schattinge.
OR 5655/88
Pieter Cornelis uuyt den Leyen wyst Florys Jan Florys pand
voir de somma van 2 ghulden 16 h sth arbeytsloon aen een kussen
& voirts tot Schepenen schattinge.
Pieter Dirckz Backer als voocht van Pieter Janz Koeren / wyst
Cornelys Janz Molenaer pand van Pieter Koorns weghen
voir de somma van 17 ghulden 19 h sth / aen een koe / & voirts
tot Schepenen schattinghe / Schepenen hebben Cornelis
Janz toegeschat twie den beste koyen op een nae van Pieter
Koerens koyen.
Cornelis Janz Molenaer wert van Schepenen leverantie van
Pieter Cornelisz Schalckes kaesen toegewesen / dat Peter voirzeyd syn
kaesen binnen acht daghen Cornelis voirzeyd sal leveren / ofte 't staet
langer by gemoede / Cornelis Janz gestet te kennen dattet
niet by syn moede en staet.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Pieter Gerrytz
Snyder van 't Verlaedt / Jan Euftzn sal vryen & ontlasten van
alsulcken erffpacht als den kerck van Oude Nyedorp / & den
mient van Winckel hebben op't huys & erffve staende & leggende
tot Oude Nyedorp belent met Claes Lamberts aen de westzyde
& Pieter Aerianz aen de oestzyd 't welck Pieter Gerytz voirzeyd eertyts
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van Alyt Pieter Bregs Jan Eufts moeder gecoft heeft.
Cornelis Heyndricxz alias Ouwe Neel gheeft hem over indien
hy Claes Zydtz van Opdam / den 9 ghuldens & 10 sth / metten deuchdelicken
costen daeromme gedaen niet en voldoet binnen een maant / dat
Claes Zydtz den koe dien hem opten 19en lestleden by
Schepenen toegeschat is / vry & vranck sonder eenich wederseggen
sal moghen aenvaerden en nae hem nemen tot synen
gelieven.
Voirts geeft Ouwe hem over / Wylef Walichs van Spanbruck
te voldoen die somme van 7 ghulden 9 sth voir alreheylighen eerstcomend
ofte dat Wylef voirzeyd zyn beste koe op een nae / Daer hy
voir de voirzeyden somma aen pand gewesen hadde sal moghen aentasten &
mede t'huys gaen sonder eenich wederseggen.
OR 5655/88v
Cornelis Janz Molenaer wert van Schepenen toegeschat
van Jan Jan Willems zyn beste koe / voir de somma
9 ghulden 18 sth Cornelis Janz resterend.
Den 27en september 1568
Up huyden soe heeft Pieter Dirckz uuyten naem & van
weghen Ardriaen van Dorp Schout van Nyedorp cogge
eysche gedaen op eenen Gerryt Allertz Grobs van Spanbrouck
als gerechte delinquant van Jan Corneliz Groed van
Haringhuysen nedergeslaghen / Alsoe den voirnoemde Geryt Allertsz
by den Schepenen van Nyedorp drie mael veijlich verclaert was
& eenen gerechte wete was bestelt jeghens huyden als
den vierden rechtdach / Alsoe den selven delinquant
den voirzeyden Jan Groed van den levenden lijve ter doot heeft gebrocht
dat hy daer aen verbuert heeft zyn lyff & goet / &
voirts gebannen sal wesen uuyt den Co Mats landen van
harwaerts over & alsoe den voirnoemden delinquant niet en
is gecompeert noch niemant van zynen't weghen / Soe
hebben Schepenen by heuren vonnisse verclaert dat den voirzeyden
Gerryt Allertz daer aen heeft verbuert zyn lyf & goet
& voirts gebannen sal wesen hondert jaer & eenen dach
uuyt alle den Co Mats landen van harwaerts overe
In kennisse van my
Claes van Buyten
Pieter Claes Pieter Theens belooft & gheeft hem over / mits
desen dat hy Jan Pieterz van Winckel als gemacht van
Volckert Wilbertz sal voldoen & betaelen die somma van 24 ghulden
& 10 sth ter goeder rekeninghe naer vermelden zeecker obligatie
& dat binnen een maent / daer voiren stellend ten onderpande
drie syn beste koyen / omme by foulte van quade betalinghe
(den maent over gestreecken synde) daer an te mogen executeren
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& doen executeren met sulck recht als 't hem gelieven sal.
Pieter Cornelis Schalckes wyst Jan Jan Willems pand voir de somme
5 ghulden 5 sth aen een schaep & voirts aen Schepenen schatting.
OR 5655/89
Pieter Backer als gemacht van Claes Hals van Haerlem wort
van Schepenen toegeschat Jan Maertens Schuytvoerder syn schuyt
met synen toebehoeren soe die rydt & seijlt voir die somma van
41 ghulden & 6 sth in reste van den coop van een last rogs.
Pieter Jan Tuts als gemacht van Anne synen suster heeft selfs
pand gewesen / uuyt crachte van Schepenen vonnisse / voir
37 h sth heur van Meester Geryt resterend aen een kussen
& voirts tot Schepenen schatting/
Van ghelycken heeft Pieter voirzeyd van wegen als voiren selfs pand
gewesen aen Maerten Gheel zynen beste rock en dat voir seeckere
3 ghulden 7 h sth.
Cornelis Janz Molenaer wort van Schepenen toegeschat / voir
zeecker 28 sth hem van Symon Claes Kuypers resterend
Symon Claez beste deecken.
Jan Zyvertz wort van Schepenen toegeschat voir zeeckere 9 ghulden
& 5 sth beroerend van hoij Jan Zyvertz van Oude Neel resterend,
Oude Neel zyn beste koe.
OR 5655/89v
Up huyden den elfften dach in Octobris ao 68
Halys Jan Schoenmaker wyst Phillips Claeszon pand
an een koe ende voort toe Schepens schattinck voer die somme
van 7 gut roerend van ----- koop van een koe. Geschiet
ter presentie van Philleps Claesz Schepen. Soe wort
Phillips Claesz voorzeyd van Schepenen toegeschat halys swarte
veers / voir die somme als voren.
Jacob Mynerts wyst Oude Pieter Lamberts maexel an zyn
beste bed & voort toe Schepens schattinck voer die somme
van 10 gut 10 sth beroerend van verlopen renten. Geschiet
ter presentye van Phillips Claeszon Schepen / Pieter Lamerts voorzeyd wort van Schepenen toegeschat 2 zyden specks
& voort alle mobele goeden voir die somme als boven.
Jan Maertsen heeft pand gewesen an backer als gemacht van Jacob Biersteecker van Alcmaer an zyn beste bed & voort toe Schepens schattinck
gewezen voir die somme van 9 gut. Gheschiet ter presentie van
Phillips Claesz Schepen.
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Dirck Swaen van Winckel wordt van Schepenen toegeschat
Man Jan Tuts syn beste deken voer die somme van 25 sth.
Pieter Jansz Tut wort van Schepenen toegeschat Jan
Jansz Kastercum zyn beste deken voer die somme van 20 sth.
Den 25 octobris ao 68
Pieter Dircksz Backer als gemacht van Jan Piets Hokenkop van Alc
maer / Hoorn wort van Schepenen toegeschat Jan Pieter Lybis
syn beste bed / met syn toebehehoren / voer die somme van 10
gut 6 sth / een oortgen /
Maerten Allert Deckers van Hoochtwoud wort van Schepenen
toegeschat Jan Kastercum syn 2 lammeren / voer die somme van
2 gut 11 sth een oort.
OR 5655/90
Op huyden den achsten novembris ao 68
Pieter Jan Tuts heeft gelt of pand van Pieter Cornelys geeyst
quam hy niet & wees pand of hy selfs pand mocht wysen
& heeft fonnis versocht. Soe hebben Schepenen ghewesen coempt
Pieter niet --- de voornoemde Pieter selff pand soude wysn / Soe heeft
Pieter Jansz voorseyd selff pand geweesn an syn psoon & voort
an zyn kleeren / & het is gewesn dat hy daer mede mochte
ontstaen.
Jan Maertsz heeft Pieter Dircksz als ghemacht van
Jacop Byersteker van Alcmaer pand gewesen an zyn
beste bed & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 9 gut. Gheschiet ter presentye
Phillips Claesz Schepen. Soe wort Pieter Dircksz
voorzeyd van Schepenen toegheschat Jan Maertsen twije
van zyn beste bedden met sijn toebehoren voer die
somme als voren.
Pieter Dircks Backer & Heijndrick Gerijtsz als Heylijghegeestmeesters hebben beclaecht Cornelys Claesz & Aerian Claesz
& Heyndrick Jansz als Gildebroeders van Onsen Lieve Vrouwe Gilde gheweest hebben dat sy schuldich zoude wezn
------- goed man van haer gildebroeders met die Heylijgegeestmeesteren voerzeyd te setten omme die goeden ofte penningen die vant 't tgildt gecomen zyn / Omme die zelfde te
contribueren ofte uuijt te deelen ------- van node wezn
zal waer op die ghedaechde voer antwoort gave &
seijde / hebt ghij 't -------lanck bewaert / bewaertet voert
wy willen daer gheen doen mede hebben /
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OR 5655/90v
Up huyden den 22en novembris ao 68
Heindrick Claes Reijntgen lijdt Reyer van Hoochtwoud
die somme van 6 gut 14 sth. Geschiet ter presentye
van Huybert Jansz Schepen.
De questye tussen die wedue van Symon Snyders met heur
kinden / als eysscher & Cornelys ----- ------ verweerder
ter cause van een Tryntgen buyten 't Zydwint dat
de voorseyde wedue of haer gerechte voecht wilde seggen
dat haer Tryntgen selfe toe competeerde / hebben Schepenen aen 't wed geweezn.
Pieter Claes Pieter Theus wyst Jan Pieter Lybis pand
een koe & voort toe Schepenen schattinck voer die
somme van 12 gut. Geschiet ter presentye van Phillips
Claesz Schepen / Soe ---- wort Jan Pieters voorzeyd van Schepenen toegeschat Pieter Claesz syn beste koe met die
minste voer die somme als voren.
Pieter Claes Pieter Theus geeft hem over indien hij
---- Jan van Winckel niet en voldoet die somme van
24 gut tussen hier & over een maent. Dat hy
alsdan overhorech recht. Geschiet ter presentye
van Phillips Claesz Schepen /
Pieter Dircksz Backer als gemacht van Pieter Koorn
wyst Seu van Kollehorn pandt an 't beste bed & voort
tot Schepens schattinck voir die somma ------- sth
min een duyt. Soe hebben Schepenen Seu voorzeyd toegeschat het bed voorzeyd voer die somma als boven.
Aerian Wouters wyst Phillips Claesz pandt an zyn
beste bed & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 5 gut / Soe woort Phillips Claesz voirzeyd
van Schepenen toegeschat het beste bed * voorzeyd voir die
somme als voiren.
met zyn toebehooren*
OR 5655/91
Up huyden den 10 decembris anno 68
Jan Jacob van die Moerbeeck lydt Cornelys Abbe van
Winckel die somme van 25 sth. Gheschiet ter presentye
van Lambert Jansz Schepen.
Schepenen hebben bij vonnis ghewesen dat Jan Jaep Ketelboeter
zelff pand mochte wysen alzoo Jaep Rybelys apsent bleeff.
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Soe heeft Jaep Ketelboeter voorzeyd set pand gewesen an die een
ketel voer die somme van 9 sth het 6 gewesen dat
de voornoemde Jan daer mede mochte ontslaen.
Jan Jan Willems wort van Schepenen toegheschat Pieter
Corneelys Schalckis an zyn fare koe / voer die somme
van 5 gut 5 sth /
Den 20 decembris ao 68
Mathys Cornelys Coster wyst Meester Geryt als gemacht Aerian ------- zynen broeder pand an syn
beste deken & voort toe Schepens schattinck
voer die somme van 30 stuves / Geschiet ter presentye van Albert Pieters Schepen /
't Fonnis gesteedt tussen Jan Pieter Lijbis &
den wagenmaker van Hoorn.
't Fonnis gesteedt tussen Meester Geryt & -------- Meynerts
ter cause van 10 guts van vrije -------------OR 5655/91v
Pieter Schatter wyst een ------ pand an syn beste koe
& voort toe Schepenen schattinck voir den somme
van 8 gut of daer omtrint. Geschiet ter presentye
van Albert Pieter Schepen.
Pieter Dircksz Backer als gemacht van Pieter Koorn
------- -------- pand an synen beste koe & voort toe Schepens
schattinck / Geschiet ter presenty van Schout &
Schepenen.
't Fonnis gesteedt tussen Jan Pieter van Winckel
& Claes Claesz als voocht van ----- / ter cause
van ------------ ofte ---------'t Fonnis gesteedt tussen Thys Pieter Snyder & ------------------- syn veertien dagen zal hebben
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------begeerde te spreken.
't Fonnis gesteedt tussen den Schout & Guert Pietersz
als gemacht van Jan Pieter Lybis biersteker
tot Alcmaer roerend van een obligacye van -------------dat nu ter tyt is ------------------------------van Evert ----voorzeyd.
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-------------Fonnis gesteedt tussen Jan Pieter Boed tot
Winckel ---------------------------------Dirck Garbrants
OR 5655/92
Pieter Dircksz Backer wort van schepenen
toegeschat ------------- met syn beste bed / voer
die somme van 3 ------------'s heeren boeten
Jacob Ketelboeter tot Winckel wort van Schepenen
toegeschat die ketel daer --- van Jaep ge---- heeft
met het beste bed voir die somme van 9 sth.
Schepenen hebben bij vonnis gewesen dat Dirck Walich tot Winckel / Jan Jansz Kornelis dat hanteyken
sal leveren tussen hier & die naeste rechtdach
naestcomend die nu ter tyt onder -------- es rustend.
Aerian Claesz Voecht & Cornelys Jan Tuts /
tuijgen waerachtich te weezn / ------- dat waer is
dat Jan Dircksz Tut die Meesteren seyde / wilt ghy
met dranck meesten zoe weder met --------------gaing hebben / waer op die Meester seijde dat
hy daer wel mede tewedn waer & voort
dat Jan Dircksz & die Meesters met malcanden
meteyne was't dat Jan Dirckes wyff
gesont worde zoe soude die 8 pont an
goede mannen staen.
Schepenen hebben by vonnis ghewesen dat ----- Jan
boed tot Winckel Dirck Walichs tot Winckell
zal granderen & vrijen voernoemden van hanteyken ----------------------------------van enige costen schaden
ofte interesten---- soude mogen comen.
OR 5655/92v
Up huyden den 12 january 1569
Soe ist den eersth
dach van die gadinge van kirsmisse.
Ouwe Neel wyst Cornelys Scriversz maexel in 't huis
daer die kustinge of roerend is voer die somme van 12 ghuldens
5 sth / Soe wort Cornelys Symens voirzeyd van maexel
toegeschat tuye vacken van 't noortend in in't huijs voer die
somme -- als voren.
Aerian Jansz wyst Jan Claesz Feuwis maexel an koe
& voort tot Schepens schattinck voer die somme 14 ghuldens
8 sth. Soe wort Jan Claesz van Schepenen an
maexel toegeschat die voornoemde Aerian Jansz drye van
syn beste koyen voer die somme als voren.
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Symon Jan Dondelaers wyst Hilbrant van die Nes
maexel an 't lant daer die kustinge of roerend is.
voir die somme van 53 gut beroerend
kustinge. Soe wort de voornoemde van Schepenen an
maexel toegeschat 15 sneesen daer die
kustinge of roerend is.
Jan Oom wijst Claes Lamertsz maexel an't landt daer
die kustinge of roerend is / & voort toe Schepens schattinck voer die somme van 70 gut op rekenschap ende
goed bewys geschat ter presentie van Dirck Claesz
soe wort Claes Lammertsz van maexel toegeschat den
zaedacker daer Claes Lamertsz Jan Oem vercoft heeft
voer die somme als voren /
OR 5655/93
Up huyden den 17e january ao 69
Reyer Jaep Hillis lydt Heindrick Theuszon als voocht van
syn dochter die somme van 7 gut & 3 sth. Gheschiet ter
presentye van Florys Wouters Schepen. Reyer Jaep Hillis voirzeyd
wyst Heindrick Theusz voorzeyd pand an een koe & voort toe
Schepens voir die somme als voren / Geschiet ter presentye
van Jan Dircksz Schepen.
Jaep Meynerts lijdt Meester Gheryt als voocht van Louris
Claesz van den Huijgendijck die somme van 10 gut roerend
van vleys / Gheschiet ter presentye van Schout & Schepenen.
Pieter Cornelys uuyt die Leyen lydt Heindrick Theusz
als Borryt Tryn syn dochter 11 gut --- sth. Gheschiet ter presentye van Floris Wouters Schepen. Pitter Schalkis
voorzeyd wyst Heindrick Theusz voorzeyd pand an een hokelinck
& voort toe Schepens schattinck voer die somme van 11 gut
tin sth gheschiet ter presentye van Dirck Claesz ---------Soe wort Heindrick Gerytsz voorzeyd van Schepenen toegeschat van Schepenen
Piet Cornelys voorzeyd syn beste koe voer die somme als voern.
Pilgrom & Pieter Dirck Paus als Kerckmeesters tot Oude Nydorp
als eyschers begeerend gelt of uuytleg nae inhouden
haer kerckeboeck van Symon Gysyn van 't sydwint &
hebben fonnis versocht waer op Symon Gyses gedaechde
voir antwoirt gave & seyde dat hy syn porci'betaelt
hadde / & dat Jan Knechys van Die Tocht schuldich
soude wesen hem te granderen / van die Kerckmeesters voorzeyd
& of hy hem daer voer mochte inwinnen & heeft
mede fonnis versocht / waer op Schepenen by vonnis
gewezen hebben dat Sijmon Gijsis die Kerckmeesters
voorzeyd zal voldoen tussen hier & over een maent
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of dat zy alsdan uuytleg zullen hebben.
OR 5655/93v
Schepenen hebben by vonnis ghewezn dat Dirck Walichs van
Winckell hem toegeschat is / an maexel die bladen van
Heindrick Jan Willems lant tot Oude Nijdorp of die
vruchten die daer dat toecoment jaer vallen zullen voer
die somme van 49 gut beroerten huyr
van landt.
Up huijdn den 31 & den laetsten dach in januaryo ao 69.
Jaep Meynerts wyst Meester Gerryt als voecht van Lourys Claesz van Dn Huygedijck pand an syn beste bed
& voort toe Schepens schattinck / voer die somme
van 10 gulden beroerend van vleys. Gheschiet ter
presentye van Cornelys Symonsz Schepen / Mien Geryt
wort van Schepenen toegeschat 2 van Jaep Meynerts beste
bedden met syn toebehoeren voer die penningen als voren.
Schepenen hebben eendrachtelicken by vonnis verclaert dat
Oem Knechys van Die Tocht Symon Gijsis van 't Sydwint
zal vryen van Pieter Dircksz & Pilgrom als Kerckmeesters
van Oude Nijdorp omme uuytleg.
Pieter van Zon Hoorn lydt Jan Schou die somme van 8 guldens
13 sth. Gheschiet ter presentye van Jan Syevertsz Schepen.
OR 5655/94
Jan Konlicken Schoenmaker wyst Heindrick Jansz Coster
tot Winckell pand an syn beste koe & voort toe Schepens schattinck voor die somme van 17 gut. Gheschiet
ter presencye van Cornelys Symonsz Schepen Hendrick
voorzeyd wort van Schepenen toegeschat 2 van Hartochs
beste koyen byhalven een / voir die somme als voren / Den enen
swart bont & den ander een faell .
Symon Claesz wyst Cornelys Vwyn pand an een hokelinck & voort toe Schepens schattinck voer die somme
van 2 gut 10 sth geschiet ter presentye van Schout & Schepenen. Soe wort Cornelys Vwys van Schepenen toegeschat datt hokelinck daer Symon pand an gewesen
heeft met het beste deken voer die somme als vooren /
Alzoe wanneer dat Symon Claesz met borge coempt nae voer
vonnes datter gewesen is / soe wort Symon Claesz van Schepenen
toegheschat acht van Pieter Jacobs syn bestde koyen voer die
somme van zes gut beroerend huyer van lant /
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Noch wort Symon Claesz van Schepenen toegeschat de voernoemde / 4
koyen van Claes Lous wedue voer die somme van 43 gut
beroerend huijr van lant.
Noch wort Symon Claesz van Schepenen toegeschat Jan Veyn
Janis syn een winter veers voer die somme
van 4 gut beroerend huyr van lant.
OR 5655/94v
Up huyden den 14e februarij anno 1569
Schepenen hebben by vonnis ghewesen dat Heindrick Pieter Maerts
Willem van kustinghe van Dirck Walichs wedue zal hebben
tussen hier & over veertien daghen.
Noch hebben Schepenen by vonnis ghewesen dat Vuijs Jan van
Winckel als voecht van Tryn Dirck Walichs mede uuijtleg
zal hebben van Jan Schou tussen hier & over veertien
daghen / waer op Guert Pietersz als gemacht van Jan Schou
zijn 10 dagen genomen heeft om te reformeren ofte te appelleren
zoe zijnen goeden raedt gedragen zall.
Schepenen hebben by vonnis gewesen dat Steven Pietersz Wagenmaker tot Hoorn / is vry & geapsolveert zall wesen
van den --- ----/ van veylicheyt van den Schout zijnen eysch.
Pieter Jansz Koorn wyst Cornelys Symonsz Schipper pand
an syn beste koe & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 26 gut 20 sth 15 sth . Geschiet ter presentye van
Conelys Symons Schepen.
Pieter Schalkis wyst Jacop Schout Aerens pand an een hokelinck
& voert toe Schepens schattinck voer die somme van 32 sth.
Geschiet ter presentye van Schepenen.
Symon Claes Kuyper wyst Jacop Schout Jans pand an een deken
& voort toe Schepens schattinck voer die somme van 4 h ghulden
& 9 sth / Geschiet ter presentye van Schepenen.
OR 5655/95
Dirck Jansz Koyn wyst Jacob Schout Jans pand an een deken
& voort tot Schepens schattinck voer die somme van 4 h gut.
Geschiet ter presentye van Schepenen.
Pieter Claes Pieter Theus wijst Jacob Schout Jans pand an
een deken & voort toe Schepens schattinck voer die somme
van 3 gut & 17 sth / geschiet ter presentye van Schepenen.
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Schepenen hebben by vonnis ghewezn dat Pieter Theusz quyt
& vry zal weszn van Jan Schou sijnen eysch roerende van een
wagen & van een koe & dien Jan Schou wilde segghen
dat die koe te laet soude kalf hebben.
Dirck Jansz Koyn wort van Schepenen toegeschat den
praem daar Pieter Claesz pand an gewesen hadde / voer die
somme van 54 sth /
Cornelys Pieter Cornelys wort van Schepenen toegeschat
Oom Floer syn beste koe voer die somme van 11 gut.
10 sth.
Jaep Saell tot Oude Nydorp wort van Schepenen toegeschat drye van Jan Oem zyn beste koyen voer die
somme van 33 gut / roerend van een obligatye.
OR 5655/95v
Jan Piet Meyns wort van Schepenen toegeschat Pieter Claes Pieter
Theus sijn veeren / voer die somme van 3 h gut.
Jan Backer tot Winckel wort van Schepenen toegeschat
Pieter Claes Pieter Theus syn beste bed met sijn toebehoeren
voer die somme van 7 gut 12 sth.
Willem Pieter wort van Schepenen toegeschat het beste bed
met syn toebehoeren voer die somme van 5 gut 14 h sth.
Cornelys Dircksz & Aerian Cornelys wort van Schepenen
toegeschat Symon Claes Hanpel syn middelbaer koe voer
die somme van 3 gut /
Oom Heyn Geryt Willems wort van Schepenen toegeschat
Pieter Schalkis syn syn beste koe behalven twee voer die somma dri h gut daer omtrint.
OR 5655/96
Up huyden den acht ende thuintichtste & den laetsten dach
in februaerijo anno negen & 't sestich stylo commuri
Heindrick Jan Willems lydt Claes Claeszon Breeck
die somme van 23 gut seinen stuus berekende penninghen. Aldus gedaen ter presentie van Dirck Claesz
Scepen / Hendrick Jansz voorzeyd wyst Claes Claesz voorzeyd
pand an 3 sneez groeds onderdeel in die weijd van 10 geerz
legende tot Oude Nijdorp.
Heindrick Jan Willems wyst Claes Pieter Theus pand
an een deken & voort toe Schepens schattinck voer
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die somme van 5 guldens roerend van vleijs geschiet
ter presentye van Jan Syevertszon Sceepen / Soe wort
Claes Pietersz voirzeyd van Schepenen toegeschat Heindrick Jan
Willems / syn beste bed / met dae deken / daer hy pand
an gewezen heeft voer die somme als voren.
Seepenen hebben eendrachtelicken by vonnis ghewesen dat
Cornelis Doof Zijmons grond deelinge schiftinge & scheidinge
zal hebben van Jacob Hendricksz & Ouwe Neel van een stucke
groedlants liggend innen banne van Ouwe Nijerop / an
3 die naeste landens meugen die landens niet
eens dat het gerecht zal deelen.
Schepenen hebben bij vonnis gewesen dat alle alsulcken
hanteyken als die wagenmaker van Hoorn onder hem
nu ter tyt rustende is & dat de voorzeyden wagenmaker de
hanteyken zall leveren in handen van Jan Pietersz voorzeyd
of dat de voorzeyden wagenmaker / causije & borch zal stellen
voer dat voornoemde hanteyken / zoe heeft Albert Pietersz
op staende voet voere die wagenmaker voorzeyd borch voer
Schout en Schepenen voer dit voornoemde hanteijken om Jan
Pietersz ofte zynen erfven van dat voornoemde hanteyken te
granderen & te vryen van als dat daer op comen mach
van hanteyken voorzeyd & anders niet /
OR 5655/96v
Up huyden den 28sten dach in februaryo anno
69 soe verwilkeurde Florys Woutersz van
't Sydwint Dirck Claes Nannicksz poirter tot Alcmaer
die somme van 15 gulden 10 sth / soe beloeft den voornoemden
Florys Woutersz de voorzeyden penningen op te leggen ende
te betaelen tussen hier over drie weeken / Aldus gedaen
ter presentye van Dirck Claesz Schepen.
Guiert Pieters als voecht van die wagenmaker van Hoorn wort
van Schepenen toegeschat Jan Pieter die oude wagen met
die beste deeken / 2 gut 10 stuver /
Symon Claes Kuypers wyst Jan Claesz Feuwis maexel an
een koe & voort toe Schepens schatinck / voer die somme
van 15 gut 10 sth / nae inhoudn den -----brieff.
Soe wort Jan Claesz voorzeyd van Schepenen toegeschat /
Symon Claesz tuye van zyn beste beste bedden met syn toebehoer
voer die somme als voren /
Cornelys Claesz van 't Sydwint wort van Schepenen toeschat Reyer Claes Reyntyes zyn beste bed voer die somme
van 2 gut.
Schepenen hebben by vonnis ghewezen indien den Schout sijn grand
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van dn uuytleg van 6 gut 7 sth 1 oort niet hebben mach
van de bladen van Heindrick Jan Wittems lant groot omtrint
elff geerz dat den voornoemden Schout zyn grand zall hebben van dn
grond daer nu ter tyt lendens van zyn daer nu ter tyt
lendens van zyn Jan Oom nu 't noordeynd & Hendrick
Neel Symons an d'oest zyde / den den dach daer begonnen is
is inghewonnen /
Den 14 martij anno 69.
Den 28 marty anno 69.
Den 10 aprill.
OR 5655/97
Noch den Schout Jan Teengisz van Oude Nydorp mede uuytleg
gedaen op Heyndrick Jan Willemsz 20 h sth / roerend van schot
op't elff geerz groedt als voren / mede zyn den Schout zyn grand
sal hebben op marty den Schout voorzeyd syn grand zall heb met marty
crijgen dat den Schout syn grand sal hebben in den grond /mede
lendens als vooren /
Up huydn den seventiende aprillis anno 69
soe ist den eersten dach van de gadinge van
paeschen
Dirck Jansz Koijn wyst Cornelys Aeriansz van Die Rydt
maexel an een hokelinck & voort toe Schepens schattinck
voer die somme van 6 gut een stoter / roerend van huyr
van landt / Geschiet ter presentye van Reyer van Sygeren
als Schepen / Soe wort Cornelys Aeriansz voorzeid van
Schepenen toegeschat een eenwinter veers mettet
hokelinck voorzeyd / voer die penningen voorzeyd.
Cornelys Dooff Symons wyst Pieter Dircksz Backer
als voecht van Sybel Lamberts van Oterlyck maexel
an zyn beste koe & voort toe Schepens schattinck
voer die zomme van 23 gut 2 stuvers / geschiet
ter presentye van Jan Jacobsz Schepen. Soe wort Pieter
voorzeyd van Schepenen toegeschat 3 die beste koijen van
Cornelys Symons voorzeyd voer die somme als voren.
Albert Aerian Olbrants wijst Jonge Jan Snijder
maecxell an huijs & erff daer die kustinge off roerend
is die somme van 200 gutden / geschiet ter presentije van Schout & Schepenen / Soe wort Jonge
Jan Snyder van Schepenen toegeschat / het huijs met
syn erff / daer die kustinge of roerend is / ------ ander
------ gars groeds & leyt in die Vogelesanck /
voer die somme als voren /
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OR 5655/97v
Schepenen hebben by vonnis gewesen dat Jan Bleskis ende
Sybrant Harmens / van deese ingaenden weeck zullen beginnen
24 pramen dat cleije te haelen / & dat te volenden tussen hier & veertien
dagen opten wal te brengen /
Up huyden den 25sten aprillis ao 69
D'Ouwe Neel kent Pieter Pietersz van Ursem schuldich
te wesen die somme van 9 gulden / beroerend arbeytsloon & beloeft dese perforenen penningen op te leggen
& betaelen tusssen hier & veertien dagen / & de voorzeyden
Ouwe Neel alsdan niet en voldoet als voerseijt is / zoe
zal de voornoemde Piet Pietsz / Ouwe Neel syn beste koe halen
gelyck offe men van Schepenen / toegeschat waer /
Aldus gedaen ter presentye van Florys Wouter & Jan Syeverts
als Schepen /
Schepenen hebben by vonnis gewesen dat Ouwe Neel met
syn suster sullen Jacob Symon Luchts & Mathys
syn broeder voldoen die hooftpenningen met die verlopen renten / nae inhouden het wilkeur boeck tussen
hier & Sint Jacob naestcomend /
Jan Hartochs Schoenmaker / wyst Phillips Claes pandt
an een kalff & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 49 stuvis berekende penningen.
Geschiet ter presentye van Schepenen.
OR 5655/98
Ouwe Neel van 't Sydwint geeft hem over voer Schout
& Schepenen / & beloeft midts desen Cornelijs Sijmensz
syn swager te vryen & te granderen van d'hooftpenningen
met die verlopen renten / nae inhoudn het wilkeure
boeck / houwen op Ouwe Neel & syn suster / tussen hier &
Sint Jacob naestcomend.
Pieter Cornelysz uuyt die Leijen kent Aerian Walichs van
Winckel schuldich te wesen die somme van 7 gut min 1 h sth
& beloeft dese penningen op te leggen & te betaelen tussen
hier & veertien dagen / of dat die mast daer by Aeriansz
voorzeyd leyt / Die voorzeyde Pieter zal laeten leggen daer se leijt
& overeens van eygen zal wesen.
Willem Claes Ketelboeters swager wyst Man Jan Tuts pand
an een deken & voort toe Schepens schattinck schattinck
voer die somme van 37 sth een halve. Geschiet ter presentye van Schepenen / ------- / soe wort Corne121

lys Jansz voirzeyd van Schepenen toegeschat Willem
syn beste deken voer die somme als boven.
Pieter Dircksz backer als gemacht van Aerian van Dorp
onzen Schout gheweest en wort van Schepenen toegheschat drie geersen in Hendrick Jan Willems lant
daer die voirtpen van / daer die uuytleg op gedaen is
daer die somme van 11 gut 7 h sth den
woeker hier in gementioneert
als voecht van Tryn Dirck ------Jan Pieters van Winckel / wort van Schepenen toegeschat
het landt daer de kustinge off roerend is / daer
Jan Schou van Tryn voirzeyd ghecoft hadde / de
somme van 200 & 41 gut.
OR 5655/98v
Up huyden den negende may ao 69
Symon Jan Dondelaers lydt Hendrick Theusz als voecht van
Sam Db die somme van 10 gut & 5 sth. Geschyet ter
presentye van Jorys Mathysz als Schepen.
Jacob Pieter Cornelys lydt Dirck Swaen als voecht van Cornelis Mol die somme van 7 h gut / ter cause van een paert.
Gheschiet ter presentye van / Florys Wouters als Schepen.
Jacob Pieter Cornelys lydt Dirck Swaen als die somme van
2 gulden 3 sth een oort nu nae inhouen syn boeck.
Gheschiet ter presentye van / Florys Wouters als Schepen
Gheryt Aerian Cornelys wyst Syevert Pieter pand
an een oorkussen & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 26 sth. Geschiet ter presentye van Jan
Syevertsz als Schepen.
Symon Claes Kuyper wyst Syevert Pieters pand an een
deken & voert toe Schepens schattinck voer die somme
van 25 sth 0 -- / Gheschiet ter presentye van Cornelys Symonsz als Schepen.
OR 5655/99
Schepenen hebben by vonnis ghewesen dat Claes Claesz eyscher
Jan Pietsz Bold tot Winckel / Neel Garbrantsz Os & Tryn
haer moeder / Heindrick Jansz ---- Jan Oom tussen rekenen
met Claes Claesz / van die voechdyschip, tussen Heindrick
Jansz & Jan Oem sijnen broeder / by Schout & Schepenen
van alle mobele & onmobele goedn tussen hier & een sonnendach
naestcomend.
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Schepenen hebben by vonnis gheweesen dat Pieter Dirck Yms &-----Hermensz als kerckmeesters tot Oude Nydorp sullen gelt of uuytleg
hebben van Komen Heyn / Cornelys Claes Reyntys & Dirck Jan
Kuyper tussen hier & pinxtern/
Gherijt Aerian Cornelys wyst Heindrick Pieters pand an een deken
& voort tot Schepens schattinck voor de somme van 2 gut
een stuver / Soe wort Heindrick Pietsz van Schepenen toegeschat
Geryt Aerians syn beste deken voer die somme als vooren.
Jan Oom wyst Cornelijs Aeriansz Koijn pand an een deken &
voort toe Schepens schattinck voer die somme van 36 sth 5 sth min.
Geschiet ter psentye van Schepenen / Soe wort Cornelys Aeriansz
voorzeyd van Schepenen toegeschat Jan Oom syn beste deken / voer
die somme als voren.
OR 5655/99v
Up huydn den 23 may ao 69
Symon Jan Dondelaers wyst Heindrick Theusz als voecht van --pand an een deken & voort toe Schepens schattinck voir die
somme van 10 gut 5 sth. Geschiet ter presentye van Cornelys
Symonsz Schepen /
Schepenen hebben by vonnis ghewesen dat Claes Claesz Secretarius
ontseyt zall wezn van dn Schout synen eysch ter cause dat Claes
Claesz voorzeyd hem copye soude leveren van zekere bezegelt ofte
dijen in Zelandt reysde waer op dn Schout
appelleerde voer den Hove van Hollant.
Garbrant Symon Snyder lydt Claes Maertsz van Opmeer
Biersteker die somme van 14 gut 13 h sth / Geschiet ter
presentye van Dirck Claesz Schepen / Garbrant Symons wyst
Claes Maertsz van Opmeer pand an een verken & een bed
& voert toe Schepens schattinck / voer die somme als boven.
Soe wort Claes Maertsz voirzeyd van Schepenen toegeschat 2
die beste bedden met syn toebehoe'n & mettet voornoemde varken
voer die somme als boven.
Bartesmieus Aerntsz Schout van Opdam heeft beclaecht Garbrant
Symon Snyders omme die somme van 7 gut 13 sth beroerend van een koop van een schuijt / & heeft gelt of pand geeyscht
Coempt dese voernoemde Garbrant niet anweyst pand
of Bartelumeus voirzeyd selff pand soude wysn en heeft vonnis versocht. Soe hebben Schepenen by vonnis gewesen ------ de
----Garbrant niet dan hy zelff pand soude wyzn / Soe
heeft Bartelmeus voerseyd selff pand gewezn an de voornoemde
Gerbrant zyn koe & voort tot Schepens schattinck
voir die somme als voren schat is gewesen dat hy daer
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mede mochte ontstaen. Die Schout van Opdam wert
van Schepenen toegeschat den koe daer die -----pand an gewezn heeft met syn beste bed / voer die
somme als boven.
OR 5655/100
Schepenen hebben by vonnis gewesen dat Dirck Claes
Nannicksz ontseydt zal wesen van synen eysch dyen hem
was eyshend van Schepens tot Oude Nydorp nae inhoudn
syn procuracye / die somme van 6 gut 15 sth
waer op die voornoemde Dirck Claesz zyn 10 dagen
genomen heeft om te resoomeren of te appeleren.
Schepenen hebben by vonnis gewesen dat Claes Claessz
Breeck als voecht van syn kinderen selff maexel soude
wysen nae inhoudn synb alzoe Heindrick Jansz geen
maexel wees om die bladen van 't lant daer
syn bezegelde brieff of roerend is muegen die
bladen van 't lant ----- strecken dat de voorzeyde Claes Claesz
voort syn grand zal hebben nae grondt van 't lant
nae 't inhouen zyn bezegelt.
Schepenen hebben by vonnis gewezn dat Jan Claesz
uuytleg zal hebbeb tussen hier & over 14 dagen
van Symon Claesz die somme van 4 ghulden 17 sth
------- gelt noch 18 sth molenschot
Geryt Aeriaens wyst Dirck Jansz pand an een
deeken & voort tot Schepens schattinck.
OR 5655/100v
Jaep Zael wort van Schepenen toegeschat Pieter
Cornelisz Schalck syn beste koe met een veers
voer die somme van 12 gut 13 sth.
Claes Claesz Breeck als voecht van syn kinderen wort
van Schepenen toegeschat een halff gars groed onderdeel in die middel weijd / nae inhoudn syn bezegelt voer die somme van 18 gut van verlopen renten
van dn jaere 69 tot meij verschenen wesend.
Komer Gysberts wort van Schepenen toegeschat Symon
Claes Lampen sijn beste koperen pot zoe verde daer
een is / indien niet / alsdan van ketell voer die
somme van 16 sth of daer omtrint.
OR 5655/101
Up huyden den sesten dach in junio anno 69
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Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat / Pieter
Cornelisz Schalkis middelbaer deken op sijn bamsen op
syn boetts voer die somme van 3 st prams
Claes Claesz Breeck wort van Schepenen toegeschat 3 sneez
onderdeel in die woeyd van 10 geerz leggend tot Oude
Nydorp / voer die somme van 23 gulden 7 stuvers / goede
berekende penningen /
Alle alsulcke komenschap als Pieter Cornelys Schalkes
& Dirck Claesz van 't Sydwint als sij met malcanderen gecomenschapt hebben te weten van sestalff gars
groedn / welcke komenschat de voernoemde Pieter beliefde nu
den 2 junij gheledens & alzoe die koep binnen ses
weken niet bescreven en is / dat de koop van geenrewaerden zal wesen nae inhouden de -------- &
daer en boven de voornoemde Pieter dat lant beslagen heeft.
Geschiet ter presentye van Cornelys Symonsz van Syewents
& Reyer Jansz als Schepenen.
In 't jaer ons Heeren 1569 den 6 juny
OR 5655/101v
Op huden den twyntichen dach junyo ano 69
Soe bekenne ick Pieter Dircksz Backer als gemacht
van Claes Hals poirter tot Haerlem / ontfanghen te hebben
uuijt handen van Sijmon Ghysis van 't Sijdwint / in den eensten van den jaere 68 twye & 't sestich gut 10 sth. Noch
ontfangen in dn jare 69 negen & 't sestich gut 6 sth
beroerend kustinge / Gheschiet ter psentye van Florys
Woutersz & Reyer Rensz als Schepenen.
Up huijden den vierden dach in Julijo ao 69 /
Pieter Dircxsz Backer als gemacht van Claes Heindricks wonend
poirter tot Hoorn heeft beclaecht Jan Piet Willems uuyten naem
van Chaerles Cheereles van Dn Haege als procuratye hebbende van dn
voorzeyden Cherrles Cheererlaes / beclaecht omme zekere 100 karolusse
guldens verlopen renten mettet leest gelt & cost gelden met
inhoudn syn bezegelt / & heeft gelt off maexel daervan ghegeijscht & heeft fonnis versocht waer op Jan Piet Willems
als gemacht hebbend van Chaerles Cherelaes & heeft
Schepenen de voorzeyden Pieter Dircksz gelt of maexel toegewesen
hebben met alle oncosten daer omme gedaen is waer op Jan Piet Willems
* of nae inhoudn uuyten naem Charles Cereclaes * at 't fonnis op staende voet ghesyn bezegelt
appelleert heeft voir den Hove van Hollant.
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Schepenen hebben by vonnis gewezn dat Jan Claes gelt off uuyt
leg zal hebben van Geryt Smit & Jan Maertsen tussen hier
& over een maent / zoe voor hy niet en betalen.
Up huyden soe compareerde voir onse vierschaer van Nyedorp Claes
Heynricxz van Woerden poirter der stede van Hoorn & heeft beclaecht
eenen Chaerles Sherclaes inwonend poirter van Den Haghe omme te
hebben betalinghe van zeeckere 100 karolus guldens verschenen
renten metten leestinghe & oncosten daeromme gedaen naer inhouden
synen brieff daer van synde versouckend daer van gelt ofte maexel
waer jegens Jan Pieter Willemz onse mede poirter als procuratie
hebbend van de voirnoemde Chaerles Sherclaes heeft versocht dach ten
vierthien
daghen / Schepenen gehoirt hebbend eysch & andtwoort hebben by
vonnisse
verclaert dat den voirnoemde Claes Heynricxz soude hebben gelt ofte
maexel naervolgend synen eysch.
OR 5655/102
Jan Jan Willems wijst Molenaer pand an een deken &
voort toe Schepens schattinck voer die somme van 14 ghulden
11 h stuvern / Soe wort Molenaer van Schepenen toegeschat Jan
Oom sijn beste koe met die beste deken / voer die somme als
voren.
Pieter Cornelys Waert wort van Schepenen toegeschat
Pieter Schatters uuyt die Leyen / die beste veers daer hy pand
an gewesen heeft voer die somme van 4 guld 5 / sth.
Maerten Folkerts wort van Schepenen toegeschat Willem
Jan Geryts sijn beste bed met sijn beste deken voer die
somme van 3 gut 15 h sth / berekende penninghen.
Jonge Jan wort van Schepenen toegeschat Sijmon
Claes Kuypen syn beste deken voer die somme van 27 h sth.
Oude Pieter Lammerts wijst Jan Jan Snyders van
Veenhuyzn maexel an een deken & voort toe Schepens schattinck voer die somme van 10 gut 10 stuvers.
Soe wort Jan Jansz voorzeyd van Schepenen toegeschat
2 van de voornoemde Pieter syn beste bedde met syn toebehoern
met syn beste ketell & met syn beste koperen pot voir
die somme als vooren.
OR 5655/102v
Heertijen Aerians als voecht van Trijn Lutke Piets wort van
Schepenen toegeschat / Jan Pieter Lijbes syn beste deken behalven
een voir die somme van 20 h stuvers.
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Pitter Dircksz Backer als ghemacht van Jan Jaep Floris
wort van Schepenen toegeschat Willem Aerian Mentis zyn
beste koe voer die somme van 10 gut 2 stuvers berekent
gelt.
Pieter Dircks als gemacht van Aerian Lammertsz Haen van
Alcmaer / wort van Schepenen toegeschat Man Jan Tuts syn
beste deken met het beste bed met syn toebehoeren voer die
somme van 11 gut 4 stuvers 3 doyts / nae inhoudn sijn
boeck.
Pieter Dircksz Backer / als gemacht van Marij uuijt de
Kater van Amsterdam wort van Schepenen toegeschat
Man Jan Tuts syn beste bed behalven een met sijn
toebehoeren met het tresoor ofte schryen voer die somme
van 8 gut van verlopen renten.
Pieter Dircksz Backer als gemacht van Losber Meleis
poijrterse tot Hoorn / wort van Schepenen toegeschat
Pieter Koorn syn middelbaer koe voer die somme
van 8 gut /
OR 5655/103
Up huijden den 18e july anno 69
Jan Hartichs Schoenmaker / wijst Jan Pieters van Winckel maexell
an een koe & voort toe Schepens schattinck / voer die somme
van 10 gut 10 stuvs / geschiet ter presentye van Jan Syevertsz Schepen.
Jan Jansz Kueck / Pieter Jansz --------- Kerckmeesters van den jaere
68 / Jan Pietersz & Pieter Theusz Kerckmeesters
van dn jaere 69 hebben 't fonis versocht dat sy
't fonis zullen uuyten / dat Jan Pietersz uuyt & Heertijen
Aeriansz Kerckmeesters van dn jaere . . . . . . alzoe syluydn zeekere
kerckelant in die uuijtwerp / buijten 't Sydwint in erfpacht
vercoft hadden / en dat sij die zelfde landn sullen wederom
die kerckmeesters voorzeyd / zoe vry maken & leveren als zij
te voren waren / of ontfangen hadden / & soe hebben wy Schepenen
by vonnis verclaert dat Jan Pietsz Wit & Heertyen Aeriansz
die 't selfde lanen die sy vercoft hadden / wederom zoe vrij
sullen leveren als sy die te voren ontfanghen hadden
naedemael sy die dat lant selve verhuyrt hadden /
OR 5655/103v
Dirck Sijmons poirter tot Hoochtwoud wort van Schepenen
toegeschat / Piet Cornelisz uuyt die Leyen 2 middelbaer
koyen met 2 schapen voir die somme van 16 gut nae
inhoudn zyn oblygatye.
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Jan Pietersz Waert tot Oude Nijdorp wort van Schepenes
toegeschat Claes Claesz Breeck sijn koe voor die somme
van 4 gulden berekende penninghen / of toeschijen gelt.
Pieter Lamerts wort van Schepenen toegeschat alle vrije
---- goeden dien die wedue van Jaep Meynertsz binnens shuijs
heeft voer die somme van 10 gut 10 stuvers beroerend huyshuijr.
Reyer Jacobsz van 't Sydwint wyst Jan Pietersz maexell
an een koe & voort toe Schepens schattinck 11 gut
11 stuvers / ----- huur van landt / Soe wort Jan
Pietersz van Schepenen toegeschat 2 van Reyer voorzeyd sijn
koyen / voer die somme als voren.
OR 5655/104
Up huyden den 19e augusty @ 1569 soe
heeft Jan Duyvenvoorde Schout tot Nijdorp kogge met Schepenen
rechtelicken verdaecht zynde tot intstancye & versoecke van
--------------------------voer syn vierschaere enen ghenaempt
Phillips Claesz & heeft syn eysch & conclusye gemaect
tot die darde mael dat hy verbuert soude hebben met syn
huysfrouwe lyff & goedt / om / dat syn huysfrou gestorven
is die gerechte van de heylyge kercke of sonder biecht
ofte sacrament & dat maer is / 't selfde lichaem heeft doen
vernomen in de wildernis & aldaer begraven & al tot proplyt van synder -----Waer op Reyer Claes Jansz Oterlick met Jan Jansz Kasten
-- syn procureur / hebben ---llen de zaeke defenden / tot
oirber recht & prophijt tot Phillips Claesz zijnen zon
Schout voorzeyd heeft alzoe hy borge gheworden is voor die
goeden van Phillips Claesz synen zoen / waer op Jan van
Duyvenvoorden Schout voorzeyd de zelfde Claes Claes Jansz voirzeyd
hem recht geweygert heeft ter presentye van Schepenen.
OR 5655/104v
Up huyden den 10e octobris ao 69
Claes Aerian Cornelys kent Jaep Schout Jans schuldich te
wesen die somme van 7 gut & zoe beloeft Claes Aerians
voorzeyd deese penninghen op te leggen & te betaelen tussen
hier & alreheylygen naestcomend off alsdan verwonnen
te weezn met alle recht / Aldus gedaen ter presentye
van Reyer Jan Sygers Schepen.
Pieter Dircksz Backer als gemacht van Mr. Jan Walichs van d'
Zype hebben gelt off pand van Jan Pieter Lybes geeyscht. Coempt
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Pieter niet & wyst pand of sy zelff pand mochte wysen
& hebben vonnisse versocht / waer op Schepenen by vonnis gheweesen coempt de voornoemde Jan niet en wijst pand off staet die
pand dat sy zelff pand mochte wysen / Soe hebben
Pieter Dircksz voorzeyd selff pand gewesen an een swart
paaert & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 5 gut ------- anhouen huer oblygacije.
Jaep Schout Jans heeft gelt off pand geyscht van Aecht Maerten
Geels die somme van 9 gut 9 sth coempt Aecht
voorzeyd niet en wyst pand of staet die pand / of hy selffen pant
mochte wysen & heeft fonnis versocht. Soe hebben Schepenen by
vonnis verclaert / coempt Aecht niet & wyst pand dat hy
selff pand soude wysen zoe heeft hy selfs pand ghewesen
an de voornoemde Aecht heur beste bed & voort toe Schepens
schattinck / voer die somme als voren /
OR 5655/105
Schepenen hebben by vonnis verclaert dat Jonghe Jan Jans
Willems / zal kennen ofte ontkennen of hy Rens Barkemeyrts
gewont off gequetst heeft of en het waer op de vader
van --- Jonghe Jan voorzeyd syn 10 dagen genoemen heeft om
te reformeren ofte appelleren voer den Hove van Hollant
zoe zynen ghoeden raedt daer in gedraghen zal.
Schepenen hebben by vonnis gewesen dat Cornelys Jansz
ons oude Bood zal zyn Boodpenninghen in manen by die
huijsen & ontfangen van die bueren van Nyerop & Oude
als hy hier voermaels & in verleden tijden gedaen heeft.
Schepenen hebben by vonnis gewesen alle alsulcke schattinghe
als Schepenen metten wijst toegeschat hebben van Heindrick Jan
Willems / syn deken & bed / dat de voorzeyde Heindrick
of Neel syn huijsfrou de selfde schattinge wederom zal leveren / alhier by de gerechte van Nyerop
omme aldaer die hooftpenningen uuyt te schatten.
Pieter Cornelijs uuijt de Leijen lijdt Claes Claesz Breec
dae somme van 8 gut 7 sth voerenoemd van verteerde
costen & geleent gelt / Geschiet ter presentije van
Jan Syvertsz Schepen.
Soe wort Mr. Jan Walichs van der Sijden van Schepenen
toegeschat / Jan Pieter Lybes syn witte paert met
die ploech / met syn toebehooren voer de somme
van 5 gut.
OR 5655/105v
Wlm Claes Claesz Breeck & Jan Jansz Korver beijde
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wel betaelt
te wesen

Claes Claesz
Breeck

poirteren tot Oude & Nye Niedorp kennen beyde te samen
voer Schout & Schepenen / elxander duechdelicken
& alheel voldaen te weezen van den laetsten penninck
met den eersten van alsulcken oblygacije van anderhalf
hondert gut als de voorzeyde Claes aen Jan Jansz
schutdich was & Jan Jans Korver voorzeyd mede een oblygacye
schutdich was van 50 gut & beloofden elx
ander haer obligatye te casseren.

Schepenen hebben by vonnis gewesen dat alle alsulcke toeseg
als Dirck Claesz Schoenmaker van wegen Pieter Hilbrants
toegeseyt es / dattet van waerden zal weesen of het waer
zaeke dat Piet Hilbrants Dirck Claesz voirzeyd anders konde berekenen tussen hier & over 14 dagen.
Schepenen hebben by vonnis gewezen dat Pieter Cornelysz uuyt
Die Leyen / Cornelys Jansz Molenaer zal voldoen nae inhouden
syn boeck / waer op Pieter Cornelysz meden dien appelleerde
voor den Hove van Hollant /
Jan Stootyn Vat is schuldich aen Pieter Lybis / 14 sth ------hier voer wort Jan Pietersz voirzeyd van Schepenen toegeschat
het varken of de suech voer die penningen als vooren.
OR 5655/106
Pieter Dircksz Backer als gemacht van Cornelys Jansz Molenaer
hebben gelt ofte pandt geeyscht van Pieter Cornelysz uuyt De
Leyen nae inhoudn syn boeck / coempt Pieter Conrnelysz -& wyst pandt off staet de pandt dat sy zelff pand soude
wyszn & hebben vonnis versocht / waer op Schepenen by vonnis gewezn hebben dat Pieter Cornelysz voorzeyd Cornelys
Jansz voernoemd zal voldoen nae inhouen syn boeck / & dat hy voer
mede pandt zal wijzn / Soe hebben Cornelys Jansz Molenaer
self pandt g Schepenen by vonnis gewezn coempt Pieter
Cornelys niet & wyst pand / dat Cornelys Jansz selff
pandt soude wyzn / waer op Pieter Cornelys midts dien
geappelleert heeft voeren Hove van Hollant.
Cornelys Jansz Ent wort van Schepenen toegeschat Maerten
Geel syn beste bed met dae beste deken voer die somme
van 8 gut 7 h sth.
Up huyden den 24ste octobris @o 69
Pieter Cornelyszon uuyt die Leyen wyst Claes
Claesz Breeck pand an een koe & voort toe Schepens schattinck voer die somme van 8 gut 7 sth.
Geschiet ter presentye van Florys Wouts Schepen.
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Schepenen hebben by vonnis gewesen dat Jan Claesz
Feuwis uuytleg zal hebben nae inhoudn zyn boeck
van Cornelijs Jan Tuts tussen hier & Sinte Katrijn.
OR 5655/106v
Symon Gysis van 't Sydwint wyst Heyndrick Theusz als gemacht van zyn docht' / pand an zyn beste koe &
voort toe Schepens shattinck voer die somme van
31 gut 10 stuvers / geschiet ter presentye van Dirck
Claesz Schepen.
Jan Hertuhs Schoenmaker / lydt Jan Maertens Backer
die somme van 5 gut op rekenschap. Geschiet ter
presentye van Schout & Schepenen /
Schepenen hebben by vonnisse gewezn dat Cornelys Renszn
gelt of pand zoude hebben & voor die somme van 7 gut 5 sth.
Coempt Aerian voorzeyd --- & wyst pand die Cornelys
-----selff pand soude wyszn / Soe heeft Cornelys ---selff pand pand geweszn an de voornoemde Aerian syn beste
koe en voort toe Schepens schattinck voer die
somme als voren.
Pieter Cornelys uuyt Die Leyen wyst ----------- ----------pand an een deken en voort toe Schepens schattink
voir die somme van 2 gut 5 sth.
OR 5655/107
Heindrick Jan Willems wyst Jaap Schout Jans pand an
een deken & voort toe Schepens schattinck voer die somme
van ------- gut berekent gelt / Geschiet ter presentye van
Schepenen.
Pieter Cornelys uuyt Die Leyen wyst Folkert
Smit pand an een deeken & voert toe Schepens
schattinck voer die somme van 2 gut 7 sth berekent gelt / Geschiet ter presentye van Florys
Wouters als Schepen /
Pieter van 't pat wyst Jaep Schout Jans pand
an een deken & voort toe Schepens schattinck
voer die somme van 5 gut 15 stuvers / een oort
op rekenschap / geschiet ter presentye van Schepenen.
Claes Claesz Breeck wort van Schepenen toegeschat
Pieter Cornelys Schalkes syn middelbaer koe voer
die somme van 8 gut 8 stuvers /
131

Jaep Zael van Oude Nydorp wort van Schepenen
toegeschat Symon Claesz Kuyper van wegen zyn
swager / het beste bed met die beste deken daer
hy pand an gewezn heeft voer die somme van
3 gut 15 h stuvers /
OR 5655/107v
Lammert Reyrs wyst Jaep Schout Jans pand an zyn weeftou & voort toe Schepens schattinck voer die somme
van 3 gut 10 stuvers / geschiet ter presentye van Schepenen.
Dirck Jansz van 't Sydwint wyst Jaep Schout Jans pand
an een deken & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 3 gut 15 stuvers / Geschiet ter presentye
van Florys Wouters / Schepen /
Meynsz Jan Walichs van der Zijpe.
Huybert Michels van 't Sytwint wyst Jaep Schout
Jans pand an syn beste deken & voort toe Schespens schattinck voer die somme van 2 gut 7 h sth.
Geschiet ter presentye van Florys Wouters Schepen.
OR 5655/108
Mathys Jansz wyst Mr. Bastiaen van der Zype pand
an syn beste koe & voort toe Schepens schattinck
voer die somme van 8 gut 10 stuvers. Geschiet
ter presentye van Jan Syevertsz Schepenen.
Willem Aerian Mentis wyst Mr. Jan van der Zype
pand an syn beste koe & voirt toe Schepens
schattinck voer die somme van 8 gut 10 sth.
Geschiet ter presentye van Jan Zyevertsz Schepen.
Reyer Jaep Hillisz wijst Pieter Dircksz Backer
als gemacht van Mary uuyt die Kater van Meester Jans
pand an syn beste koe & voort toe Schepens schattinck
voir die somme van 50 gut / Geschiet ter presentye van Jan Syeverts Schepen /
Aerian Wouts wyst Pieter Dircksz Backer als gemacht
van Jan Hendrickszon Lakenkoop van Alcmer
pand aan zyn beste bed & voort toe Schepens
schattinck voer die somme van 15 gut 5 sth.
Geschiet ter presentye van Jan Syevertsz Schepen.
OR 5655/108v
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Mr. van der Sijpe wort van Schepenen toegeschat Jan Piet
Lijbis drye van syn beste zyde specks voer die somme van
5 gut /
Jaep Schout Jans wyst wort van Schepenen toegeschat Dirck
Jansz koyn syn een winter veers voer die somme van
4 gut 11 stuvers een oort /
Noch Jaep Schout Jans van Schepenen toegeschat Symon
Claesz syn melcke veers voer die somme van
5 gut min een sth /
Noch Jaep Schout Jans van Schepenen toegeschat
Pieter Claesz syn beste veers daer eens kalfft heeft / heeft
hy geen veers voort an syn middelbaer koe voer die
somme van 5 gut 11 stuvers.
Noch Jaep Schout Jans van Schepenen toegeschat
Aecht Maertens haer beste bed met 2 die beste
dekens voer die somme van 9 gut 10 stuvers.
OR 5655/109
Up huydn den 21ste novembris anno . . . . . .
Jan Maerts lydt Jan Hulck poirter tot Alcmaer schuldich te weesen die somme van 35 sth.
Geschiet ter presentye van Jan Zyvertsz Schepen.
Folkert Jacobsz Smit kent Jan Hulck poirter
tot Alcmaer schuldich te weesen / die somma van
6 gutden nae inhoudn sijn boeck & belooft
deese voorzeyde penningen op te leggen & te betaelen
tussen hier & karsmisse naestcomend / of alsdan verwonnen te weesen met allen recht. Gheschiet ter
presentye van Jan Zyevertsz Schepen.
*schuldich te weezn
Pieter Koorn lydt Hermen Jansz van Hoochtwoudt * die
somme van 17 gut 10 sth / & wyst voort pand an een
veers & voort toe Schepens schattinck voer die somme
als voren. Geschiet ter presentye van Florys Wouters ende
Dirck Claesz als Schepenen / Soe wort Hermen Janz voirzeyd
van Schepenen toegeschat die winter veers daer hy pand an gewezn
heeft met syne beste koe daer toe voer die somme als voren.
Pieter Cornelys uuijt die Leijen lijdt Albert Matselaer van
Tolke die somme van 34 stuver beroerend arbeytsloon
& anders / Geschiet ter presentye van Schout & Schepenen.
OR 5655/109v
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Schepenen hebben by vonnis ghewesen dat Lammert Jansz &
Cornelijs Langedyckers als Kerckmeesters tot Oude Nyedorp zynen gelt
of uuytleg toegewesen tussen hier & karsmisse naestkomend van
Dirck Claes Schepen die somme van 17 gulden
18 stuvers / of nae inhoudn haer boeck.
Noch hebben Schepenen ghewesen dat Dirck Claesz voorzeyd
weder gelt of uuytleg zal hebben van Pieter Cornelys uuyt
Die Leyen tussen hier & karsmisse naestcomend die somme
van 17 gut 18 stuvers of nae inhoudn syn boeck.
Reyer Jaep Hillis lydt Symon Gysis die somme van 9 gut.
Geschiet ter presentije van Jorys Mathysz Schepen & soe heeft
de voornoemde Symon gelt off pant van Reyer voirzeyd geeyscht. Coempt Reyer
niet & wyst pant dat hy selfs pand soude wysen / Schepenen
hebben't gewesen quam hy selfs niet dat hy selfs pand soude wyszn.
Zoe heeft Symon zelfs pand geweesen an een veers syn beste
koe & voort toe Schepens schattinck.
Schepenen hebben Reyer Jacobs beste koe Symon Ghysseszn
toegeschat voir de somma van 9 gulden. Actum den 27 februarij
@o 70.
Backer
Lammert vosid wyst Jantye Piet van Spanbroeck pant an syn
voicht van beste bed & voort toe Schepens schattinck voer die somme
van 4 gut 10 sth min 5 duyts / Geschiet ter presentye van
Schepenen.
Schepenen hebben by vonnis ghewezn dat Dirck Claesz Schepen
gelt ofte uuytleg zal hebben van Jan Oom & Ouwe
Neel tussen hier & over een maent nae inhouden
syn boeck.
OR 5655/110
Maerten Pietersz Florys als voocht van Alydt Aerian Dirck
Deddis wedue heeft gelt of pandt van Hilbrant Jansz Pietersz
die somme van 210 gut berekent gelt. Coempt
de voornoemde Hilbrant niet & wyst pand / dat Maerten
Pieters voorzeyd selff pand sal wyzn & heeft fonnis versocht.
Soe hebbent Schepenen geweezn / coempt hy selffs niet &
wyst pant dat Maerten zelffs pand soude wyzn. Soe
heeft Maerten selfs pand gewezn an zyn beste bed &
voert alle roerende goeden dyen zyluydn bevinden kuennen
& voert tot Schepens schattinck voer die somme
als voren.
Heindrick Cornelys Symons & Heertijen Aeriansz hebben gelt
of pand geeyscht van Jan Oom / die somme van 15 gut 10 sth.
Coempt Jan Oom niet & wyst pand dat syluydn selfs
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pand soude wyzn / & hebben vonnes versocht / Soe hebben
Schepenen by vonnis gewezn soe hy zelffs niet en koempt &
wyst pand dat sy selffs pand zoude wyzn. Soe hebben
selfs pand gewesen an Jan Ooms beste veers & voirt toe
Schepens schattinck. Soe hebben Schepenen haerluyen
toegeschat die beste koe met die veers daer hij pand an
gewesen heeft.
Noch Hendrick & Heertyen van Schepenen toegeschat Jaep
Zael syn beste bed mettet hoy dae hy pand an gewesen
heeft voer die somme 6 gut.
Noch Heindrick Cornelys & Heertyen van Schepenen toegeschat
syn beste veers daer Claes Broeck selffs pand an gewezn
hadde voer die somme van vyff------- stuver.
OR 5655/110v
Florys Wouters wyst Cornelys Jansz Molenaer pand an syn
beste koe behalven 2 & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 7 gut 10 stuvers min een blanck.
Pieter Cornelys Cornelysz uuyt Die Leyen wyst Florys Wouters
pand an syn beste bed / & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 7 gut 15 sth. Soe hebben Schepenen
Florys Wouters toegeschat heeft het beste bed daer hy pand
an gewesen heeft met die beste deken daer toe.
Pieter Lammerts van 't Sydwint wort van Schepenen toegeschat
Symon Claesz twye van syn beste dekens voer die
somme van 2 gulden /
Jan Tellen poirter tot Alcmaer / wort van Schepenen
toegeschat Geryt Smit syn beste kussen voer die somme
van 18 h stuvers.
Heyndrick Claesz van 't Sydwint wort van Schepenen
toegeschat Pieter Cornelysz uuyt Die Leyen syn minste
koe voer die somme van 3 gut 15 stuvers.
Jaep Zael wort van Schepenen toegeschat Jan Oom
syn een winter veers met die beste decken daer hy pand
an gewezn heeft voer die somme van 4 gut 12 sth.
OR 5655/111
Dirck Jansz Koijn wort van Schepenen toegeschat Geryt
Aerians twee van syn beste dekens / voer die somme van
4 gut.
Cornelys Rens heeft gelt ofte pand geeyscht van Aerian
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Cornelys Slootgen die somme van 7 gutt 5 stuvers / koempt
Aerian Cornelys niet & wyst pand / dat hy selfs pand soude
wysen & heeft 't fonnis versocht. Soe hebben Schepenen by
vonnis gewezn koempt hy selfs niet & wyst pand dat
Cornelys Rensz voorzeyd zelfs pand soude wyzn / Soe
heeft Cornelys Rensis voorzeyd selffs pand gewesen an syn
beste koe voer die somme als voren / Soe hebben Schepenen
Cornelys Renses voorzeyd toegeschat die beste koe daer hij
selfs pand an gewezn hadde / voer die somme als voren.
Pieter Dircksz Backer als voecht van Mary uuyt Die
Kater poerterse van Amsterdam wort van Schepenen toegeschat Reijer Jaep Hillis vyff van syn beste koyen voer
die somme van 50 gut /
Jaep Schout Jans wort van Schepenen toegeschat Lammert Vogels sijn weeftou / voer die somme van 3 gut
10 stuvers.
Noch Jaep Schout Jans wort van Schepenen toegeschat
Dirck Jansz van 't Sydwint Wever syn beste bed met die
beste deken voer die somme van 4 gut met een briefpenninck.
OR 5655/111v
Noch wort Jaep Schout Jans van Schepenen toegeschat Piet
Schalkes syn middelbaer deken voir die somme van
33 sth --------- /
Heyndrick Theus als voecht van syn dochter wort van Schepenen toegeschat Symon Gijses vier van syn beste koyen voer die
somme van 31 gut 10 sth /
Up huyden den 15 decembris ao 96
Pieter Janszoen Koorn lydt Cornelys Pietersz van Hoochtwoud / die somme van 22 gut / roerende van een paert.
Geschiet ter presentye van Schepenen.
------- ---

------ --------------

Schepenen hebben by vonnnis ghewesen dat Heindrick Jan
Willems * -------------------------------------------------Jacob Jans Schout ----------------------- pand wysen
voer die somme van 7 gut of daer omtrint
nae inhoudn zyn boeck.
Soe heeft Heindrick & Neel beyden pand weszn
an een veers ---- ----die weyd van 10 geerz tot Oude
Nydorp ende voort toe Schepens schattink
voer die somme als vooren.

OR 5655/112
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Jan Maertsen wijst Jan Hulck poirter tot Alcmaer pand
an een deken & voort toe Schepens schattinck voer die
somme van 35 stuvers / Gheschiet ter presentye
van Schout & Schepenen / Soe wort Jan Hulck voorzeyd van
Schepenen toegeschat twye van Jan Maerts beste dekens
voer die somme als vooren.
Schepenen by vonnis gewesen dat die questye tussen
Jan Reyers tot Hoochtwoud & Cornelys Gerijtsz
van 't Sydwint an die previlegye / alzoe Jan Reyersz
voorzeyd met alle recht verwonnen is /
Alzoe Jan Reyersz tot Hoochtwoud een quetsuer gedaen
heeft an eenen Cornelys Gerytsz van 't Sijtwint / & hem
daer van verwonnen heeft totten ------ rechtdach
soe hebben Schepenen by vonnis gewesn dat
de voorzeyde Jan Reyersz verwonnen is met allen
rechten nae inhoudn onzn previlegye.
OR 5655/112v
Up huyden desen vyfden decembris ao 1569 soe heeft
Jehan van Duvenvoirde Schout van Nyedorp cogge eyssche
ghedaen op eenen ghenaempt Thymen Remmeszn van Enchuijsen
gevangen alhier tot Nyedorp (opten 19en dach septembris
lestleden geapprehendeert zynde) seggend als officier van den
Co Mats weghen. Alsoe den voirnoemden ghevangen opten 19en dach
july ao 67 laestleden eenen genaempt Pieter Cornelisz
van Hoorn eenen quetsuer onder zynen corten ribben heeft gedaen
waer van den voirnoemden gequetsten opten 23en dach der selver
maent deser werelt overleden es / & volgend dien by den
Officier & gerechte van Enchuysen ballinck 'slants is geleyt
& gebannen uuyter stede van Enchuysen mitsgaders uuyt het
oister bailuwschap van Westvrieslant / & alsoe den voirnoemden
ghevangen by synen eyghen confessie heft bekent (soe den Schout
seyde d'voirzeyden nederslach te hebben ghedaen / Soe concludeerde
den voirnoemden Schout als eysscher dat den voirnoemden ghevangen daer
aen verbuert heeft zyn lyf & goet / & gheexecuteert sal
worden metten swaerde zoe datter die doot naer volcht
tot eenen exempel van allen anderen / waer teghens
den voirnoemden ghevangen voir andtwoirde (tot zynen defentie
& excusatie) gealigeert heeft dat het feijt van den
quetsuer by hem aen den voirnoemden Pieter Cornelisz van Hoorn
geperpetreert hem gevangen opten hals gedronghen was
zulcx dat den nedergeslagen scheen van meninghen te zyn omme
hem gevangen te grijven / alsoe den selfden nedergeslagen hem
gevangen woude dwingen omme met hem 't bordeel te moeten
opslaen / ofte jeghens hem steecken / 't welck hy gevangen
nyet en heeft willen doen / heeft den voirzeyden nedergeslagen
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hem gevangen naer 't lyff gesteecken menend hem te gryven
heeft hem gevangen twe quetsueren gedaen waer deur
hy voirzeyden gevangen gheoirsaect es geweest omme syn lyff
te verweren / soe dat den zaecke van den voirzeyden quetsuer
behoirt te worden verstaen properlicken van 't lyff te
verweren / Ende dat den voirnoemden Schout als eysscher hem
gevangen te laste leyt het bautissement by den Schout
& gherechte van Enchuysen ghedaen / daer op seyt hy
gevangen / dat het bautissement van den Schout & Schepenen
van Enchuysen nyet verder en tendeert dan alleenlicken
uuyter stadt van Enchuysen en het oirster bailuwschap
van Westvrieslant wesende den jurisdictie van Enchuysen
& alsoe hy gevangen is geapprehendeert binnen den
jurisdictie van Nyedorp welcke jurisdictie van Nyedorp
OR 5655/113
nyet en is sorterend onder eenich bailuischap dat het voirzeyde
bautissement hem nyet te laste geleyt en mach worden / alsoe
by den Schout als eyscher ofte mynen heeren van den gherechte
nyet bevonden en is dat hy gevangen jegens het inhouden
van 't voirzeyden bautissement gedaen heeft / Soe condludeerde
den voirzeyden gevangen by den middelen hier voiren verhaelt ende
meer andere dat den voirnoemde Schout als eysscher van synen eysche
& conclusie zal zynde ontseyt / & hy gevangen voirnoemd daer
van geabsolveert / Ende naer wy Schepenen den
eyssch van mynen Heere den Schout & den andtwoirde
van den voirnoemde ghevangen hadden gehoirt / mitsgaders geinfomeert
synde op 't voirzeyden feyt / & opten qualiteyt van den voirnoemden gevangen
& meerder gheneycht wesende tot barmherticheyt als tot
strenghe justitie & mede verstaen (dat den quetsuer by hem
geperpetreert behoirt te worden verstaen van 't lyf te verweren) Ende
mede alsoe het myne Heere den Schout voirnoemd synen eersten
justitie is / Soe hebben wy by onsen vonnisse den voinoemden]
gevangen synen leven geabsolveert & absolveren hem synen
leven mitsdesen / Nyettemin hebben den voirzeyden gevangen
gecondempneert & condempneren hem mits desen dat hy
strengelicken sal worden ghegeeselt tot eenen exempel van
allen anderen / Ende voirts hondert jaer & eenen dach
gebannen sal wesen uuyt onsen jurisdictie van Nyedorp
mitsgaders uuyt het Schoutambocht van Nyedorp cogge
opte peyne van zyn lyf & goet / & daer uuyt te gaen
binnen drie daghen op ghelycke peynen / Ghedaen by
Schepenen Cornelis Symonz Jan Dirck Garbrantz / Jorys Mathyz
Jan Zyvertz / Reyer Janz / Florys Woutersz & Dirck Claesz.
OR 5655/113v
Up huijdn den 19e decembris ao 69
't fonnis tussen Jan Pieter Lybes eijsher & Jan Cornelysz Vat
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verweerder / is gesteedt roerend van een konincks daler.
Aerian Wouters wyst Cornelijs Jansz Molenaer
pand an een deken op rekenschap & voort toe
Schepens schattinck die somme op rekenschap. Geschiet ter presentye van Florys Wouters Schepen.
Amell Jan Amels Wouters wert Jan Lourens van Harinckhuyzn / syn borch voer alle die ----slinghe
dyen hy ontfanghen heeft van Pieter Jansz Koorn
& noch ontfanghen zall roerend van die huysinge
& erfve dien Pieter Jansz voirzeyd van Jan Lourensz gecoft heeft. Aldus gedaen ter presentye van
Reyer Jansz & Florys Wouters Schepenen.
Pieter Jansz Koorn wijst Dirck Oudt Claes pandt an
een veers & voort toe Schepens schattinck voer
die somme van 6 gut 16 sth een oortyen. Geschiet ter presentye van Dirck Claes Schepen.
OR 5655/114
Pieter Claes Koster wyst Jaep Schout Jans pand an
een deken & voert toe Schepens schattinck voer die somme
van 12 h sth. Geschiet ter presencye van Florys Wouters Schepen.
Maerten Geel wijst Cornelijs Jong Pieter pand an een bed
& voort toe Schepens schattinck voer die somme
van 6 gut nae inhoudn sijn bouck. Aldus ter presentye
van Cornelys Symonsz Schepen / Cornelys Jonge Pietr
wort van Schepenen toegeschat Maerten Geel syn best bed
voer die somme als vooren.
met syn toebehoeren.
Schepenen hebben Jan Pieter Lybijs syn 8 gut
toegewesen van die verteerde kosten van Jan Cornelysz
Vat waer op Jan Cornelyz voorzeyd -------- ----- geappelleert heeft voor dn Hove van Hollandt.
Schepenen hebben by vonnis verclaert indyen Jan Pieter Lybes
& Jan Cornelysz Vat by die drye naeste lendens niet
mitt vreden doelen of niet eens en mogen dattet gherecht zal deelen op coste van ongelijcke.
Maerten Geel lydt Dirck Jansz Koyn die somme
van 7 gut. Gheschiet ter presentye van Dirck ----Schepen.
OR 5655/114v
Aerian Jansz van Winckell wort van Schepenen toegeschat Pieter Jansz Koorn syn beste bed byhalven een voer
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die somme van 3 gut 4 h sth / een sth oncosten.
Cornelys Pieters van Winckel wort van Schepenen toegeschat Pieter Jansz Koorn syn beste bed met syn beste deken
voir die somme van 6 gut 7 h sth / een sth van oncosten.
Pieter Jansz Koorn wyst Cornelys Pietersz van Hoochtwoud / pand an syn een beste koe & voort toe Schepens
schattinck voer die somme van 22 gut. Soe wort
Cornelys Pietersz voorzeyd van Jan Dircksz Reyer Jansz &
Jan Syevertsz Schepens / toegeschat Pieter Jansz
Koorn twye van syn beste koyen behalve een voer die
somme als vooren.
Claes Olisn van 't Zydwint wort van Schepenen toegeschat Piet Schalckes 2 middelbaere bedens voer die
somme van 2 gut 5 sth.
Symon Claesz wort van Schepenens toegeschat Ouwe Neel
van 't Sydwint sijn middelbaer deken voer die somme
van 21 sth.
Pieter Hilbrantsen den gemacht van Albert van Tolke wort van
Schepenen toegeschat Pieter Cornelys uuyt die Leyen 2 van
syn middelbaer dekens / voer die somme van 34 stuvers.
OR 5655/115
Heindrick Gerytsz wort van Schepenen toegeschat Jan Oom
't Wijt een weere kalff veersen voer die somme van 15 gut.
Jaep Schout Jans wort van Schepenen toegeschat Heindrick
Jan Willems een snees groed lants in die noordtwest kant
in 't Zydtwint in die weyd van 10 geersen voir die somme
van 7 min een stuver /
OR 5655/115v
Ano 1570
Up huyden den 9en january soe es
volgend zeeckere pantwijsinghe & schattinghe daer
op ghevolcht blyckend by desen regyster geschiet &
gedaen in den karsmisse gedinge 69 lestleden
blyckend by den teneur van dien opgeveijlt omme
te vercoepen by executie ten versoucke van Claes Lambertz
van Oude Nyedorp een zaedacker leggende in den banne
van Oude Nyedorp groot synde omtrint 10 sneesz belent
met Jan Jan Willems aen de weerzyden omme metten sommen
daer van comende te vermeren & betalen die sommen in
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desen regyster voirzeyd # gementioneert # & dat alle omme gereden
gelde / ende is dit voirzeyde lant by den voirzeyden Claes
Lambertz tot furneringe & betalinge van de penninge
by hem resterend / in het openbaer ghecoft voir de somme
van 't 70 karolus guldens tot 40 Vlaems
't stuck / & is hem 't selfde lant op hoochste gebot
den opslach daer van gedaen / Geschiet in
presentie van Cornelis Michielz & Heertgen Aerianz
Schepenen & mij present.
Claes van Buyten
OR 5655/116
Ao 1570
Schepenen:

Symon Claesz Geertes
Cornelis Michielz
Heertgen Aerianz
Aerian Cornelisz Vlaming &
Claes Cornelisz Cruyfs van Nyeuwe Nyedorp.
Jan Cornelisz Geertes /&
Heyndrick Cornelis Symons van Oude Nijedorp.
Den eersten dach van de karstyts
gedinge wesende den 10en Januarij.
Den twen dach van de gadinghe.
Den derden dach van de gadinge.

Den vyfden dach van de gadinge.
Claes Cornelisz Spinner lydt Cornelis Rens Jans schuldich
te wesen van lanthuer die somma van 48 guldens.
Ende lydt van gelycken Jasper Cornelisz schuldich te wesen
die somma van
60 ghulden 10 sth.
& heeft Claes voirzeyd voir den voirzeyden sommen den voirnoemden
goede man pand gewesen aen zyn huys daer hy nu tertyt
bewoont & voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Cornelis Renz / & Jasp Cornelisz
Claes Corneliz huijs voir den voirzeyden lanthuer toegeschat.
Volgende den costumen van Nyedorp soe heeft eenen Amel
Garbrantz geobtineert tot synen vordele & tot achterdeele
van eenen Anna Pieter Thys weduwe een swenes tuych van
zeeckere overgeven lanthuiere bedragende ter somma van omtrint
41 guldens /
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OR 5655/116v
Pieter Hilbrants als ghemacht Claes Claez Breeck
lydt Heyndrick Gheel schuldich te wesen van lanthuier
die somma van . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 ghulden
Ende wyst maexel aen een van Claes Claez koyen
Schepenen hebben Heyndrick Gheel toegescht Claes
Claez beste koe met een hokeling voir den voirzeyden penningen.
Cornelis Rens Jans lydt Jan Jan Piets van Spanbrouck
schuldich te wesen van custinge die somma van 76 guldens.
Folkert Cornelis Pieter Dirck Jonges / belooft van wegen
Cornelis Jan Vrericx kynderen Cornelis Renz te vryen
& wyst hem Jan Jansz voirzeyd maexel aen 't voirzeyden lant
daer den custinge van roerend es.
Schepenen schatten Jan Janz toe voir syn custinge
zoe veel van 't voirzeyde lant daer hy synen penningen
mitsgaders den oncosten aen verhaelen mach.
Jan Corneliz Slootges doet Jan Pieter Lybes den
coep van den halve zaedwerf by hem van Pieter Jansn
Langedyck ghecoft over & staet den coep leechdach
Salvo soe beloofde Heyndrick Cornelis Symons den
voirnoemden Jan Cornelisz vry te houden & te ontlasten
van de coep / & voirts te vrijen van de custinge van de voirzeyden
Pieter Janz / & voirts van anderen wincoep ofte
geldspenningen daer van gegeven synde.
OR 5655/117
Den 16en january 1570
Aerian Wouterz van Oude Nyedorp belyt Jan Heyndricxz
van Alcmaer schuldich te wesen die somma van 12 ghulden 3 sth
Ende wyst voirde voirnoemde penningen pand aen een bed & voirts
tot Schepenen schatting in presentie van Cornelis Michiez Schepen.
Schepenen hebben Dirck Claes Nannings toegeschat
voir zeecker 2 ghulden 11 sth 1 blanck / hem van Jan Knechiens
resterend / daer toe Oude Neel Jan Knechiens een deecken
heeft toegegeven omme pand aen te wysen / den voirnoemde
deecken die Oude Neel hem gegeven heeft mitsgaders
den halve beste koe.
Schepenen hebben Jofvrou van Dorp toegeschat voir
zeecke anderhalve gulden heur van Oue Neel resterende
den eenen helft van Oude Neels beste koe / sulcx
dat zy met Dirck Claez voirzeyd t'samen aen de voirzeyden koe
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sullen mogen executeren.
Schepenen hebben Volkert Smit toegeschat voir 2 ghulden 7 sth
verlyt gelt daer Pietr voirzeyd pand voir gewesen heeft
Pieter Corneliz zyn beste deecken / met een stoel cussen.
OR 5655/117v
Den 30en january 1570
Maerten Pieterz Gheel wijst Dirck Janz Cnijn pande
voir de somma van 7 guldens aen koe & voirts tot
Schepenen schattinge.
Dirck Jansz Kneyn heeft Aerian Mol van Heringhuijsen voir
zeeckere 30 guldens dien hy bekende schuldich te wesen
pand ghewesen aen een koe / & voirts tot Schepenen schatting.
Schepenen hebben Aerian Dircxz voir den voirzeyden 30 ghulden
toegeschat Dirck Janz drie beste koyen.
Jan Cornelisz Kuchiens wyst Cornelis Claes Theenges maexel
van 16 sth van arbeytsloon & ihsh van arresteren / aen een
voier riedts leggende in den Tjabbes Ryd & voirts tot Schepenen
schattinge / Schepenen hebben Cornelis Claez toegeschat
anderhalff voir riedts.
Schepenen hebben ten versoucke van Jan Janz Cueck als
voocht van Anna Pieter Olbrantsdr by heuren vonnisse
verclaert indien Pieter Cornelisz Schalckes Jan Janz
als voocht voirzeyd den voirnoemden verschenen renten van drie
jaeren tot 15 guldens 's jaers bedragend 45 guldens daer
op Jan Janz bekende 6 ghulden 16 sth te hebben ontfangen
't gundt daer noch zuvers resteert nyet en betaelt &
* voir palmdach ten vollen levert * dat Jan Janz voirzeyd als voocht voirzeyd den
eerstcomend
voirzeyden renten mitsgaders 't hooftgelt van dien mitsgaders den renten voirts naer advenant van den tyt / sal
moghen winnen met recht & justitie op alsulcke
hypoteecke als daer voiren verbonden & gehypoteecqueert
is.
Schepenen hebben Dirck Oude Claez Schoenmaecker toegeschat
Pieter Janz Koerens veers daer pand aen gewesen is voir de
somma van 6 ghulden 16 sth 1 oirtgen mitsgaders zyn beste deecken.
Joost Glasemaecker lydt by Tryn Damlopers schuldich te wesen
van dranckschuld 4 ghulden 8 sth & wyst daer voiren pand
aen een deecken & voirts tot Schepenen schattinge.
OR 5655/118
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Rechtdach ghehouden opten 13en february
Den queste twisschen Olbrant Dircxz van Winckel als
gemacht van Symon Heertgens eyscher & Wen Garbent Amels
weduwe gedaechde beroerend zeeckere deelinghe by den
eyscher versocht van zeeckere erffnisse / dien den voirzeyden gedaechde
onder heur soude hebben zo) is by wille van de
perthyen in state gestelt tot mey eerstcomend behouden
elcx van de perthyen syn goet recht.
Jan Janz Corver is gecondempneert by Schepenen vonnisse dat
hy Anna Jan Tuts pand soude wysen voir de somme
van 8 gulden 8 sth & een duijt berekent gelt / Ende
Jan Janz voirzeyd heeft pand gewesen aen een hokeling
& voirts tot Schepenen schattinge.
*)van --)-- glaes
)cker
)&

Schepenen hebben Tryn Damloper toegeschat voir de somme
van 4 ghulden & 8 sth van dranckschuld * een deecken daer aen
pand gewesen was mitsgaders noch twe bedden met
heuren toebehoiren van rooskens bedden.

Schepenen hebben Dirck Janz Knyn toegeschat Maerten
Geels beste koe voir de somma van 7 gulden / daer
voiren Maerten voirzeyd pand gewesen hadde.
Jonghe Jan Snyder wort van Schepenen toegeschat
twie van Aerian Wouters beste bedden voir de somme van
7 ghulden 10 sth daer voren hy pand gewesen heeft.
Marytgen Zygers wort van Schepenen toegeschat Pieter Corneliz
Schalckes syn beste koe (behalven een) voir de somme van
7 ghulden 15 sth verlydt gelt by den voirzeyden Pieter Corneliz beleden
& selfs daer voiren pand gewesen.
Marytgen Zygers voirzeyd wort van Schepenen toegeschat Dirck Janz
Knyn syn beste veers vor de somme van 4 ghulden 15 sth vor
welke penningen Dirck Janz selfs pand gewesen heeft.
OR 5655/118v
Den 27en februarij 1570
Pieter Hilbrantz als ghemachticht van Claes Claesz Breeck
wyst van Claes Claez voirzeyd weghen Dirck Claez Lakenvercoeper tot Alcmaer pand voir de somme van 29
guldens min een duyt naer inhout van
synen bouck aen twie van Claes Claesz Breecx koyen
& voirts tot Schepenen schattinghe.
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Pieter Hilbrants als voocht & van wegen als voiren
lijdt van Claes Claez weghen Cornelis Pieter Cornelis
die somme van 22 ghulden 12 h sth.
Jacob Walich Arys wort by den gherechte mits desen
ghecommitteert omme uuyten naem & van weghen synen
gheheele broeder & suster te moghen procederen op
& tegens synen vader & voirts tegens eenen ygelycken.
Dirck Walichz van Winckel wort gelt ofte maexel
toeghewesen naer inhout syn brieff de welcke spreect
op 't huys & erff daer Cornelis Albertz Keyer plach te
bewoenen / bedragend 's jaers 2 ghulden 5 sth van zuver renten spreeckend
voirts van costen ----. Volgend 't selve vonnisse heeft
Pieter Dirckz Backer uuyten naem van Anna Jan Tuts
maexel gewesen aen een bed & voirts t' Schepenen schattinge.
Dirck Janz Kneyn wyst Claes Cornelis Cornelers pand
voir de somme van 21 sth aen een hokeling & voirts tot
Schepenen schattinghe.
Schepenen hebben Claes Cornelis voirnoemd t' hokeling toegeschat.
Florys Jan Florys van Oude Nyedorp wort gelt ofte
pand toeghewesen van Maerten Smit van de Zydwint
voir de somma van 2 ghulden 10 sth van arbeytsloon & alsoe
den voirzeyden Maerten Smit nijet en is gecompareert / heeft
den voirnoemden Florys Janz selver pand ghewesen aen een
van Maerten Smits bedden & voirts t' Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Florys Janz Maerten Smits beste bed
metten peluwe toegeschat.
OR 5655/119
Pieter Hilbrants uuyten naem & als voocht van Claes Claezn
Breeck lydt Michiel Pieter Immes schuldich te die somma
van 10 gulden & 2 h stuver.
Pieter Hilbrants lydt van weghen Breeck voirzeyd Hilbrant Janz
schuldich te wesen die somma van 18 ghulden min een braspenninck.
Schepenen hebben Jans Pieter Garbents toeghewesen gelt oft pand
van Willemmiensz voir die somma van 2 ghulden 13 h sth &
is van Willemmiensz wegen pand gewesen aen en bed & voirts
tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Jans voirzeid Willemmiensz beste bed toegeschat.
Schepenen hebben Jan Heyndricxz lakenvercoeper van Alcmaer
toegeschat Aerian Wouters koe met een bed voir die somma
van 12 ghulden 3 sth.
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Hier op is betaelt by Aerian Woutersz hier boven
gescreven die somma van 7 guldens & 5 stuvers.
Sulcx dat Jan Heyndricxz voirzeyd noch zuver resteert
die somma van
4 ghulden & 18 stuvers.
Daer voiren wort Jan Heyndricxz toegeschat Aerian
Wouters beste bed met synen toebehoeren.
OR 5655/119v
Den 13en maerte 1570
Up huyden desen 13en maerte soe heeft Jehan van Duvevoirde
Schout van Nyedorp cogge voir onsen vierschaer van Nyedorp
beclaecht eenen Claes Claesz alias Breeck van Oude Nyedorp
hem aenseggende dat hy eenen Jan Hartochz van Nyedorp van den
levenden lyfe ter doot hadde gebrocht concluderend dat hy daer aen
* & gebannen soude hadde verbeurt syn lyf & goet * Ende omme hier tegens te seggen
wesen uuyten Co Mats is gecompeert eenen Aerian Maertz van Hoochtwoude mits
landen.
hebbend procuratie van den voirzeyden Claes Claesz versouckend
aen den gherechte off hy uuyt crachte van synen procuratie voirden
voir den voirnoemden Claes Claesz mochte verantwoirden /
Schepenen
hebben by vonnisse verclaert dat Aerian Maertsz uuyt
crachte van synen procuratie voir den voirnoemden Claes Claez
mochte antwoirden / Op welcke vonnisse den voirzeyden Officier
als eyscher (alsoe den voirzeyden Claes Claesz in psoon verdaecht
was in psoon te compereeren & nyet gecompereert nochte
verschenen en is) heeft geappelleert voor den Hove van
Hollant / protesterend voirts van costen schaden & interesten
alsoe den voirzeyden Officier alrede daer grote costen omme
gedaen
heeft.
Cornelis Florys wort van Schepenen toegeschat drie van Claes
Oterlicx beste koyen / & dat voir zeeckere 32 ghulden ofte
daer omtrint / die den voirzeyden Cornelis Florys van Claes Oterlick
resteerden.
Dirck Claesz Laeckenvercoep van Alcmaer wort van Schepenen toegeschat
Claes Claez Breecx twe beste koyen op een na voir de somma van 29 ghulden
min een duyt /
Pieter Hilbrants als gemacht van Claes Claez Breeck wyst
van Claes Breecks weghen Cornelis Pieter Corrnelis pand voirde
die somma 14 ghulden 12 h sth / aen een bed & voirts tot Schepenen
schattinge /
Willem Pieter Dissels lydt Dirck Claesz Laeckenvercoep
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t'Alcmaer schuldich te wesen die somma van 13 gulden
& 8 stuvers min een deuijt naer inhout sijn bouck.
In presentie van Heertgen Aerianz Schepen.
OR 5655/120

* & 12 h stuvers
hem resterend

Up crachte van Schepenen vonnisse soe heeft Heyndrick
Gherrytz Schotgaerder van Nyeuwe Nyidorp aen den Schout
& gherechte versocht dat hy volgende zeeckere voirgaenden
vonnisse soude hebben uuytleg van lantschot bedragend ter
somma van omtrint 16 guldens * van Pieter Claes Pieter Theens
Zymon Janz Keij / & Symon Claez Cuypers & dat nopende
van de landen by henluyden van Monseur Ghysbrecht van
Wyngaerden eertyds gecoft leggende in den Campen & uuyt
saecke dat den selven landen daer het lantschot van
roerend is wederommme by eenen deurwaerder geveylt
& uuytgeroepen zynde omme by decreet van den Hove te
vercoepen / en heeft den Officier nyet op 't lant noch
opten voirzeyden personen begeert uuyt te leggen / Ende volgend
't selve heeft den voirzeyden Heyndrick Gerrytz uuyt crachte
van Schepenen vonnisse selver den penningen uuytleyt elcke
gulden op 2 stuvers daechs beter / welcke uuytleg
solde staen volgend Schepenen vonnisse den tyt van vierthien
dagen.

Cornelis Boellen Ketelboeter tot Winckel wort van Schepenen toegeschat
Pieter Corneliz Schalckes twe schapen voir die somma van 2 ghulden 10 sth.
Schepenen wysen dat Walich / Arys syn drie oude kynderen voir
pynxteren eerstcomend sal leveren een rente brieff van 500
guldens in't weesbouc gementioneert met sufficiante causie
indien hy den voirzeyden penninghen begheert onder hem te houden.
Cornelis Janz Molenaer wyst (uuyt crachte van Schepenen vonnisse
selver pand / voir zeeckere 16 ghulden 2 sth een oirtgen min hem van
Symon Jan Dondelers resterend verlyt gelt / aen een van Symon
Janz bedden & voirts t'Schepenen schattinge.
Claes Cornelis Rommelers wort van Schepenen toegeschat / van Willem
Melles / zyn beste koe op een nae voir de somma van 6 ghulden
hem van Willem voirzeyd resterend /
OR 5655/120v
Jofrou van Dorp wort van Schepenen toegeschat / Pieter
Corneliz Schalkes beste deecken op een nae met twe de
beste oircussens & dat voir de somma 2 ghulden 7 h sth.
Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat / Pieter Cornelis
Schalckes beste deecken / voir die somma van 24 h sth.
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Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat / Jan Cornelisz
Slootgens twie beste schapen metten zuech / voir de somma van
4 ghulden 10 sth.
Willem Pieter Dissels wort van Schepenen toegeschat / Gerryt
Aerian Cornelis beste bed op een nae / metten beste deecken op een
nae / voir de somma van 2 ghulden 15 sth.
Jan Reyerz Koster van Oude Nyedorp wort van Schepenen
toegeschat Pieter Cornelisz Schalckes zaedacker groot
zynde omtrint thien sneesz / voir die somma van 73 ghulden
& 5 stuvers / metten costen daeromme gedaen & noch te doen.
Jan Cornelisz Knechiens beloofde voir hem & synen erffven
alsulcken lyfrente brieff van 7 guldens 's jaers dien hy mach
lossen met 50 gulden hooftgelt houden op een stuck
lants genaemt "t Hemelryck" Ghys Symonz nu tertyt
competerend / tot karsmisse eerstcomend off te lossen &
den brieff te casseren / & 't voirzeyde lant daer van te vryen.
Pieter Corneliz Schalckes bekende Jan Jan Gerryt Snyders
schuldich te wesen die somma van 26 ghulden & 10 sth (den
22 gulden in't wilkeur bouck gespetificeert hier inne
begrepen) & beloofde voir hem & synen erffven den voirzeyden
somma te betalen tot karsmisse eerstcomend onder verbant
van alle synen goeden roerende & onroerende present & toecoemend
gheen uuytgesondert / & by foulte van betalinghe soe
constitueerde Jorys Mathyz hem voir den voirzeyden somma waerborch
& als principael schuldenaer omme den selfde penningen opten
voirzeyden dach te betalen. Gheschiet in presentie van
Symon Claesz Schepen.
OR 5655/121
Den 10en aprilis @o 1570
Jan Pieterz van Langedyck heeft gheclaecht op enen Willem
Aerian Mentes eyschend alsoe den voirzeyden Willem Aerianz 100
gulden van hem hadde ontfangen op lyfrenten dat hy gehouden zoude
wesen hem daer van te geven een sufficiante rentebrieff
naer behoiren ofte den ontfangen penningen wederomme te
restitueren / daer op Willem voirzeyd voir antwoirde gaff dat
hy den ontfangen penningen begeerde weder op te leggen / Schepenen
hebben by heuren vonnisse verclaert dat Willem Aerianz
voirzeyd den voirzeyden ontfangen penningen voir mey eerstcomend sal opleggen
& betaelen.
Cornelis Florysz wort van Schepenen toegeschat Dirck Janz
beste koe op een nae / voir de somma van 8 guldens nopende
van lanthuiere van etgroede.
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Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert indien Pieter Hilbrants
binnen vier weecken can bewysen datter meer der personen
in 't geselschap zyn gheweest als Dirck Claez genomineert
heeft in 't gherechte daer van eenen overleden waere
zoe zal Pieter Hilbrantz vry & quyt wesen van Dirck
Claes eysch.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / alsoe Pieter Cornelis
Schalckes Jan Janz Cueck als voocht van Anna Pieter Olbrantsdr nyet voldaen & betaelt en heeft volgens 't voirgaende
Schepenen vonnisse van date den 30en januarij lestleden
dat den voirnoemde Pieter Cornelisz volgend 't voirzeyde voirgaende
vonnisse ghehouden soude wesen maexel te wysen zoe
wel voir 'thooftgelt bedragend ter sommma van derdalff 100
guldens als voir den verschenen onbetaelde renten van dien
op welcke vonnisse den voirzeyden Pieter Cornelis heeft geprotesteert omme te
reformeren ofte appelleren / seggend daerby: "indien den reformatie
nyet genouch en es soe appelleere ick op't voirzeyde vonnisse."
Pieter Janz Koern lydt Cornelis Janz Molenaer schuldich
te wesen 11 ghulden 11 sth & een duyt / van zeeckere waere
naer inhout zyn bouck / ter presentie van Symon Claesz
Schepen.
OR 5655/121v
Symon Janz Dondelers wort van Schepenen toegeschat
Reyer Jaep Hilles zes beste koyen voir die somma van
54 guldens van verschenen lanthuiere.
Anna Jan Tuts wort van Schepenen toegeschat Jan Jan
Willems twie veerz voir die somma van 8 gulden
& 8 stuvers naer inhout heur bouck.
Cornelis Pieter Cornelis wort van Schepenen toegeschat
twie van Claes Claez Breecx koyen die beste op twee
nae voir de somma van 17 guldens & 13 dalfve
stuver.
Symon Ghys van de Zydwint belydt Cornelis Everts
woenend in den banne van Heeringkarspel schuldich te
wesen die somma van 106 karolus guldens
tot 40 grooten 't stuck verschynend tot kersmisse eerstcomend
& belooft den voirzeyden penninghen alsdan te betalenen t'leveren
in handen van den voirzeyden Cornelis Evertz ende dat
onder verbant van allen rechten & rechteren.
OR 5655/122
Upten 24en aprilis @o 70
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Pieter Cornelisz Schalckes heeft by synen vryen wille geconsenteert
& hem overgegeven Pieter Cornelisz Nelles twisschen hier &
meij eerstcomend te voldoen & betalen zeeckeren somma gelts
daer voiren hy eertyts pand voir gewesen had mitsgaders
den opgelopen oncosten / & by foulte hy nijdt en betaelt voir
meij eerstoomend soe heeft hy zynen besten koe op een nae daer
voiren Pieter Cornelisz vercoft omme dien te moghen haelen tot
synen wille. Geschiet in presentie van Cornelis Michielz Schepen.
Pieter Corneliz voizeyd heeft geconsenteert & hem overgegeven Cornelis
Boellen van Winckel te betaelen voir pijnxteren eerstcomend
zeeckeren somma gelts mitsgaders den oncosten daer omme gedaen
& by foulte van dien (Soe heeft Pieter Corneliz voirzeyd den
voirzeyden Cornelis Boelen vercoft zynen beste koe op twie nae
voir den voirzeyden penningen dat Cornelis Boelen dien sal moghen aenvaerden & thuys haelen tot synen wille. Geschiet in presentie van
Cornelis Michielz Schepen.
Gerryt Pieter Jan Phoppez heeft voir rechte gheclaecht
op Heyndrick Schoenenmaecker & Barent Albertz alsoe zyluyden
hem nyet en willen consenteren omme over heur lant te
melcken te gaene / daer op Heyndrick Schoenenmaecker seyde
uuyt saecke dat Barent voirzeyd / 't lant dat dat Geryt voirzeyd
gebruyct mede eygentlick eensdeels competteert dat deur
dien Geryt voirzeyd over Barents lant soude gaen / & Barent
heeft gealigeert dat (uuyt saecke het achterste over
't voirste behoirt volgend den keur) & Heyndricx lant
breedtste voir 't lant dat Geryt voirzeyd gebruyct gelegen is
dat deur dien Geryt voirzeyd soude gaen over 't lant dat
Heyndrick voirzeyd gebruyct / Schepenen hebben by vonnisse
verclaert dat Geryt Pietersz sal moghen te melcken gaen
soe hem 't selfde geryflicste is naer inhout den keur
& den schade te beteren by drie den naeste lendes.
Beroerend den questie twisschen Jan Jacobz Schou eyscher &
Jan Pieterz als gemacht van Tryn Dirck Walichs van Winckel
gedaechden nopende zeeckere restitutie van de overgeven
custinge daer op Jan Pieterz van wegen als voiren eenen
Dirck Jansz hem hadde geroepen omme hem te vryen & granderen / Schepenen
gehoirt hebbend eysch & andtwoirde hebben by vonnisse
verclaert dat Dirck ongehouden sal wesen omme den voirzeyden
weduwe te granderen / maer daer van geabsolveert &
't vonnisse twisschen Jan Schou & Jan Pieterz is gesteedt.
OR 5655/122v

* zeeckere somma

Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Pieter Cornelis
Schalckes / Heyndrick Claes Reyntges sal voldoen & betaelen
binnen vierthien / daer Heyndrick Claez eertyts een
koe aen gecoft hadde * & by foulte dat Pieter
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gelts daer
questie om is
te weten 4 ghulden
zuver gelt.

Corneliz / Heyndrick Claez nyet en betaelt bynnen den
voirzeyden tyt dat Heyndrick Claez den koe dien hy van
Pieter voirzeyd gecoft heeft sal mogen halen tot synen wil.

Meester Dirck Cherurgyn wort van Schepenen toegeschat
Pieter Schalckes beste deecken voir die somma 35 sth.
Cornelis Janz Molenaer wort van Schepenen toegeschat
Pieter Janz Coerns twie beste bedden met heuren
toebehoeren voir die somma van 11 gulden 11 sth &
een deuyt alsoe Pieter Janz voirzeyd daer in presentie
van Symon Claez Schepen pand voir had gewesen.
OR 5655/123
Den 8en meij @o 1570
Jonghe Jaep Backer wort van Schepenen toegeschat Jan Jan
Willems beste veers voir die somma van 4 ghulden & 9 sth.
berekent gelt.
Pieter Corneliz Schalkes wyst Jan Janz Cueck als voocht
van Anna Pieter Olbrantsdr maexel aen het hypoteeck
in den rentebrieff gementioneert soe wel voir 't hooftgelt
bedragend ter somma van derdalff 100 guldens als voir den
verschenen onbetaelde renten van dien / gheschat. In presentie
van Schepenen.
Heyndrick Gerytz Scheedmaker wort van Schepenen toegeschat
Joost Glasemakers ryndt daer men den glaes looden
deur wyndt met noch syn beste laesjack voir
die somma van 3 gulden & 5talve stuvers.
Heyndrick Pieterz Gheel wort van Schepenen toegeschat
Symon Claes Cuypers beste bed met syn toebehoiren voir
die somma van 30 stuvers.
Schepenen hebben Jofvrou van Dorp toegeschat Symon
Claes Cuypers beste bed op een nae soe daer een is
indien nyet / alle synen huysraedt daer hy heeft.
Symon Claes Cuypers gheeft Tryn Symons synen dochter
woenend tot Alcmaer alle synen roerende goeden dien hy nu tertyt binnen
't huys heeft van potten en ketelen / bedden & deeckenen /
lijnen & wollen gheen uuytgesondert. Gheschiet in presentie
van Schepenen Jan Corneliz Geertes & Heyndrick Cornelisz.
Jan Lambertz Panckoeck gearresteert synde ten versoucke van Pieter
Hilbrantz verclaert dat hy getuyche nyet en weet / off
Theens Lambertz synen broeder mede in 't gheselschaps begrepen
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was doen Pieter Hilbrantz & Dirck Claesz Droochscheerder
jegens malder coste / dan off Theens Lambertz / naer dat
den coep gheschiet was / daer mede ghecomen is.
OR 5655/123v
Ano 1570 den 22en mey
Cornelis Ysbrantz van Schagen bekende vrywillich voir
hem & synen erffven Barber Pieter Groot Symons van de
Zydwint schuldich te wesen die somma van 27
stalve gulden / & verwilckeurde die selfde penningen te
betaelen tot karsmisse nu eerstcomend & alsdan te
leveren in handen van de voirnoemde weduwe ofte heuren voocht.
Geschiet in presentie van alle den Schepenen.
Pieter Corneliz Schalckes wyst Luijtgen Pieterz van Barsinghorn
pand voir die somma 16 stuvers verteerde costen berekent
gelt / aen een cussen & voirts tot Schepenen schatting.
Schepenen hebben Luytgen Pieterz voir den voirzeyden somma toegeschat
twee middelbaer oercussens / van Pieter Corneliz voirzeyden cussens.
Jonghe Jan Snyder van Oude Nyedorp wort van Schepenen
toegeschat alle oude Pieter Lamberts roerende goeden
dien hy nu tertyt heeft & dat voir die somma
11talfve guldens zeeckere verschenen renten.
OR 5655/124
Ano 1570 den 19 junij
Up huyden soe hebben Jehan van Duuvevoirde Schout
van de Nyedorp cogge als huierder en Jan Pieterz van Winckel
als medecurateur van Heyndrick Jan Willems van Oude
Nyedorp & Neeltgen Garbrantsdr synen huysvrouwe
verhuierder van de landen leggende t'Oude Nyedorp den voirzeyden
Heyndrick Janz & Neeltgen Garbrantsdr toebehoerend
die by den voirzeyden Schout van de voirnoemde Jan Pieterz ghehuiert
waeren / malcanderen van den huiere ontslaghen
& daer van elck den anderen op synen vrye voeten
gestelt / versouckend dat by den gherechte / in den saecke
& andministratie van den curatoirschap voirsien soude woorden.
Soe hebben wy Schepenen geordonneert & ordonneren mitsdesen
dat Jehan van Duvenvoirde Schout voirzeyd & Jan Pieterz
Wit onse medepoirter met Jan Pieterz van Winckel
den administratie van de curatoirschap van de voirzeyden Heyndrick
Janz & Neeltgen Garbrantsdr synen huysvrouwe
sullen hebben het lant op synen oirbaer te doen inbijen
swelen / 't hoy te doen vercoepen / & voirts van als te
administreren / mits den penningen in handen van 't gerecht
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te leveren / omme dien te distribueren tot betalinge &
affquytinghe van den voirzeyden Heyndrick Janz & synen voirzeyden huysvrouwe schulde / & te doene rekeninge bewys &
reliqua van heuren administratie ter presentie van den
gherechte / Aldus gedaen by alle den Schepenen.
Florys Wouterz belydt Jan Harcxz van Schagen
schuldich te wesen die somma van 28
guldens van een vette koe / gheschiet ter presentie van
Heyndrick Corneliz Schepen /
Ende heeft den voirzeyden Florys Wouterz daer voiren pand
ghewesen aen een koe & voirts tot Schepenen schattinge
ter presentie als voiren.
Aerian Maertz van Hoochtwoude als gemacht van Claes
Claez Breecks voirkynderen heeft uuyt crachte van
een rentebrieff inhoudend 18 guldens 's jaers gheclaecht
op Heyndrick Jan Willems omme betalinge te hebben van de
voirzeyden 18 guldens verschenen / daer op by eenen Tryn Ghyses
voir andtwoirt geseyt worde alsoe den questie te hoiren
stont dat den voirzeyden eyscher ontseyt soude wesen / Schepenen
hebben by vonnisse verclaert dat Aerian Maertz uuyten
naem als voiren soude hebben gelt ofte maexel / & alsoe
den voirzeyden gedaechden noch nyemant van synent wesen en heeft
begeert maexel te wysen / Soe heeft den voirzeyden eyscher soe hy
procedeert versocht off hy selver maexel mochte wysen &
is by Schepenen geappointeert dat hy selver mochte maexel
wysen & volgend dien heeft den voirzeyden eyscher maexel gewesen aen
het hypoteeck in de voirzeyden rentebrieff gementioneert.
OR 5655/124v
Up huyden zoe zyn dese naegenomineerde personen
voir onse vierschaer gecompareert by namen: Lourens
Piet Jans Pieter Gerrytz / Dirck Jan Donckers / Eeling
Piet Heyn / Aerian Claez Voocht / Cornelis Jan Reyers
Albert Pieterz Kits / Jan Zyverts / Aerian Cuyp / Taem's Cornelis
Aerian Dirck Cornelis / Jan Claez Stolp & Geryt Pieterz
en hebben heur wettelicken verschenen.
Pieter Jacobz Backer wort van Schepenen toegeschat Pieter
Janz Koerens drie verckens voir die somma van
4 guldens van arbeytsloon.
Uuyt saecke dat
Jan Jan Willems wyst Jan Teenges maexel voir die
Jan Janz Jan Teenges
somma van 36 guldens naer inhout synen obligatie
nyet en heeft
aen de groedacker in den obligatie gespetificeert.
binnen den behoirlicken Geschiet ter presentie van Heyndrick Cornelis & Claes Cornelis
tyt gecontenteert.
Schepenen & beloode den vruchten nyet van 't voirzeyde lant te
Soe hebben
haelen eer hy Jan Teenges gecontenteert heeft.
Schepenen Jan Teengesz den voirzeyden groedacker toegeschat.
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Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat den
vruchten van twie geerz weijdlants Heyndrick
Jan Willems toebehoerend genaept "Den middel weyd"
groot omtrint 10 geerz & dat voir zeeckere 7 guldens
verteerde costgelden & arbeytsloon.
Aerian Maertz van Hoochtwoude als gemacht van
Claes Claesz Breecx voirkynderen wort van Schepenen
toegeschat den vruchten van 7 geerz & 3 sneez
van de voirnoemde 10 geerz weydlants Heyndrick Janz voirzeyd
competerend / & dat voir zeeckere 18 gulden
verschenen renten.
OR 5655/125
Upten eersten rechtdach van de
gadinge van Ste Jan @o 1570
wesende den 26en junij
Den eersten.dach
Aerian Maertz van Hoochtwoude als ghemacht van
Claes Claesz Breecx oude kynderen heeft versocht
aen den gherechte volgend zeeckere publicatie gedaen wesende
dat by executie souden werden vercoft zeeckere 9 sneez
weydlants liggende gemeen / in den middel weyd ond ? deel
omme daer mede te verneren & betaelen zeeckere 18 gulden
mits noch 23 guldens & 7 sth / welcke somme van
penningen den voirnoemde Claes Claez ofte zynen kynderen
van Heyndrick Jan Willems resteerden / & daer voiren
pand ghewesen & by den gherechte den 9 sneez
toegeschat zynde blijckend by den inhout van desen
regyster / in date 23en meij / daer den 6 sneez
geschat zynde / & den 6en junij beyde 69 daer
den 3 sneez geschat zynde op welcke vercoepinge
dat eenen huijs Jan van Winckel als curateur van den
voirzeyden Heyndrick Janz & Neeltgen Garbrantsdr syn huysvrou
heeft geopposeert & den vercoepinge voir den eersten dach
wedrergestaen.
Den twieden dach van de gadinge
Is uuyten naem als voiren wederomme versocht den procecutie
te willen volbrengen / alwaer by Neeltgen Garbrantsz voirzeyd
worde geseyt dat Claes Claez Breeck voirzeyd gheen sufficiante rekening
en hadde gedaen / maer dat hy eerst wel behoirde
rekeninge sufficiante te doene eer dat den executie
soude geschien / waer op Schepenen by vonnisse hebben
verclaert / dat den executie heuren voirtganck soude
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hebben / mits dat den eyscher tot wiens
versoucke den executie gedaen sal worden sal stellen
causie sufficiant voir den penningen / Soe verde namals
by -------- van rekeninge bevonden mochte worden
qulijcken gerekent te hebben / dat hy
alsdan den penningen wederomme sal restitueren / & daer aen
te mogen verhaelen.
OR 5655/125v
Claes Janz Oterlick wyst Frans Boon Meynertz als
ghemacht van Dirck van Teylingen van Alcmaer maexel
voir die somma van 36 guldens van zeeckeren twie
jaeren verschenen renten metten costen daeromme gedaen
naer inhout den rentebrieff daer van synde / aen een
koe & voirt tot Schepenen schattinge /
Schepenen hebben Frans Boon soe hy procedeert / toegeschat alle Claes Oterlicx koebeesten (uuytgeseyt
drie die beste koyen) voir den voirzeyden somma van 36
gulden metten oncosten daeromme gedaen.
OR 5655/126
Den 3en julij @o 1570
Claes Nannings heeft uuyt crachte van Schpenen vonnisse alsoe
eenen Ouwe Neel van de Zydwint nyet gecompeert en heeft
selver pand ghewesen aen ouwe Neel's beste bed &
voirts tot Schepenen schattinge voir die somma van 12 ghulden
& 16 sth Claes Nanningz resterend.
Schepenen hebben Claes Nanningsz toegeschat Ouwe Neel's
twie beste bedden met heur toebehoiren voir die voirzeyden
somma van 12 ghulden 16 sth.
Cornelis Janz Knechien van den Tocht wyst Cornelis Janz
Molenaer pand aen syn beste bed (voir die somma van
sestalve gulde van laecken) & voirts tot Schepenen schatting
in presentie van / Jan Cornelisz Schepen.
Aerian Wouters wyst Cornelis Janz Molenaer pand / voir
die somma van 5 ghulden 17 sth van laecken & zyd / aen een
deecken & voirts tot Schepenen gheschiet in presentie van
Heyndrick Cornelisz Schepen.
Pieter Pieter Bregs beclaecht synde van Huysjan & Trijn
Ghyszdr van Winckel omme getuijchnisse & verclaeringe
te doen (alsoe hy een seeckere jaerlicxe losrente van 15 guldens
's jaers schuldich is) in wiens handen hy den voirzeyden renten jaerlicx
betaelt heeft / Daer op den voirzeyden Pieter Pieterz seyde
155

alle jaers betaelt te hebben in handen van den houder des
brieffs / & den genen dien die competeerden / sonder dat
hy gehouden soude wesen eenyge nominatie te doen in wiens
handen hy betaelt heeft / Shepenen hebben by vonnisse
verclaert dat Pieter Pieterz ongehouden soude wesen verclaeringe
te doen.
Aerian Wouters wyst Dirck Claez Schoenenmaecker pand / voir die
somma van 5 ghulden 15 sth & een blanck / aen een deecken & voirts
tot Schepenen schattinge / Geschiet in presentie van Heyndrick Cornelis
Schepen.
OR 5655/126v
Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat / Pieter
Coster Claes beste bed met synen toebehoiren voir
die somma van 4 ghulden 2 h sth berekent gelt / noch 17 h sth.
van winckoop & 18 sth een blanck van dranckschuld
coemt t'samen die somma van 5 ghulden 18 sth 1 blanck.
Aerian Wyerts van Langedyck als grootvader & voocht
van syn zoons kynderen / & van wegen syn † soens
weduwe / wort van Schepenen toegeschat / Lourens Piet
Jans beste koe voir die somma van 7 ghulden 13 sth &
5 penn van verschenen lanthuier.
Lourens Piet Jans wort van Schepenen toegeschat Dirck
Janz Kruijt zyn twie beste koyen voir die somma van
7 ghulden 13 sth & 5 penningen van lanthuier hier boven
genomineert omme Lourens voirzeyd daer van te vryen &
granderen.
Pieter Dircxz Backer & Heyndricx Gherytz Heylichgeestmeesters van den jaere 68 / wort van Schepenen toegeschat / Cornelis Piet Gerryts twie syn beste
koyen & dat voir zeeckere 12 guldens /
Pieter Cornelisz Schalckes belooft voir hem & synen erffven
alsulcke 13 guldens 6 sth & een oirtgen als Jan Pieterz
Laeckenvercoep van Hoorn als gemacht van syn dochters
kijnt van Jan Pieter Lybes zyn resterend naer inhout
van desen bouck / daer voiren Jan Pieterz van Hoorn
toegeschat zynde Jan Pieter Lybes syn beste bed met syn
toebehoeren / daer op by Jan Pieter Lybes 3 gulden betaelt zyn.
Den voirzeyden Jan Pieterz Laeckenvercoep te betaelen den
reste als 10 guldens 6 sth 1 oirtgen voir mey eerstcomend.
Gheschiet in presentie van Symon Claesz Cornelis
Michielss Aerian Cornelisz Schepenen & my present
Claes van Buyten.
OR 5655/127
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Kruijt

Jan Pieter Lybes beloofft Pieter Cornelis voirzeyd te vryen van Jan
Pieterz Laeckenvercoep tot Hoorn van 't gundt hier voiren
ghescreven staet / Gheschiet in presentie van de Schepenen voirnoemt.
Den 10en july 70
Aerian Maertz als gemacht van Claes Claez Breecx
kynderen heeft versocht dat d'executie by hem versocht
van Heyndrick Jan Willemz lant voirtganck soude
hebben & ten selven tyde is gecompeert Jan Pieterz van
Winckel als curateur voirzeyd verclaerend dat hy den
executie wederstond / Schepenen hebben by vonnisse
verclaert dat d'executie voirtganck soude hebben
volgende den inhouden van zeeckere voirgaende vonnisse
welcke vonnisse Jan Pieterz voirzeyd heeft geappelleert
mits al datter aen cleeft / te wetene dat
Jan Pieterz mede heeft geappelleert op zeeckere
executie by den voirzeyden Aerian Maertz soe hy procedeert
versocht op zeeckere vruchten van Heyndrick Jan Willemz
lant.
OR 5655/127v
Den 17en julij 1570
Schepenen hebben ten versoucke van Baert Jansz
van Hoochtwoude / geordonneert & ordonneren mits
desen Pieter Janz Coeman in den Cueratoerschap
ofte voochdyschap van Cornelis Heyndricxs
alias Oude Neels kynderen.
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Jehan
Duvenvoirde Schout van de Nyedorp cogge vry
sal moghen ontfangen zeeckere thien 's Heere ponden
toegewesen boeten hem van Aerian Willemsz
eertyts Schout van Hoorn toeghewesen mitsgaders
27 sth van oncosten sonder eenyghe borch
daer voir te stellen.
Schepenen hebben ten versoucke van Jan & Aerian
Corneliz Slootgens / geordonneert mits desen dat
Cornelis Aeriansz Moller tot Oude Nijedorp voocht
sal wesen van Cornelis Cornelisz Slootgen heuren
vader /
Alsoedanijghen eysche & conclusie als Hilbrant
Janz als Substituyt op huyden op eenen Jan
Cornelisz Slootgens ghedaen & ghenomen heeft
ten weten van roemoer van 't plocheeren & den
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tonnen in stucken te slaen tot Pieter Nellens /
& voirts dat hy synen vader geslagen soude hebben
heeft den voirzeyden Hilbrant Janz den voirzeyden Jan
Cornelisz verdraghen voir desen vierschaer.
OR 5655/128
Alsulcke questie als daer was hangende voir den vierschaer
twisschen Pieter Dircxz Backer uuyten naem van Marytgen
Everts woenende t'Amsterdam in de Caeter eysher &
Reyer Jacob Hilles gedaechden ter cause van 14 gulden
verleyde renten by den voirzeyden Mary Eeverts voir den voirzeyden
Reyer verleyt soe hy seyde / & noch van 4 ghulden 14 sth
in reste dien heur mede resteerden / &
alsoe den voirzeyden ghedaechden den voirzeyden eyscher soe hy
procedeert nyet en kende schuldich te syn / Schepenen
hebben by vonnisse verclaert dat den voirzeyden gedaechden soude
kennen ofte ontkennen & omme 't selfde vonnisse te
volcomen soe heeft den voirzeyden Reyer Jacobz gepresenteert
hem van den voirzeyden eysche by eede te purgeren & Pieter
Dircxz heeft hem den eedt verdraghen.
Den Schout wort van Schepenen toegeschat Pieter Coster Claes
beste deecken voir die somma van 10 stuvers toegewesen boeten.
Cornelis Janz Molenaer wort van Schepenen toegeschat Cornelis
Janz Knechiens syn beste bed met syn toebehoeren voir die somma
van 5 gulden & 10 stuvers / beroerend van laecken.
Den Schout wort van Schepenen toegeschat / een snees lants in de
middel weyd Heyndrick Jan Willems competerend / & dat
voir die somma van 6 gulden 6 stuvers / & een blanck / &
dat uuyt saecke van zeeckere uuytgeleyde penningen
metten woecker van dien / van 's lants oncosten by den
Schout uuytgeleyt.
Dirck Claez Schoenenmaecker wort van Schepenen toegeschat
Aerian Wouters beste bed met syn toebehoeren voir die
somma van 5 gulden 15 sth & een blanck /
OR 5655/128v
Den 31en july 1570
Jacob Janz alias Veel wyst Cornelis Janz Molenaer
pandt voir die somma van 13 guldens & 2 sth.
aen een koe & voirts tot Schepenen schattinghe.
Schepenen hebben Cornelis Janz den koe toegeschat voir den
voirzeyden somme.
Schepenen hebben geordonneert & gecommitteert ordonneren ende
committeren mits desen Pieter Jansz Koeman in de
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cuerateurschap & voochdye van Cornelis Dirck Jans
oudste dochterken te weetene van 't eerste bedde.
Ten versoucke van Jan Wouterz van Alcmaer als eyscher
dien hadde doen verdaghen Jan Jan Willems van Oude
Nijedorp alsoe den selven Jan Janz onder hem hadde
zeeckere besegelde quijtantie van de landen ofte
goederen Garbrant Janz van Dircx hem ofte zynen
erffven eertijts gepasseert / dat hy dien selve
quytantie soude overleveren / daer tegens den voirzeyden
gedaechden voir andwoerde gaff dat hy den voirzeyden quytantie
wel begeerde over te geven / mits dat Jan Wouterz
gehouden soude wesen / indien hy gedaechde in eenye costen
ter cause 't overleveren quame / hem daer van te vryen.
Schepenen hebben ghewesen dat Jan Jansz den quytantie
sal overleveren binnen den derden dach.
Jan Janz Corver heeft voir rechte doen eyschen op eenen
Jan Wouterz van Alcmaer gedaechde mitsgaders synen
anderen mede erfgenamen / versoucken aen den voirzeyden gerechte
alsoe heuren ouders landen eyntlicken al over lange
ghedeelt waeren & den selven by heuren ouders het eene
lant meerder dan 't ander beswaert waeren / dat by
heuren vonnisse verclaert sal worden / dat alle
den ergenamen den schulden ofte lasten by heuren ouders
achtergelaeten eyntlicken sullen deelen / opdat elcx van
henluyden van nu voirt hem daer naer soude moghen
reguleren / Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert
dat den voirzeyden erfgenamen van Jan Willem Corvvers den
schulden & lasten staende opten landen & by heuren ouders
sullen deelen by goedtduncken van Jan Janz Cueck / Pieter
Janz Coeman / Florys Wouterz / & Huybert Jansz Vogeler
binnen vierthien dagen ofte 't staet langer by gemoede.
OR 5655/129
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat
Jacob Vrericxz alias Deurdryver & Claes Dircxz alias
Oudt Rodt Jan Reyers weduwe met heur kynderen
sullen betaelen die somma van 24 ghulden / ofte indien zijluyden
binnen vierthien den voirzeyden somma nyet en betaelen
dat zyluyden alsdan ghehouden zullen wesen zoe
veel vrye goeden binnen onse jurisdictie te brengen
daer men driefout den hooftzomma uuyt soude mogen
schatten.
Albert van Tolcke wort van Schepenen toegeschat / Jan Jan
Willems syn beste koe / & dat voir die somma van 10
guldens & 5 stuvers van arbeijtsloen
Jan Jacobz als Vos van Barsingerhorn wort van Schepenen
159

toegeschat / Jonghe Gheryt van de Zydwint / zyn beste
bed met synen toebehoiren / voir die somma van 9
guldens 7 stuvers & een blanck.
Luijtgen Pieterz van Barsingerhorn wort van Schepenen
toegeschat / Dirck Corneliz Schoenenmaecker tot Nyedorp syn
beste deecken voir die somma van 25 sth.
Aerian Wyertz van Langhedyck & Aerian Dircxz van
Haerinckhuysen rechtelicken gearresteert synde ten versoucke
van Jan Janz Castercum als ghemacht van Anna Jan Cueijneraelsdochter naegelaten weduwe van Cornelis Aerian Wyert
omme getuychnisse der waerheyt te geven verclaeren by desen
& willen 't selfde des noodt synde by eede affirmeren / dat
zy gheleden omtrint anderhalff jaer / wesende tot Nyeuwe
Nyedorp ten huyse van Dirck Janz alias Keuijn daer aen by
& over geweest zynde / dat Dirck Janz Keuijn voirzeyd &
Cornelis Aerian Wyerts voirzeyd van alle heuren handelinghe &
't gunt zy met malcanderen uuytstaende hadden tot dien dach
't zy van schot lot ofte anders eenen doode rekenschap gedaen
hebben uuytgeseyt d'erffnisse van Foeckelke woenend tot Alcmaer
& heeft den eenen den anderen 4 ofte 5 stuvers
berekent / maer nyet wel wetende wien van de voirzeyden pathyen den
anderen schuldich ghebleven is.
OR 5655/129v
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Cornelis
Janz Molenaer volgend desen regyster voirt sal
moghen procederen ter executie naer behoiren / op / eenen
Symon Claesz Cuypers zalvo 't gunt hy van Symon Claez
ontfangen heeft van de som ofgaend.
Den 14en augusty @o 70
Garbent Symon Snyders heeft geclaecht op Jan Gerryz van de
Sydwint hem eysschend een daler van gelient geld,
waer tegens Jan Gerrytz seyde voir andtwoort / dat
hy den voirzeyden daler hadde betaelt (uuyt beveel van den
voirzeyden Garbent Symonz) in handen van Jonge Gerryt Cornelis
van den Sydwint / dien den voirzeyden eyscher daer bier om hadde
gebrocht. Dat den eyscher deur dien onseyt soude wesen
wesen van synen eysch / & hy gedaechde daer van geabsolveert.
Schepenen naer syluyden daer op geinformeert synde geweest
hebben den voirzeyden eyscher ontseyt van synen eysch & den
voirzeyden gedaechden geabsolveert .
Dirck Jansz Snyder van Winckel heeft uuyt crachte
van Schepenen vonnisse (alsoe opten laesten rechtdach was
ghewesen dat Jacob Pieter Cornelis binnen 14 daghen
jegens hem soude rekenen) & hy nyet en is gecompeert omme
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met hem te rekenen / Selver pand ghewesen aen
Jacob Pieter Cornelis zyn beste koe & voirts tot Schepenen
schattinge voir die somma van 5 gulden 8 sth 1 blanck
& Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Dirck Janz
hadde gewesen daer hy mede mochte volstaen.
Schepenen hebben Dirck Jansz Snyder voirzeyd toegeschat
voir die voirzeyden somma van 5 ghulden 8 sth 1 blanck Jacob
Pieter Cornelis syn beste koe behalven een.
OR 5655/130
Schepenen hebben uuyt crachte van zeeckere mandamenten
by eenen Jan Pieterz van Winckel geimpetreert welcke
mandamente inhoudt dat den voirzeyden impetrant soude
moghen vercoepen zeeckere hoy toebehoerend Heyndrick Janz
& Neel Garbrantsdr alsoe hy cuerateur van henluyden is
& dat den Schepenen hen daer toe behulpelick souden
wesen geordonneert & ordonneren mits desen / dat
volgend zeeckere voirgaende ordonnantie by den voirzeyden gerechte
gedaen in date den 19en junij lestleden / waer by doen
ter tyt geordonneert & gecomitteert zynde geweest tot behulp van den
voirzeyden Jan Pieterz impetrant Jan van Duvenvoirde / & Jan
Pieterz Wit noch mede in den administratie tot henluyden
sullen wesen Florys Wouterz & Jasper Cornelisz omme
den handel---- van 't hoy te vercoepen & den etgroede te
verhuieren naer behoeren.
Pieter Michielsz Sneecken wert van Schepenen toegeschat
Dierck Janz Kneijn syn beste bed met zyn toebehoeren
voir die somma van 4 guldens & 12 stuvers.
Maerten Pieter Florys wert van Schpenen toegeschat
Pieter Cornelisz Schalckes syn beste koe voir
die somma van 9 guldens.
OR 5655/130v
Den 17en augusty 70
Dirck Claesz Laeckenvercoeper tot Alcmaer heeft
volgende zeeckere voirgaende pandwysinge by Pieter
Hilbrantz als gemacht van Claes Claez Breeck
ghedaen & ghewesen aen twie van de voirzeyden Claes Caez zyn
koyen voir die somma van 29 gulden min een deuijt.
Daer voiren den voirzeyden Dirck Claez twie van den voirzeyden
Claes Claez beste koyen toegeschat zijnde
& uuyten naem van den voirzeyden Dirck Claez geveylt
omme te vercoepen by executie / aen den gherechte
versocht omme den selfden koyen vercoft te werden
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by executie omme gereedt gelt omme te geraecken
aen synen voirzeyden achterwesen van 29 ghulden min een duyt
alwaer ten selfden tyde is gecompeert eenen Aerian
Maertz van Hoochtwoude als gemacht van den voirzeyden Claes
Claez kynderen seggende dat uuyt crachte van zeeckere
testamente by den voirzeyden Claes Claez moeder gemaect
den koijen die men by executie souden vercoepen den
voirnoemden Claes Claez kynderen competeerden / & dat
deur dien den executie soude surcheren / Schepenen
hebben ghewesen dat d'executie voirtganck soude
hebben / op welcke vonnisse den voirzeyden Aerian Maertz
heeft geappelleert.
Waer op den voirzeyden Dirck Claez heeft versocht dat de
appellatie gheen stadt grypen en soude noch den executie
daer deur soude surcheren / maer dat den executie
heuren voortganck soude hebben volgend d'ordonnantie
& dat hy als eyscher den penningen soude ontfangen op causie.
Indien dat den voirzeyden Aerian Maertz soe hy procedeert
eenich recht aen de voirzeyden koyen heeft dat hy soude mogen
disputeren opte preverentie / Schepenen hebben by
vonnisse verclaert dat d'appellatie stadt houden
& van waerden wesen sal. Actum den 18 augusty
@o 1570.
OR 5655/131
Den 28en augusty
Cornelis Dove Symonz van de Zydwint belydt Claes
Nanningz van Nyedorp schuldich te wesen 9 guldens
& 18 sth berekent gelt van rogge & beloofde den
voirzeyden Cornelis Symonz Claes Nanningz voirzeyd te contenteren &
betaelen voir Ste Jan midsomer 71 eerstcomend
ofte indien hy nyet en betaelt in manueren voirzeyd zoe
sal syn beste koe verbuert zyn / In presentie van Cornelis
Michielz Schepen.
Jan van Duvenvoirde Schout van Nyedorp cogge heeft
eysche gedaen op eenen Buijcke Thoemz & Jan
Toemsz zynen broeder / Den voirzeyden Buijcke eyschend twiemael
10 ponden uuyt saecke hy syn kynt gewont synde
tot Haeringhuijsen heeft laeten begraven alhoewel hy
een poirter tot Oude Nyedorp is / alwaer hy 't selfde
behoirde te laeten begraven / mits 't selfde kynt eerst
& voir al 't voirzeyde kynt te laeten beschouwen van den gerechte
't welck hy nyet en gedaen hadde / dat hy daer aen
hadde verbuert twie mael den boeten van 10 ponden.
Ende Jan Toemz zoe hy bekende dat hy boven opten
hoy tasse gheweest is & een vorcke neder geschoken heeft
& noch een vorcke boven in den hanebalcken blyvend dien
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nochtans mede neder gecomen is & 't kynt in't hooft gevallen
daer van 't voirzeyde kynt dese werelt overleden is sulcx dat
genouch te presommeren is dat Jan Toemz voirzeyd daer een
oirsaecke van is geweest / cuncludeerde daeromme dat
hy den tyt van zes jaeren gebannen sal wesen uuyten onse
jurisdictie & daer boven een amende van 600
*tot pfyt karolus guldens * ofte anders tot sulcken fyne
van de Mat als Schepenen bevinden te behoiren / waer tegens den
voirzeyden gedaechden hebben geandtwoirt alsoe den voirzeyden eyscher
den gedaechden eertyts omme den selfden saecke voir
rechte hadde doen roepen / & den saecke hangend
voir den vierschaer / welcke saecke den voirzeyden eyscher
heeft gerenunchiert & den voirzeyden gedaechden daer van
voir dese vierschaer verdragen cuncluderend daeromme
dat den voirzeyden Officier van synen eysch sal wesen ontseyt &
zy gedaechden daer van geabsolveert / Schepenen hebben
*hebben by heuren vonnisse * verclaert dat den voirzeyden Officier voir desen
vierschaer

sal syn ontseyt / & * den gedaechden geabsolveert / maer dat hy
synen actie sal moghen intenteren voir den Hove van Hollant.
OR 5655/131v
Schepenen wysen by heuren vonnisse dat Hilbrant
Janz van Schoerl woenende op te Nes / Anna Claes Ketels
zal betaelen die somma van 8 guldens van custen
binnen 14 daghen ofte dat hy soe veel vrye
goeden sal inbrengen binnen onse ban daer Schepenen den
maexel uuyt sullen mogen schaten / ofte by foilte
van dien in 's heeren sloten sal gaen.
Pieter Janz Koeren bekende Claes & Cornelis Jansz
synen broeders te samen schuldich te wesen die somma
van 55 guldens gelient gelt.
En heeft daer voiren pand wesen aen de "Crom acker" groot synde
omtrint een gers met noch een gers leech lants genaemt
"Zyle bosch".
Pieter Janz voirzeyd bekende Mijens Pieterz synen swager
schuldich te wesen die somma van 25 guldens
ende heeft daer voiren pand gewesen aen de voirzeyden "Crom acker"
met "Zyle bosch".
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert & verclaeren
mits desen / dat Dirck Claez Schoenenmaker vry sal wesen
van Jan Pieter Lybes synen eijsch & conclusie op hem genomen
omme te hebben zeeckere meesterloon & voir synen smerte
alsoe hy deur dien van syn werck moste apsenteren
en den voirzeyden eyscher daer van ontseyt.
Volgende seeckere voirgaende vonnisse in date den lesten
163

julij twisschen Jan Wouterz van Alcmaer eyscher
& Jan Jan Willems gedaechde gepronunchiert dat
den voirzeyden Jan Janz schuldich soude syn den quytantie
soude leveren binnen drie daghen / welcke vonnisse
den voirzeyden Jan Janz heeft geappeleert / & alsoe
hy binnen den behoerlycken tyt geen mandament en
heeft geympetreert / versochte Jan Wouterz dat den
voirzeyden Jan Janz den brieff binnen drie dagen soude
leveren ofte overhoerich rechts syn / Schepenen blijven
by 't voirgaende vonnisse.
OR 5655/132
Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat Jan Jan
Willems beste koe voir die somma van 12 guldens
& 17 sth berekent gelt.
Hilbrant Janz Substituyt wort van Schepenen toegeschat
Pieter Jansz Koerens beste bed behalven een mitsgaders
alle den boele dien 't gerechte binnen synen huyse sullen
comen bevinden / & dat voir den achterwesen naer
inhout Hilbrant Janz syn bouck.
OR 5655/132v
Den 11en september 1570
Pieter Janz Koeren belyt Claes Nanningz schuldich
te wesen die somma van 14 gulden & 8 sth
ende heeft daer voiren pand ghewesen aen twie sneez
van den "Crom acker" van 't noerdeynd in.
Schepenen hebben Claes Nanningz den voirzeyden twie sneesz
toegeschat.
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Jan Pietersz
van Langedyck soude hebben volgende zeeckere voirgaende
vonnisse gelt ofte pand van Willem Aeria Mentes ter
somma van 100 k guldens / & deur absentie van
den voirzeyden Willem Aerianz / soe heeft Jan Pieterz voirzeyd uuyt
crachte van Schepenen vonnisse selver pand ghewesen
aen een bed & voirts tot Schepenen schattinge / Schepenen
verclaren dat hy ghewesen heeft daer mede hy mochte
ontstaen / & voirts dat den pand verstaen sal
wesen d'wersnachte als se geschat zal zyn.
Schepenen hebben den voirzeyden Jan Pieterz toegeschat
alle Willem Aerianz vrye goeden dien hy hadden
in date van 't eerste vonnisse # van date den 10en april lestleden
# daer den eyscher sal connen bevinden.
Gerbent Symon Snyders wyst Rem Reyerz van Alcmaer
pand voir die somma van 14 guldens ter goeder
164

rekeninge / aen deecken & voirts tot Schepenen schattinge.
OR 5655/133
Up huyden desen 12en septembris soe syn Jan Wouterz
van Alcmaer / ende Jan Janz Corver geaccordeert & over een
gedragen in forma hier naer volgend te weten dat
Jan Janz voirzeyd soude verlyden den brieff van quytscheldinge
nopende van synen broeders kynderen goeden / mits dat Jan
Wouterz wederomme heeft belooft Jan Janz voirzeyd te
geven ofte op te brengen binnen 14 dagen die somma van
25 gulden hooftgelts mitsgaders den renten van twalef
jaeren daer van verloepen / alsoe Jan Ffranszlant daer mede
beswaert is / voirts soe sal Jan Wouterz Jan Janz voirseyd
lienen 25 guldens twie jaeren lanck / salvo soe beloofde
Jan Janz daer renten van te geven maer in gevalle dat
Jan Wouterz den 50 gulden van Maerten Praem
can gecrygen soe zal Jan Janz dien van hem ontfangen
mits dat Heyndrick Corneliz daer borch voir wert.
Dies sal Jan Wouterz daer mede vry & ontslagen zyn
van 't lienen van de 25 guldens // Voirts soe sal Jan
Wouterz uuyten naem & van wegen Garbent Janz kynderen
Jan Jansz voirzeyd opbrengen die somma van 54 guldens
achterstallige verschenen renten / & dat van custinge van
Garbent Thomasz.
Upten 14en septembris 1570 soe compeerde voir ons
hier ondergescreven / Pieter Janz Snyder van Veenhuysen
en heeft voir alsulcke 29 guldens min een duyt / als
Claes Claez Breeck / Dirck Claez Laeckenvercoep tot Alcmaer
schuldich is / & daer voiren pand ghewesen was / blyckend
by den inhouden van desen in date den 27en february
lestleden zynen eyghen schulde gemaect / & beloofde voir
hem & synen erffven den voirnoemde 29 guldens min een duijt
te betalen binnen zes maenden eerstcomend / Ende nopende
den oncosten by den voirnoemde Dirck Claez nopende den executie
omme te hebben betalinge van de voirzeyden penningen & anders / uuytgeleyt
& doen hy ter cause van dien te coste ghehadt heeft
zynde by ons den voirzeyden Dirck Claez by moderatie toegseyt / omme
dien mede opten voirzeyden tyt te betaelen / die somma van derd'alfve
guldens / & heeft den voirzeyden Pieter Janz van de voirzeyden derd'alffve guldens
syn eygen schulde gemaect / belovende dien mede binnen zes
maenden te betaelen / Gedaen in presentie & by ons ---- eertgen Aeriaenz
& Aerian Cornelis Schepenen, Jan Janz Cueck en my ---als arbyters
Claes van Buyten
OR 5655/133v
Den 25en septembris
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Schepenen hebben by heuren vonnisse Jan Jan Willems
gecondempneert Claes Claez Breeck te voldoen & te
betaelen die somma van negendalfve guldens off daer
omtrint / ofte by foulte van betalinge / & den dach
overgestreecken synde / sal Jan Janz schuldich & gehouden
zyn omme den veers dien hy by synen wille hadde belooft
by foulte van betalinge te leveren / Claes Claeszn te
leveren volgende den voirgaende contrachten.
Pieter Corneliz Waert heeft uuyt crachte van Schepenen
vonnisse / overmits den apsentie van Claes Oterlick / selver
pand ghewesen aen een van Claes Oterlicx koijen / & dat
voir die somma van 5 guldens & 16 sth verlyt gelt
by den voirzeyden Claes Oterlick selfs beleden Pieter Corneliz
schuldich te wesen.
Pieter Hilbrantz heeft uuyt crachte van Schepenen
vonnisse (deur absentie van Joest Glasemaecker) selver
pand ghewesen aen Joest Glasemaeckers vercken ofte
speck nu onlancx geslagen / voir die soma van
8 guldens & 3 groten naer inhout syn bouck
by den voirzeyden Joost over 14 dagen / beleden op rekenschap.
Schepenen hebben Pieter Hilbrants / Joost Glasemaeckers
twie zyden specx met zyn beste deecken voir den voirzeyden somma.
Pieter Janz Koorn wyst Aerian Allertz van Winckel
pand (voir die somma van 15 guldens & 3 groot) aen
een deecken ende voirts tot Schepenen schattinge.
Aerian Allertz van Winckel heeft uuyt crachte van
Schepenen vonnisse zelver pand ghewesen aen Maerten
Pieterz Gheels clederen & voirts tot Schepenen schatting
voir die somma van 7 guldens en vierdalve sth naer
inhout den obligatie / Schepenen verclaeren dat Aerian
Allertz daer mede volstaen mach.
OR 5655/134
Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat / Aerian
Wouters beste bed behalven een met synen toebehoeren voir
die somma van 4 guldens verlyt gelt / daer Aerian voirzeyd
selver pand vor gewesen heeft.
Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat / zeeckere
elleff guldens # Jacob Kaeck competerend # berustend onder Cornelis Rens Jans
& dat voir die somma van 4 guldens & 15
stuvers verteerde wincoep ofte montcost hem van
heer Jacob Willemz alias Kaeck resterend.
Lambert Pieter Lamberts wort van Schepenen toegeschat
Aerian Wouterz beste bed / voir die somma van omtrint
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46 sth ter goeder rekeninghe naer inhout syn bouck.
Aerian Jacobsz wort van Schepenen toegeschat Jonge
Geryt Cornelis syn beste koe # wesend vaelbont # voir die somma van 10 gulden
& 10 stuvers metten costen daer omme gedaen.
Aerian voirzeyd wort van Schepenen toegeschat Jan Jan Willems
twie die minste lammeren / voir die somma van 22 sth
verleyde theeroost .
Jan Aerian Dirck Yfs wort van Schepenen toegeschat
Pieter Cornelis Schalckes zyn beste bed voir die somma
van 30 stuvers /
Cornelis Jan Reyers wort van Schepenen toegeschat /
Pieter Schalckes twie beste deeckens / voir die
somma van 39 sth arbeytsloon.
Cornelis voirzeyd wort van Schepenen toegeschat / Dirck Janz
Knyn twie syn beste deeckens voir die somma van
30 sth van arbeytsloen.
OR 5655/134v
Maerten Pieter Florys wort van Schepenen toegeschat
Jacob Janz Veel zyn grote cleypraem met
het cleyboor / voir die somma van 10 ghulden 10 sth / &
in gevalle het nyet strecken mach het hoy staende
by syn huys.
Maerten voirzeyd wort van Schepenen toegeschat / Cornelis
Janz Knechien syn beste bed met syn toebehoeren voir
die somma van 4 guldens & 5 stuvers.
Jan Janz Schout van Barsingerhorn verclaert ter instantie
van Lourenz Pieterz onse medepoirter / dat hy in den tyde
als Jan van Duvenvoirde Schout van de Nyedorp cogge / den
dienaers ofte assistenten by hem hadde omme by den
justitie den ongedoopte kynderkens nae catholycke
relygie te doen doepen / daer aen & by gheweest is
dat den voirzeyden Jan van Duvenvoirde tot hem attestant
seyde tot welcker tyt dat Lourens Pieterz zyn kynt
't welck nae de oude ordinantie nyet gedoopt en is / heeft
naede catholycke relygie doen doepen / & 't selfde my
doet blycken / soe consentere ick hem alle syn goederen weder
te mogen halen / mits dat hy mede sal betaelen den costen
& wysen van justitie naer advenant.
Cornelis Symonz Jorys Mathysz & Reyer Janz Schepenen
van den jaere 69 lestleden / verclaeren ter instantie van
Lourens Pieterz voirzeyd dat zy attestanten (in tyden
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als den Schout ondere andere den voirzeyden Lourens Pietersz goederen
tot synen huyse haddde doen haelen) daer aen & by zyn
gheweest ten huyse van den Schout van Nyedorp cogge
dat den voirnoemden Schout heeft vry & willichlycken
gheconsenteert dat Lourens Pieterz voirzeyd dien daer ten
selven tyde mede present geweest is alle synen goederen
nae hem soude nemen & thuys brengen nae synen gelieven.
OR 5655/135
Den 9en octobris 1570
Maerten Pieterz alias Gheel gheft hem over & belooft
Aerian Allerts van Winckel tevreden te stellen voir alderheylygen eerstcomend ter somma van 7 guldens & vierdalve
stuver.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jan
Cornelisz Knechiens / Florys Jan Florys sal betaelen voir
Sinte Maerten eerstcomend die somma van 5 guldens &
zestiendalve stuvers van arbeytsloon / verlydt gelt
ofte by foulte van quade betaelinge dat den voirzeyden
Jan Corneliz zoe veel vrye goeden binnen den banne
sal brengen daer men den voirzeyden somma genouch
twiefout uuyt mogen schatten.
Maarten Allert Deckers wort van Schepenen toegeschat Claes
Oterlicx beste koe op een nae / voir die somma van 6
gulden & derdalve stuver in reste van meerder somma.
Ende Claes Janz gheeft hem over & consenteert / dat
Maerten voirzeyd by foulte van betalinge & hy daer van
geadverteert synde tot synen willen sal mogen executeren.
Rem Reyerz van Alcmaer wort van Schepenen toegeschat
alle Garbent Symon Snyders bedden & deeckens met heur
toebehoeren voir die somma van omtrint 14 guldens
naer inhout syn bouck.
OR 5655/135v
Den 23en octobris 1570
Pieter Corneliz Schalckes uuyt Den Leyen bekende
Michiel Heyndricxz Taelman van Alcmaer schuldich
te wesen zoe voir hem & van weghen Jan Janz
Stienhuys als voocht van zeeckere weesen / die
somma van 12 karolus guldens / & gheeft hem
over dat dese penninghen over vierthien daghen
vergouwen sullen worden / metten costen daeromme
ghedaen.
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Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Diewer Oem
* Jan Jacobz Floers ofte heuren gherechte voocht * pand souden wysen
alias Schou voir die somma van 6 ghulden & 18 h sth van arbeytsloon
& ghelient zeijsaet / ofte den penningen ontkennen by heuren
eedt / & alsoe Diewer voirzeyd nyet en compeerde soe heeft
Jan Jacobz voirzeyd selfs pand ghewesen uuyt crachte van
Schepenen vonnisse aen een deecken & voirts tot Schepenen schattting.
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Jan Jan Willems
ter eenre als eyscher / Heyndrick Janz & Neeltgen
Garbrantsdr synen huysvrouwe met heuren voocht
op alresielendach eerstcomend wederomme jegens malcandr
sullen rekenen voir den goede mannen eertyts over
heuren rekeninge gestaen hebbend & Jan Janz Cueck
& Heyndrick Gheel tot overluyden op een proeff.
Jaep Janz Groed wort van Schepenen toegeschat het
gherechte derde deel van het huys erff & boomgaert
daer Claes Claez Breeck van zyn moeder in erfnisse
ontfangen heeft mitsgaders het derde deel van Claes
Claez voirzeyd moble goeden voir die somma van 86
guldens.
Geryt Claez alias Deurwaerder wort van Schepenen
toegeschat Jaep Veels beste bed met twie die
beste deeckenen voir die somma van 30 sth.
OR 5655/136
Pieter Cornelis Schalckes wort van Schepenen toegeschat
Cornelis Jan Tuts beste bed voir die somma van 41 sth.
OR 5655/136v
Ano 1570 den 20en november
Aerian Wouterz belydt Cornelis Janz Molenaer
schuldich te wesen naer volgend Cornelis Janz eygen
rekeninge daer inne Aerian heeft geconsenteert
die somma van 6 guldens & 7 stuvers
mitsgaders noch 10 sth daer Jan Euffs Cornelis voirzeyd
uuyt synen naem soude geven / & Aerian voirzeyd selver
van hem ontfangen heeft.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Michiel
Heyndricxz Taelman van Alcmaer / uuyten naem van
Cornelis Jansz Stienhuys sal hebben gelt ofte
maexel pand van eenen Jan Corneliz Knechiens voir de
somma van 9 guldens van verschenen lyfrenten
te wetene 7 gulden op den 30 januarij lestleden
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verschenen / & 2 gulden van daer voiren / mitsgaders
voir den costen van 12 sth 's daechs van de leestinge
& dat alle naervolgend & vermoghen den
brief daer van synde / & by foulte dat Jan Cornelis
gheen maexel en heeft gewesen naer inhout den eyscher
syn brieff / Soe heeft Michiel eyscher soe hij procedeert
uuyt crachte van Schepenen vonnisse zelver maexel
ghewesen aen het hypoteeck in den rentebrieff
gementioneert voir den lijfrenten & leestinge ofte
costen /
Michiel Heyndricxz soe hy procedeert wort van
Schepenen toegeschat drie sneez van 't lant genaemt
" 't Hemelrick" in den rentebrief gementioneert / vor den
9 guldens verschenen lyfrenten metten leestinge
naervolgend 't gunt hier voirzeyd staet.
Michiel Heyndricxz Taelman voirzeyd wort van Schepenen
toegeschat soe voir hem selven als van wegen Jan Janz
Stienhuys als voocht van zeeckere wesen Pieter Cornelis
Schalckes beste koe behalven een & dat voir die
somma van 12 guldens hooft somma mitsgaders
voir den costen achtervolgende den brieff.
OR 5655/137
Thys Corneliz Coster wort van Schepenen toegeschat
Pieter Cornelis Schalckes beste deecken behalven een voir
die somma van 13 sth & een blanck ter causse van een
boelbrief.
Luytgen Pieters tot Barsingerhorn wort van Schepenen
toegeschat Geryt Smits beste oercussen & beste deecken
voir die somma van 21 sth.
Claes Jacobz Yservercoep van Hoorn wort van Schepenen
toegeschat / Gerryt Dircxz Smits halve huys onderdeel met
het smits gereedtschap voir die somma van 40 ghulden 10 sth.
Corneles Boelen van Winckel wort van Schepenen
toegeschat / Pieter Schalckes twie deeckens den
beste & den beste op twie nae / voir die somma
van 32 h sth.
Cornelis Heyndricx alias Oude Neel wort van Schepenen
toegeschat Theens Ghysses twie beste koyen voir
die somma van 25 guldens.
Cornelis Pieter Langedyckers wort van Schepenen toegeschat
Jan Cornelis Knechiens beste koe met een veers / voir die
somma van 11 guldens.
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OR 5655/137v
Den 18en decembris 1570
Aerian Wouters van Oude Nyedorp belyt Aerian Cornelis Grotes
van Hoghe Biere schuldich te wesen die somma van
16 guldens & 8 stuvers ter goeder rekeninghe
gheschiet in presentie van Heyndrick Cornelis Symons Schepen.
Jan Jan Willemz van Oude Nyedorp (met gherechte
verwonnen zynde van Heyndrick Gerytz Schotgaerder
omme te moghen procederen opten voirzeyden Jan Janz met
executie) Gheft hem over dat Heyndrick
Gerytz den executie sal moeghen doen sonder eenyge
publicatie ofte veylinghe tot synen wil in alle
schyn off den publicatie gedaen waer.
Aerian Wouters wyst Volkert Jacobz Smit pand voir die
somma van 6 guldens & 5 sth ter goeder rekeninghe
aen een deecken & voirts tot Schepenen schattinghe.
Johan van Duvenvoirde Schout van Nyedorp cogge
heeft eysche ghedaen op den Coninck Deecken &
Randtluyden van de Schutterije van Nyedorp begherend
van henluyden te hebben / den brieve ofte ordonnantie
van heuren schutterie ofte copie van dien / waer
deur dat zyluyden quade onstuiericheyt van
steken / breecken / smyten / ofte slaen / souden moghen
bedryven sonder eenyghe bueten jegens den Officier
te verbueren daer op den Coninck van den voirzeyden schutterye
versochte den tyt van vierthien dagen omme te antwoirden.
Schepenen verclaren voir vonnisse dat den Coninck soude
hebben zyn 14 dagen omme te antwoirden / welcke
vonnisse den voirzeyden Officier heeft geappelleert.
OR 5655/138
Schepenen ghehoirt hebbend den eyssche van Johan van
Duvenvoirde Schout van de Nyedorp cogge op eenen Lourens
Piet Jans gedaechden / den voirzeyden gedaechden aenseggend
dat hy tot synen wille / buyten wille & consent van den
voirzeyden Officier synen goederen uuyten voirzeyden Officiers huysse
gehaelt hadde / dat den voirzeyden gedaechden ter cause
van dien verbuert hadde & gecondempneert soude worden
jegens den Co Mat in de somma van 50 gouden
realen & jegens den Officier in de boete van
17 pont & voirts gecorrygeert te worde
naer discretie van de Schepenen) waer jegens den
voirzeyden gedaechden voir andtwoirde seyde dat hy naer
volgende zeeckere getuychnisse vry & quyt zoude
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wesen van den Officier zynen eysch / & den voirzeyden Officier
ontseyt / Schepenen gehoirt hebbende eysch &
andtwoirt mitsgaders den informatie hebben
by heuren vonnisse verclaert en verclaeren mits desen
dat den voirzeyden gedaechden vry & quyt sal wesen van den
Officier synen eysch / & hebben den voirzeyden Schout ontseyt
van synen eysch & conclusie welcke vonnisse den
voirzeyden Schout heeft geappelleert.
OR 5655/138v

### onleesbaar
potlood notitie
check: origineel

In den karsmis gadinghe 1571
Schepenen:
Reyer Jansz
Maerten Pietersz
Jan Jansz Risses
Pieter Theensz
Florys Hermensz
Van Oude Nyedorp
Florys Woutersz
& Claes Lambertsz

Den eersten dach van de gedinge
Jan Jacob Willems & Claes Dircxsz van de Tolke synen
swager bekenden Reyner Adriaensz van Alcmaer schuldich
te wesen die somma van 1482 gulden en 10 sth
ter cause van de custinge van de zaetelants by henluyden
van Reyner voirzeyd gecoft / & wysen hem maexel voir den
voirzeyden somma aen 't lant daer den custinge van roerende
is / Gegeschiet in presentie van Reyer Jansz & Maerten Pietersz.
Jan Cornelisz Vat wyst Pieter Jansz Langedyck maexel
voir die somma van 54 gulden ter goeder
rekeninge ter cause van custinge aen
een koe / & voirts tot Scepenen schattinge.
Den laesten dach van de gadinge
Pieter Pietersz Jonghe Vries wort van Schepenen toegeschat
Anna Cornelis Jan Stoocx heur beste koe voir die somma
9 gulden van verschenen lanthuier.
Pieter Pietersz Vries voirzeyd wort van Schepenen toegeschat twie
van Willem Pieter Dissels koyen / den besten & erchste voir
die somma van 11 guldens & 15 stuvers verschenen
lanthuier.
Reyner Adriaensz van Alcmaer wort van Schepenen toegeschat
voir die somma 1482 ghulden 10 sth hem van Claes Tolke
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& Jan Schou resterende ter cause van de custinge / alle het
lant leggende in onse jurisdictie daer den custinghe
van roerend is.
OR 5655/139
Jan Cornelisz Sloetgens wort van Schepenen toegeschat vier
van Heyndrick Cornelis Syons koyen twie veere koyen & twie
calff koyen / voir die somma van 54 gulden ter goeder
rekeninge beroerend van de custinghe van 't lant 't welck Jan
Cornelis voirzeyd van Langedyck gecoft / & weder overgedaen heeft
& Heyndrick Cornelis voirseyt heeft.
Heer Jacob Willems Kaeck wort van Schepenen toegeschat
twie van Cornelis Rensz beste koyen voir die somma 18 ghulden
van lanthuier van Flos.
Van ghelycken wort heer Jacob voirzeyd toegeschat Jacob
Piet Japes beste koe voir sie somma van 9 gulden
van lanthuier van Flos.
OR 5655/139v
Ano 1571 den 15en januarij
Pieter Cornelisz Schalckes belydt Heyndrick Gerryt Willems
schuldich te wesen uuyt saecke van vercoep van een roedbonte koe
by hem van van Heyndrick voirzeyd gecoft voir die somma van
28 guldens.
Ende wyst Pieter Cornelisz voirzeyd / Heyndrick Gerrytsz pand aen de voirzeyde roedbonte
koe & voirts tot Schepenen schattinge / in presentie van Pieter
Theensz / & Jan Jansz Schepenen.
Dirck Jansz Kueyn wyst Aerian Mol pand aen een koe
voirts tot Schepenen schattinge / voir die somma van
30 gulden verschenen renten.
Schepenen hebben Aerian Dircxsz Mol voirzeyd toeggschat
twie van Dirck Jansz beste koyen / voir den voirzeyden somma.
Thys Jan Mathys wort van Schepenen toegeschat
twie van Gerryt Aerian Cornelis koyen / voir die
somma van 18 gulden & 2 h sth.
OR 5655/140
Den 29en january 1571
Alsoe Jehan van Duvenvoirde Schout van de Nyedorp cogge
& mede hebbend in pachte 't bode ambocht van de selven cogge
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nyet en begeert yemant te verdagen noch en wil consenteren
omme yemant te verdaghen / voir ofte ten waere dat den ghenen
dien yemant begeren te hebben verdaecht van elcken persoon
die men soude verdaghen geven eenen halven stuver / & dat deur
dien / Hilbrant Jansz Substituyt bevindend hem ghinteresseert
uuyt saecke datter nyenmant van onse poirteren verdaecht en
is / soe heeft hy geprotesteert van costen schaden & interesten.
Pieter Cornelisz Schalckes bekende Cornelis Boelen Ketelboeter
tot Winckel schuldich te wesen die somma van 2 gulden
belovend dien te betaelen voir meij eerstcomend ofte verwonnen
met alle recht.
Claes Claesz Vogelensanck heeft Meynert Fransz Boer
Biersteecker tot Alcmaer beleden schuldich te wesen uuyt
saecke van zeeckere brieve berekent gelt die somma
van 104 guldens corrent & 6 stuvers in
presentie van Florys Woutersz Schepen.
Heyndrick Geryt Willems wort van Schepenen toegeschat Pieter
Cornelisz Schalckes roedbonte koe van Heyndrick Gerytsz voirzeyd
gecoft wesend synen beste koe met noch synen minste koe
t'samen voir die somma van 28 guldens mitsgaders
voir den costen daeromme gedaen / & noch gedaen sullen worden.
Schepenen hebben Symon Jansz Paps van Warmenhuysen toegeschat
Gerryt Meynert Willes zyn koe met een deecken voir die
somma van 12 gulden & 15 sth beleden gelt ter cause
van lyfcoep.
Schepenen hebben Ruijch IJd tot Hoorn toegeschat / alle Jaep Jansz
Veels bedden met alle zyn deeckenen met heuren toebehoeren
voir die somma van 15 ghulden & 5 sth beroerend van zeeckeren
rog by hem van Yd voirzeyd gecoft.
Schepenen hebben Ruyche Yd voirzeyd toegeschat Jacob Pieter Cornelis
beste koe voir die somma van 15 ghulden & 8 sth uuyt saecke
van een quartier rogs.
OR 5655/140v
Pieter Jansz Koern heeft bekent eenen Lucas den Verckedryver
schuldich te wesen uuyt saecke van drie verckens van /
hen gecoft die somma 8 ghulden (een stoetr meer / ofte min.
Ende uuyt saecke dat Pieter Jansz op huyden apsent
gebleven is / Soe heeft Symon Claesz van wegen Lucas voizeyd
selver uuyt crachte van Schepenen vonnisse pand gewesen
aen Pieter Jansz praem / & voirts tot Schepenen schattinge.
Symon Claesz heeft als gemacht & van wegen Luytgen
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synen swager uuyt crachte van Schepenen vonnisse selver
pand ghewesen aen Maerten Gheels nachtrock
voir die somma van 4 ghulden & 5 sth van dranckschuld.
Den 12en february 1571
Johan van Duvenvoirde Schout van de Nyedorp cogge
heeft gheclaecht voir rechte op eenen Jan Pieter Feckesz
van Nyeuwe Nyedorp van hem eyschende ter cause eenen
quetsuer by den voirzeyden gedaechden geppetreert die boete
van 10 pont / waer op den voirzeyden gedagden seyde
voir antwoirde met eenen Jan Pietersz van Winckel
eertyts substituyt van de voirzeyden Duvenvorde / van den vorzeyden quetsuer
gedainct & den voirzeyden Jan Pietersz gecontenteert & te
vreden gestelt te hebben / versouckend & begerend dat
den voirzeyden Jan Pietersz hem gedaechden soude vryen
& granderen van den voirzeyden Duvenvoirde / 't welck den
voirnoemde Jan Pietersz in juditie bekent heeft metten
voirzeyden gedachden van den quetsuer gecomposeert & daer van
geconteteert te zyn / seggende "Ick sal hem daer van
vry houden" / Den voirzeyden Duvenvoirde seggend voir replyck
"Indien voirzeyden Jan Pietersz macht nyet te syn metten voirzeyden
gedaechden te moghen composeren dat deur dien den daenge
nul & van onwaerden soude zyn / Schepenen pthyen aen
weder syden in't lange gehoirt hebbend / hebben by heuren
vonnisse verclaert & verclaren mits desen den dainge
ofte compositie by den voirzeyden Jan Pietersz metten voirzeyden gedaechden
gemaect van waerden / & den voirzeyden gedaechden vry van den
voirzeyden Duvenvoirde synen eysch / welcke vonnisse den voirzeyden
Duvenvoirde heeft gereformeert voir den Hove van Hollant.
OR 5655/141
Den 12en february 1571
Johan van Duvenvoirde heeft als Officier van de Co Mats weghen
gheclaecht opten Schepenen van den jaere 70 lestleden / dat zy &
hem als Officier souden geven behoirlycke acte (uuyt wat
oirsaecke dat zy den saecken zij & den questie twisschen
hem als Officier voirzeyd & zeeckere personen daer op hy heeft
geprocedeert tot bautissemente & confiscatie van heuren
goeden nyet en hebben getermyneert & geeyndt / waer
op den voirzeyden oude Schepenen seyden voir andtwoirde dat
naer dien den voirzeyden Officier te vreden hadde geweest
dat alle 't gunt by heur nijet ten eynde en worde
geprocedeert dat zyluyden dat aan de nyeuwen Schepenen souden
over--emmen / 't welck zijluyden wel begeerden te doene.
Des versocht synde / & oick mede deur dien datter gheen
informatie voir hemluyden ghebleecken en is / dat zy
daeromme ongehouden souden wesen den voirzeyden Officier eenyge
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acte te geven.
Dirck Jansz Kenyn heeft Anna Jan Tuts bekent schuldich
te wesen die somma van 6 guldens & 19 stuvers
& Alsos Pieter Backer als voocht van Anna Jans voirzeyd
deur absentie van Dirck voirzeyd selver pand gewesen heeft
aen een deecken & voirts tot Schepenen schattinge.
Soe heeft Dirck Jansz voirzeyd den pand gestaen.
Pieter Cornelisz Schalckes is by Schepenen vonnisse gecondempneert
Cornelis Bartelmaeusz als voocht van Anna Pieter Olbrantsdochter te betaelen die somma van 31 ghulden 15 stuvers
verschenen renten te betaelen binnen een maent eerstcomend
ofte by foulte van de renten te betaelen / Soe sal Cornelis
Bartelmeeusz voirzeyd den hooftpenningen bedragend 250 gulden hooftpenningen metten renten daer tot dien dach toe verschenen
sullen mogen wesen / mogen eyschen & met rechte
executeren op het hypoteeck in den rentebrieff
gementioneert.
Anna Jan Kenyns weduwe van Cornelis Aerian Wyerts
wort van Schepenen toegeschat Lourens Piet Jans beste koe
voir die somma van 7 ghulden 3 sth & 5 penningen verschenen
lanthuier.
OR 5655/141v
Lourens Piet Jans wort van Schepenen toegeschat Dirck
Jansz Kenijns twie koyen voir die somma van 7 ghulden
3 sth 5 penn van lanthuier.
Aerian Cornelisz Grotes van Haringhuysen wort van
Schepenen toegeschat Aerian Wouters koe voir die
somma van 16 ghulden & 8 sth berekent gelt.
Hilbrant Jansz Substituyt wort van Schepenen
toegeschat / Pieter Cornelisz Schalkes beste.
oerkussen voir die somma van 16 sth
Theens Ghysses wort van Schepenen toegeschat twie van
Cornelis Heyndricx alias Oude Neels beste deeckens
voir die somma van 2 ghulden & 10 sth van arbeytsloon
ofte lyfhuier.
Aerian Aeriansz wort van Schepenen toegeschat achthien
sneesz weydlants van Pieter Cornelis Schalckes weyd
voir zyn deur / van 't noordoesteynd in / den oude
hoffstede daer inne begrepen / voir die somma
25 guldens van de custinge van de voirzeyde
oude hoffstede.
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Heyndrick Pietersz Gheel wort van Schepenen toegeschat
Johan van Duvenvoirdes alle synen mobele goeden
voir die somma van 5 guldens gelient gelt
OR 5655/142
Den 26en februarij 1571
Wouter Aerian Wouters belydt Jan Jacob Aeriansz Holster
alle 't gundt by mannen is ter goeder rekeninge geschiet
voir Claes Lambertsz Schepen.
Jan Lucaszn Loncker heeft voir seeckere 6 ghulden 7 h sth dien
zynen swager aen eenen Cornelis Uwes schuldich is / hem
daer voir verbonden mits dat hy naer zeeckere
compositie met 4 h guldens sal moghen betaelen / van
welcke 4 h gulden Jan Lucas voirzeyd syn eygen schulden heeft
ghemaect omme Cornelis Uwes voirzeyd tot Ste Jacob eerstcomend te betaelen.
Jan Aerian Dirck Yses heeft (volgend zeecker pandwysinge belydinghe
dien Geryt Aerian Cornelis op huyden in 14 dagen geleden
gedaen & ghewesen heeft va Jan Aeriansz voirzeyd heeft beleden
schuldich te wesen ter somma van 11 h ghulden) uuyt crachte van
Schepenen vonnisse selver pand ghewesen aen een bed & voirts
tot Schepenen schattinge voir de voirzeyden penningen. Schepenen hebben verclaert
dat hy daer mede mochte volstaen.
Schepenen hebben Meynert Fransz Boom Biersteecker tot Alcmaer
toegeschat voir zeecker 104 ghulden & 6 sth
dien hem / van Claes Claesz Vogelensanck resteerden berekent
gelt / Het halfve huys & erffve staende tot Nyedorp op Zevenhuysen daer Keyser plach te bewoenen / & noch een halff
gers lants gecoft van de pastoirye van Oude Nyedorp / mitsgaders den halfve beterschap van de hooghe hem / by
Claes Breeck van de voirzeyde pastoirye gecoft / opten Pastoirs lyf
& voirts alle Claes Claesz Breecx andere vrye goeden
dien Meynert voirzeyd sal connen bevinden.
OR 5655/142v
Den 12en maerte 1571
Cornelis Jansz Molenaer wort van Schepenen toegeschat
Aerian Wouters beste bed met synen toebehoiren / voir
die somma van 6 gulden & 17 stuvers
verlydt gelt / daer Aerian Wouters zelver beleden
& pand voir gewesen heeft.
Volkert Wilbortsz van Winckel / wort van Schepenen toegeschat
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Dirck Jansz ------------------------'t derde paert van synen erffve onderdeel voir
die somma van 22 guldens.
OR 5655/143
Den 26e maerte 1571
Den Kerckmeesteren van Oude Nyedorp by namen Aerian Rensz
ende Lambert Theensz hebben gheclaecht op Heyndrick
Cornelis Symons hem eyschend die somma van 25 guldens
kercke gelt 't welck Heyndrick voirzeyd van de oude Kerckmeesteren
ontfangen hadde & versochten gelt ofte uuytleg naer rechte /
daer op Heyndrick voirzeyd seyde den penningen te lien ontfangen
te hebben & ingeval hy opten pfixen tyt nyet en betaelde
dat hy den penningen den jaer soude moghen houden op
renten. Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Heyndrick
voirzeyd den Kerckmeesteren voirnoemd sal betalen voir mey eerstcomend
ofte by foulte van betalinge dat den voirzeyden Kerckmeesteren
den voirzeyden somma van penningen sullen mogen laeten uuytleggen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Cornelis
Reyersz Costers also hy desen voirzeyden 25 gulden schuldich is / uuyt
saeck dat Heyndrick Cornelisz syn huys daer mede van zeeckere
lasten gevryt heeft ) sal betalen / & Heyndrick voirzeyd van de
voirzeyden Kerckmeesteren vryen ofte by foulte van dien / dat Heyndrick
Cornelisz desen 25 gulden sal moghen laeten uuytleggen
naer rechte.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Marytgen Jan
Reyers weduwe ter eenre & Pieter Michielsz Sneecken
cum socys ter andere zyden als erfgenamen van Dirck Jaep
Rennes met malcanderen sullen deelen (volgend & inhoudend
zeeckere accoert ofte cedulle) In presentie & by
Heyndrick Pietersz Gheel Jan Jansz Cueck / & Jonghe Jan Jansz
binnen een maent eerstcomend.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Aerian Cornelisz
Sloetgens Jaep Sael sal contenteren & betalen voir paesschen
eerstcomend die somma van 20 stuvers verteerde montcost
van de wincoep.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Aerian Jacobsz
van Oude Nyedorp Jaep Willemsz Zael sal conteren & betaelen
binnen een maent eerstcomend die somma van 22 h guldens
verteerde montcost van de wincoep beroerend van de coep van
zaete lants by Aerian Jacobsz voirzeyd Pieter Cornelis Schalckes
ghecoft.
OR 5655/143v
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Symon Claesz Cuypers wyst Cornelis Jansz Molenaer
pand aen deeken & voirts tot Schepenen schattinge / voir
die somma van 2 guldens.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert ten versoucke
van Heyndrick Cornelis Symons & Pieter Claes Lamberts
dat den Schepenn & regeerders van Oude Nyedorp
schuldich sullen wesen den Zydwint te effenen
twischen hier & mey eerstcomend / ofte 't staet
langer by gemoede.
Cornelis Bartelmeeusz als voocht van Anna Pieter Olbrants
heeft verclaringhe van rechte & vonnisse versocht tot welcker
tyt den maexel verstaen soude wesen van Pieter Cornelisz
Schalckes / Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat den
maexel verstaen soude wesen twisschen desen tyt & een
maent eerstcomend.
Schepenen hebben Heyndrick Cornelis Symons toegeschat
Jan Jan Willems beste koe voir die somma van
19 guldens & 8 stuvers / Heyndrick Cornelis voirzeyd
resterend.
Schepenen hebben Hilbrant Jansz Substituyt toegeschat
Jan Jan Willems beste koe behalve een ) voir die
somma van 15 guldens / & noch 2 off 3 lammen.
Volkert Smit wort van Schepenen toegeschat Aerian
Wouters beste bed met syn toebehoeren / voir die somma
van 6 guldens & 7 h sth.
Pieter Claesz Costers wort van Schepenen toegeschat
Willem Pieter Dissels beste bed metten pueluwe voir
die somma van 5 gulden & 5 sth.
Jan Aerian Dirck Yfs wort van Schepenen toegeschat Gerryt
Aerian Cornelis twie beste bedden met heuren toebehoeren
voir die somma van 11 h ghulden.
OR 5655/144
Claes Cornelisz Dircksz van Tolcke woenend tot Winckel heeft
belooft & belooft mits desen Adriaen Reyner van
Adriaensz Alcmaer te contenteren & betalen alsulcke reste van
zeeckere custinge (nopende van de zaetelants by hem van
Reyner voirzeyd gecoft) als daer van verschenen syn & hy
noch rechtelicken schuldich is / binnen acht daghen
eerstcomend / & by foulte van betalinghe / soe sal
Reyner Adriaensz voirzeyd den saetelants wederomme vry
tot synen wille moghen aenvaerden vercoepen & doen
vercoepen verhuieren & doen verhuieren tot synen gelieven
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sonder daer van te moghen eyschen van Reyner voirzeyd eenyghe
restitutie van de custinghe by hem daer op betaelt
zynde / maer sullen dien selfde penningen verslaen ofte verbuert zyn.
OR 5655/144v
1571 den 23en april
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Heyndrick
Cornelis Symons sal hebben betalinge van Jan Pieter Lybes
ter somma van 18 gulden verleyde custinge twisschen
desen tyt & den eersten rechtdach als op 14 dagen
ofte by foulte van betalinge voir den voirzeyden tyt / zoe
sal Heyndrick Cornelis voirzeyd den voirzeyden somma moghen laeten
uuytleggen.
Symon Claes Cuyps wyst (uuyten naem van Marytgen Symons
synen dr) Tryn Jannemoys pand voir die somma van 49 sth
aen een cussen & voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Tryn Jannemoys toegeschat Symon Claes beste
cussen & beste deecken voir die somma van 48 sth.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Marytgen
Symon Claes Cuypersdr Tryn Jannemoys een lyfrentebrieff suffiss
sal leveren binen 14 dagen off 't staet langer by gemoede
van 35 sth 's jaers / ofte dat Marytgen voirzeyd den hooftpenningen
sal opleggen & betalen dien zij van de voirzeyden Tryn Jannemoys
ontfangen heeft & aen Tryn voirzeyd ten achteren is / daer den
voirzeyden lyfrenten van roerende syn / dien Schepenen keuren suffisant.
Theens Ghysz van den Zydwint wordt van Schepenen toegeschat
Meyenert Dirck Jans slimste weeftou voir die somma
van 3 gulden 15 stuvers & een blanck.
OR 5655/145
Den 6en mey 1571
Pieter Cornelis Schalckes wyst Jan Reyersz Coster van Oude Nyedorp pand voir die
somma van 56 guldens aen een koe & voirts
tot Schepenen schattinghe.
Johan van Duivenvoirde Schout van de Nyedorp cogge heeft
voir rechte gheclaecht op eenen Claes Gerrytsz (alias
Scheed) die welcke den trommel hadde gheslaghen voir den
guesen ofte roeiers op ten tyt die hier in den dorpen van
Nyeuwe Nyedorp & Winckel waeren dat den selven
ghedaechden soude verclaeren uuyt wiens name hy 't selfde
gedaen ofte wie hem daer toe hadde gehuiert
ofte bewillicht / omme voir alsulcken volck den trommel
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te slaen waer op den voirzeyden Claes Gerrytsz gedaechden
voir antwoirde seyde dat hy deur bewanck van de voirzeyde
guesz ofte roeuers 't selfde heeft gedaen alsoe zyluyden
hem daer toe hadden ghedwongen.
Jacob Jan Foppes (alias Jaep Duyn ) wyst Jan Pieter Garbents
van Winckel maexel voir die somma van 14 ghulden & 5 stuvers
naer vermelden den obligatie daer van synde / aen syn huys
staende opten Moerbuyck in den obligatie verbonden.
Schepenen hebben Jan Pietersz toegeschat 't voirnoemde huys
in den obligatie verbonden daer hy aen maexel gewesen heeft.
Volkert Jaep Romelers wort van Schepenen toegeschat Symon
Jan Dondelers twie beste koyen voir die somma van
25 h ghulden / van een koe.
Anna Jansdr weduwe van Pieter Cornelis Nelles wort
van Schepenen toegeschat Gerijt Aerian Cornelis gheheele
huijs sonder erffve / voir die somma van 26 ghulden nopende
van de coep van een koe.
Aerian Willemsz van Spanbrouck & Ridder Heynesz van
Opmoer wort van Schepenen toegeschat / vyff koijen staende
tot Nyedorp eenen Cornelis Pietersz Havicx toebehoerend
voir die somma van 121 ghulden & 7 sth / henluyden
van den voirzeyden Cornelis Pieters resterend.
OR 5655/145v
Dirck Cornelisz Schoenmaker wort van Schepenen toegeschat
Johan van Duvenvoirde zyn twie beste deeckens voir
die somma 49 sth een blanck / beroerend van wilkeurt
gelt van een boelbrieff.
Dirck Walichs van Winckel wort van Schepenen toegeschat
Pieter Jansz Koern zyn twie beste bedden & twie beste
deeckenen voir die somma van 10 gulden van een koe.
DOR 5655/146
Den 9en mey 1571
Up huyden desen 9en mey 1571 soe wert zij naervolgend
den ordonnantie van Nijedorp / ten versoucke van Adriaen Willemsz
Schout van Spanbrouck & Ridder Heynesz van Opmeer by den
gherechte van Nyedorp tot Nyedorp voirzeyd upt stedehuys naervolgend & uuyt crachte van zeeckere voirgaende procedueren by den
voirzeyden Adriaen Willemsz & Ridder Heynesz op eenen Cornelis
Pietersz alias Havicxs van Hoochtwoude gedaen (alwaer dat
opten 7en deser maent soe verde geprocedeert is
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dat den voirzeyden eyschers / vyff van Cornelis Havicxs koeyen
die den voirzeyden eyschers tot Nyedorp voirzeyd in arreste hadden
doen nemen / toegheschat synde voir die somma van 121 ghulden 7 sth
in't openbaer naar volgend zeeckere voirgaenden publicatie
opgheveylt / den voirzeyden vyff koeien omme die den meest
daeromme biedend te vercoepen om ghereedt gelt / omme daer
mede te furneren & aff te doen den voirzeyden 121 ghulden & 7 sth.
In den eersten eenen swarten koe is vercoft op 20 guldens
daer van coeper ghebleven is Adriaen Willemsz Schout
van Spanbrouck.
Den tweden eenen swarte blere koe is vercoft om 21 guldens
daer van coeper gebleven is Ridder Heynesz voirzeyd.
Ten derden eenen falen koe is vercoeft om 26 guldens
daer van coeper gebleven is Ridder Heynes voirzeyd.
Ten vierden eenen roeden koe is vercoft om 28 gulden
daer van coeper gebleven is Ridder Heynesz voirzeyd.
Ten vyfden een roeden koe is vercoft om 26 guldens
daer van coep gebleven is Ridder Heynesz voirzeyd.
Welcke koyen den voirzeyden eyschers (volgend Schepenen vonnisse) hebben
ghecost tot inninge van de voirzeyden penninghen henluyden van de
voirzeyden Cornelis Pietersz resterend & zynde henluyden by den
gherechte den opslach gedaen & gelevert.
OR 5655/146v
Den 18en juny 1571
Arent Reyersz van de Zydwint wyst Pieter . . . . . . Werfer pand voir
die somma 17 h sth aen een deecken & voirts tot Schepenen
schattinge geschiet voir Claes Lambertsz Schepen.
Jan Jaep Mes belydt Jan Pieter Minnes Laecken Vercoeper tot Hoorn
schuldich te wesen die somma van 10 gulden (ter goeder rekeninge)
& wyst pand voir den voirzeyden penningen aen een deecken & voirts
tot Schepenen schattinge / Geschiet voir Claes Lambertsz Schepen.
Schepenen verclaeren voir vonnisse dat den pantwysinghe &
schattinge (van de verleden jaeren 70 den 31 july) by Schepenen
gedaen & geschat / van de koe die Jaep Veel pand aen gewesen
hadde / & Cornelis Jansz Molenaer toegeschat sal stadt
houden & dat Cornelis Molenaer voirzeyd volgend den voirzeyden
schattinge voirts ter executie sal mogen procederen.
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Johan van Duvenvoirde
Claes Nanings sal betaelen ter somma van 3 guldens & 4 stuvers
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gelient gelt ofte dat Jan van Duvenvoirde daer pand voir
sal wysen ende by foulte Jan van Duvenvoirde nyet en is gecompeert
omme te betaelen noch pand en heeft gewesen / soe heeft
Claes Nanningsz uuyt crachte van Schepenen vonnisse zelver pand
ghewesen aen Schouten beste bed / & voirts tot Schepenen schattinnge.
Cornelis Schepenen hebben Cornelis Jansz Molenaer toegeschat Willem Aerian
Molenaer Mentes beste koe op een nae voir die somma van 7 ghulden 10 sth.
Jan Reyersz Coster t'Oude Nyedorp wort van Schepenen toegeschat
Pieter Cornellisz Schalckes drie beste koyen voir die somma
van 56 gulden.
Willem Dircxsz van Spierdyck wort van Schepenen toegeschat
Jonge Gerryt Cornelisz aen de Zydwint zyn beste bed met
syn toehoeren voir die somma van 4 gulden & 5 h stuvers.
Claes Nannings wort van Schepenen toegeschat den Schout
Jan van Duvevoirde syn beste bed & in gevalle dat Heyndrick
Gheel in 't executeren van synen reste hem van de Schout resterend
nyet by syn penningen en soude connen geraecken sonder 't voirzeyde beste bed
soe schatten Schepenen Claes Nannings toe den Schouten beste
mantel ofte ommeslach.
OR 5655/147
Den 25en junij 1571
Wesende den eersten dach van de Sint Jans gadinghe
Cornelis Jan Pieter Lijbes belydt Pieter Jansz Snyder van Veenhuysen
& Willem Dircxsz van Spierdyck schuldich te wesen die 33
guldens & heeft daer van de lanthuier tot karsmisse
lestleden verschenen / & heeft daer voir maexel ghewesen
aen koe & voirts tot Schepenen schattinge. Gheschiet in
presentie van Florys Woutersz Schepenen.
Schepenen hebben Pieter Jansz & Willem Dircxsz voirzeyd toegeschat
Cornelis Jansz voirzeyd zyn twie beste koyen.
Den derden dach van de gadinghe
Jannemeyt den naeghelaten weduwe van Dirck Jansz
Kueijn / bekent voir heur selfs & van weghen heur kynderen
den naeghelaten weeskynderen van Jacob Olbrantsz schuldich
te wesen die somma van 400 karolus guldens van custinghe
van een pcheel weydlants groot omtrint 6 geersz leggend in den banne van Nyeuwe Nyedorp
aen de oestzyde van de Terdiecker wech / Ende heeft Jannemeyt
in der qualite als voiren voir den voirzeyden penninghen off custinge
maexel ghewesen aen 't voirnoemde lant daer den custinge van
roerend is.
Schepenen hebben den voirzeyden weeskynderen van Jacob Olbrantsz
toegeschat 'tgheheel weydlant hier voiren genoemt / daer
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den custinge van roerend is.
Symon Claesz als substityuyt van Jan van Duvenvoirde Schout
van de Nyedorp cogge heeft uuyt crachte van Schepenen vonnisse
selver pand ghewesen aen Jannemeyt weduwe van Dirck
Jansz Keuyen heur beste bed & voirts tot Schepenen schattinge
voir die somma van 3 guldens dien zy in minderinge
van 8 guldens soude geven van toegedaenct gelt
ende Jannemeyt heeft den pand gestaen.
Upten lesten dach van de gadinghe
Beroerend den questie twisschen Tryn Dirck Walichs weduwe
van Winckel eyscherse / contra den weduwe van Dirck Jansz
Kueijn gedaechden ter andere zyden / beroerend zeeckere overgeven
custinghe bedragend ter somma van omtrint 23 ghulden daer
den voirzeyden eyscherse eenen hooch wed op hadde uuytgeboden &
ten eynde geprocedeer / & naer Sevens als
ghetuygen & naeste lendens parthyen aen wederzyden
in 't lange hadden gehoirt hebben by heuren sententie
& getuychnisse verclaert & getuycht den voirzeyden gedaechden
in 't beter recht & den voirzeyden eyscherse in 't quader
recht / Ende is den voirzeyden eyscherse by Schepenen gecondempneert
in de boeten van 42 schellingen jegens den Schout.
OR 5655/147v
Beroerend den questie twisschen Dirck Fransz van
Alcmaer cum socys (alsoe zy heur seyden te wesen
gerechte erfgenamen van eenen Religieusz genaemt
Gerryt Dircxsdochter) eyschers ter eenre / & Claes Jacobsz
van Nyeuwe Nyedorp gedaechden ter andere zyde / beroerend
den lanthuiere van 't gerechte derde deel van een weyde lants
in't geheel groot zynde omtrint 7 geersz genaemt "Gerryt
Otte weyd" / bedragend 't gerechte derde deel van 32 guldens.
Ende is eyntlicken by drie de naeste lendens als getuygen
heuren sententie & getuychnisse verclaert den voirzeyden eyscher
in't beter recht & den voirzeyden gedaechden in't quader recht
& is den voirzeyden gedaechden by Schepenen gecondempneert in de
boeten van 3 schellingen jegens den Schout.
Schepenen hebben Aerian Rens Mangnes toegeschat twie
van Albert Pieter Neel Jan Geerrits beste koyen voir
die somma van 29 guldens verschenen lanthuier
dien Aerian voirzeyd van Albert waeren resterend.
Schepenen hebben Albert Pieter Neel Jan Gerryts toegeschat
Symon Jan Dondelers twie beste koyen voir die
somma van 27 guldens verschenen lanthuier / dien
Pieter voirzeyd van Symon Jansz zyn resterend.
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Schepenen hebben Cornelis Pieter Cornelis Willem Everts toegeschat
twie sneessen zeylants van een zaedacker gelegn in't Sant
aen de noerdtzyde van "Galicops ackers" nu tertyt Neel
Cornelis Piet Rommelers competerend / & dat voir zeeckere
7 guldens verschenen huijshuier Cornelis voirzeyd van de voirzeyde weduwe
resterend.
Schepenen hebben Jacob Schout Jans toegeschat Anna
Pieter Nels twie beste bedden voir die somma van 10 guldens
& omtrint 15 sth (ter goeder rekeninge) van verschenen
huyshuier.
OR 5655/148
Den 16en julij ano 1571
Alsoe daer zeeckere questie & gheschele twisschen
Jonghe Jan Jansz eyscher ter eenre & Johan van Duvenvoirde
Schout van de Nyedorp cogge gedaechden ter andere zyden
voir den vierschaer is geweest beroerend zeecker iniurien
dien den voirzeyden Duvenvoirde gedaechden den voirzeyden eyscher
aen seyde te weten dat hy waer eenen twistmaker
& eenen muijtmaecker met meer schandeloose woorden.
Soe heeft den voirzeyden van Duvenvoirde geparsisteert
by syn voirgaende propoost verclarend in juditie
dat den voirzeyden jonghe Jan Jansz eyscher was eenen
muijtmaecker.
Schepenen hebben naervolghend zeeckere eysche by Johan
van Duvenvoirde Schout van de Nyedorp cogge ter eener &
Meester Thomas Jansz & Elle Jacobsz organist gedaechden
ter andere zyden / ghedaen & geexhibeert / by heuren
correctie & vonisse verclaert in forma van vermoderatie / & den voirzeyden
gedaechden
gecondempneert elcx in de boete van 3 karolus
guldens / welcke vonnisse den voirzeyden van Duvenvoirde
heeft gereformeert voir den Hove van Hollant
Up welcke reformatie dat Meester Jan Barbier
ofte Cherurgyn als procureur ofte taelman van den voirzeyden
ghedaechden versochte causie van de voirzeyden Duvenvoirde voir
costen van de reformatie / daer op den voirzeyden van Duvenvoirde
voir antwoirde gaff dat hy gheen borch en wilde stellen.
Pieter Pietersz alias Jonghe Vries heeft geconsenteert &
hem willichlycken overgegeven consenteert & gheeft hem
over mits desen dat hy met Pieter Jansz van Oudt
Carspel cum socys eenen zaedacker groot synde omtrint 2 h gers
belent met Neel Geryt Mollers aen de oest & Jacob Piet
Japes aen de westzyde te samen drie eerstcomenden sonnendaechs
gheboden in onse kercke sal geven omme 't selfde lant in't
openbaer te vercoepen / Ende in gevalle den voirzeyden Pieter
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Pietersz Vries opten prefixen dach van de vercoepinghe by den
veyler gecundicht nyet en compareert omme 't selve lant
te vercoepen / dat den voirzeyden Pieter Jansz van Oudtkarspel
cum socys 't voirzeyde lant tot heuren gelieven sullen moghen
vercoepen sonder eenyghe contradictie van de voirzeyden Pieter Pietersz
Vries / & laet Pieter Pietersz Vries hem in't 'tgunt voirzeyd
staet willichlycken condempneren / In kennisse van alle
den Schepenen.
OR 5655/148v
Jan Pieter Lybes wijst Philips Jacobsz Biersteecker van
Alcmaer pand aen een deecken & voirts tot Schepenen
schattinghe & dat voir drie & een halfve tonnen
Mueselaers tot 42 stuvers elcke ton by den voirzeyden Jan Pieter
van Phlilips gehaelt.
Schepennen hebben Philips voirzeyd toegeschat voir den somma hier
voiren gescreven Jan Pieter Lybes beste koe & by foulte
hy geen koyen en heeft twie syn beste bedden.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / dat alle
den ghedaechden / dien ten versoucke van Jehan van Duvenvoirde
in rechte geroepen syn omme te kennen ofte ontkennen
off zy den schapen / d'ooren off gesneden hebben / off
en hebben / dat den voirzeyden ghedaechden sullen kennen
off ontkennen ten naesten vierschaer vierschaer op huyden
vierthien dagen / off zy den schapen d'oorren aff
hebben gesneden off en hebben.
Aeff Jaep Zaels weduwe wort van Schepenen toegeschat Pieter Cornelisz Schalckes twie minste
ofte -----hste koyen voir die somma van 23 gulden
Noch soe wordt Aeff voirzeyd toegeschat van de oude
kerckmeesteren van Oude Nyedorp / by namen Aerian Rensz
& Lambert Theensz / elcx heuren beste koe
voir die somma van eens 24 gulden off daer
omtrint.
Tryn Claesdr weduwe van Cornelis Symonsz
Damlop wort van Schepenen toegeschat alle
Jehan van Duvenvoirde zyn moble goeden 't gunt
daer boven Heynricx Geels vyff gulden & Claes
Nannings twie dalers / eerst ofgedaen & furneert
synde / dan zuver blyft X voir die somma van
omtrint 13 h guldens.
Pieter Dircksz Backer als gemacht & van wegen
Theens Claesz van Alcmaer wort van Schepenen toegeschat Pieter Claesz Costers beste bed met
syn beste oircussen voir die somma van 2 ghulden 10 sth.
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OR 5655/149
Den 30en july 1571
Ghehoirt by ons Schepenen / den eysche & conclucie by
Jehan van Duvenvoirde Schout van de Nyedorp cogge als Officier
Cherurgyn van de Co Mats weghen gedaen op eenen Hermen Dircxsn gedaechden
hem aenseggend dat alsoe hy een Jan Claesz Smit van den levenden
lyve ter doot hadde gebracht / cuncluderend dat hy ter cause
van dien daer an verbuert heeft zyn lyff & goet / & gebannen
sal wesen uuyten Co Mats landen / ende naer zeeckere
verscheyden voirgaende vellicheyden van den voirzeyden Herman Dircxsz
Cherurgyn / soe hebben wy Schepenen by onse vonnisse
den voirzeyden Harmen Dircxsz gecondempneert & condempneren
hem mits desen / dat hy ter cause van den voirzeyden nederslach
gebannen sal wesen hondert jaer & eenen dach uuyten
Co Mats landen / & syn goeden geconfisqueert totten Co
Mats proffyte / gepronunchiert den 13en augusty 1571.
En volgend den voirzeyden vonnisse & uuyt crachte van dien soe heeft
Jehan van Duvenvoirde Schout voirzeyd den voirnoemde Hermen Dircxsz
ballinck 'slants geleyt / & uuyten Co Mats landen gebannen hondert
jaer & eenen dach.
Gehoirt hebbend den eysche van Jehan van Duvenvoirde Schout van de
Nyedorp cogge als Officier van de Co Mats wegen gedaen op eenen Claes
Claesz alias Breeck van Oude Nyedorp hem te laste leggend concluderend volgend
zeeckere informatie by hem gedaen & ghenomen alsoe den voirzeyden
Claes Claesz Breeck van den levenden lyve ter doot hadde
ghebrocht eenen Jan Hartochsz Schoenmaecker van Nyedorp
dat hy ter cause van dien daer an verbuert heeft zyn lyf & goet ende gebannen sal wesen
uuyten
Co Mats landen & synen goeden geconfisqueert totten Co Mats proffyt
soe hebben wy Schepenen (naervolgend zeeckere voirgaende
vellicheyden van de voirzeyden gedaechden) by onsen vonnisse den voirzeyden Claes
Claesz gecondempneert & condempneren hem mitsdesen
dat hy daer aen heeft verbuert zyn lyff & goet / &
gebannen sal wesen hondert jaer & eenen dach uuyten Co Mats
landen & synen goeden geconfisqueert totten Co Mats proffyt
& / is gepronunchiert den 13en august 1571.
Ende volgend den voirzeyden vonnisse & uuyt crachte van dien soe heeft
Jehan van Duvenvoirde Schout voirzeyd den voirnoemden Claes Claesz Breeck
ballinck staats geleyt & gebannen uuyten Co Mats landen
hondert jaer & eenen dach.
OR 5655/149v
Jan Woutersz Sloetmaecker van Alcmaer beclaecht synde
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van Cornelis Aeriansz Moller van Oude Nyedorp als voocht
van Lysbet Aerians weduwe / & den kynderen van Willem Jansz
z.g. omme te deelen den uuytschulden van 't sterfhuys van
Jan Willemsz z.g. heeft versocht / alsoe hy
nijet te rechte ingewonnen en was dat hy ongehouden
soude wesen te antwoorden maecken eysch van costen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jan
Woutersz metter daet soude andtwoirden / welcke
vonnisse Jan Woutersz heeft geappelleert voor den Hove
van Hollant.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / dat Cornelis
Jan Pieter Lybes gelt ofte pand soude hebben van Jan Jan
Willems voir zeeckere 6 guldens verteerde wincoep / & )
alsoe Jan Jansz voirzeyd gheen pand en heeft ghewesen / soe
heeft Cornelis Jansz voirzeyd uuyt crachte van Schepenen
vonnisse zelver pand ghewesen aen een veers & voirts
tot Schepenen schattinge / Schepenen verclaeren dat hy daer
mede mochte volstaen.
Schepenen hebben Jonghe Jan Snyder van Oude Nyedorp toegeschat voir zeeckere 10 guldens & 10 sth hem van Pieter
Lambertsz van Nyedorp resterende verschenen renten / alle
Pieter Lambertsz tilbaer goeden dien Jonge Jan Snyder
daer sal connen bevinden.
Otte Hermensz uuyt Vrieslant wert van Schepenen
toegeschat Pieter Cornelisz Schalckes twie beste deeckenen
voir die somma van 39 stuvers / dien Pieter voirzeyd den voirzeyden
Otte schuldich is.
OR 5655/150

WORDT NOG GECONTROLEERD

Den 13en augusty 1571
Jehan van Duvenvoirde Schout van de Nyedorp cogge heeft eysche gedaen
op eenen Wouter Heyndricxs van Oude Nyedorp / hem aenseggend alsoe
hy den Zydwint (wesend een gesloede haije voir 't water van de waert )
hadden ingegraven & geschoffiert sonder oirlooff van hem als Officier
dat hy daer aen hadde verbuert die boete van 10 pont
waer jegens den voirzeyden Wouter Heyndricxsz gedaechden voir antwoirde
seyde / alsoe hy 't selfde hadde gedaen omme syn vruchten van
't lant te gecrygen by oirloff & consent van Schepenen / dat hy
gedaechde daer aen nyet en hadde verbuert / concluderend dat
den voirzeyden Schout ontseyt zoude wesen van synen eysch / &
hy gedaechden geabsolveert / Schepenen hebben den voirzeyden Officier
ontseyt van synen eysch & den voirzeyden gedaechden geabsolveert.
Jehan van Duvenvoirde Schout van de Nyedorp cogge heeft eysche
gedaen op Pieter Jan Sygers & Jan Zyvertsz henluyden aenseggend alsoe hy zeeckere goederen (by eenen Aechtgen Cornelisdr
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achter gelaten) in arreste hadde genomen & zyluyden borch
voir waeren gebleven & dien hadden wech laeten voiren sonder
dat hy als Officier daer van inventaris hadde / dat zy
gedaechden daer aen hadden verbuert elcx die boete van 10
pont & noch mede gecondempneert souden worden omme den
voirzeyden goeden binnen onse jurisdictie te leveren omme by hen
geinventarisseert te mogen worden / waer tegens den voirzeyden gedaechden
voir antwoirde seyden (alsoe den voirzeyde Achte Cornelisdr catholyck
& sonder eenyge quade sussppie waere gestorven & opte gewyde
plaetse begraven) dat hy als Officier den goeden met onrecht
hadde gearresteert / concluderend daer omme dat hy ontseyt
soude wesen van synen eysch & zy gedaechden geabsolveert.
Schepenen hebben den voirzeyden Schout by heuren vonnisse ontseyt
van synen eysch & den voirzeyden gedaechden geabsolveert.
OR 5655/150v
Den 27en augusty 1571
Up huyden soe zyn ten versoucke van Claes Nanningsz van
Nyeuwe Nyedorp (volgend & uuyt crachte van zeeckere kuere &
ordonnantie by den Schout & Schepenen gemaect) naer zeeckere
voirgaende publicatie in't openbaer op't stedehuys opgeveylt
twie sneesz seylants ghelegen aen een zaedacker groot synde
omtrint 12 sneesz genaempt "den Crom Acker" Pieter Jansz
Koern competerend gelegen in den banne van Nyeuwe Nyedorp
belent met den Tharen wech aen de westzyde & Florys
Jansz aen de oestzyde omme den selven twie sneesz te vercoepen
om gereden gelde volgend zeeckere voirgaende procedueren
alsoe den voirzeyden Pieter Jansz opten 11en september 1570
Claes Nanningsz die somma van 14 ghulden 8 sth bekende schuldich
te wesen / daer voiren pand wijsend aen de voirzeyden Crom Acker
& Schepenen Claes Nanningsz den voirzeyden twie sneesz toegeschat
hebbend / Ende heeft Claes Nanningsz (by consent &
volgend appointement van Schepenen) daer voiren gheboden
tot afcortinge & betalinghe van synen voirzeyden somma van
penningen die somma van 14 ghulden & 8 stuvers / &
noch soe veele daer boven als den oncosten van de
executie sullen bedragen / ende alsoe Claes Nannigsz
het hoochste bodt van 't voirzeyde lant heeft gehadt is by den
Boode als veyler hem daer geluck in de gheboden
& den opslach mede gedaen.
Ende is opten 5en december @o voirzeyd den voirzeyden twie sneesz
lants by den Officier & twie Schepenen by namen Reyer Jansz
& Lambert Aeriansz wettelicken ghelevert.
Schepenen hebben Cornelis Boelen Ketelboeter tot Winckel
toegeschat Pieter Cornelis Schalckes twie beste ketelen voir die somma
van 2 gulden.
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Jan Pietersz Laeckenvercoop tot Hoorn als gemacht van syn
dochters kynt wort van Schepenen toegeschat Pieter
Cornelis Schalckes beste koe voir die somma van 10 guldens
6 stuvers & een oirtgen van zeecker toegeseyden
gelde naer inhout van desen / date 3en july 1570.
Willem Pieter Dissels als gilde voocht wort van Schepenen
toegeschat Aerian Wouters beste bed behalven een voir
die somma van 26 stuvers verteert gelt mitsgaders voir 4 sth van oncosten.
OR 5655/151
Cornelis Jan Pieter Lykes wort van Schepenen toegeschat
Jan Jan Willems beste veers voir die somma van
6 guldens / naer vermelden desen boucke.
Pieter Cornelis Schalckes wort van Schepenen toegeschat
Jan Pieter Lybes beste bed & beste oircussen / voir die
somma van 4 guldens
Pieter Lamberts wort van Schepenen toegeschat Marytgen
Jaep Meynerts weduwe alle heur roerlycke goeden
ofte huysraet voir die somma van 10 gulden & 10 stuvers
jaerlicxe renten.
OR 5655/151v
Den 10en september 1571
Up huyden zyn Pieter Jansz Coeman & Barent Albertsz / by den
Schepenen & gherechte geordonneert & gecommitteert curateurs &
voochden van Griet Pieter Dirck Heerkesdr naegelaten weduwe
van Lourens Pietersz & heuren kynderen.
*en mede gedaechden Schepenen hebben naer voirgaande eysche & antwoirde twischen
Jonge
ter eenre
Jan Jansz eyscher * & Johan van Duvevoirde Schout gedaechden
en mede als eyscher ter andere zyden / en gehoirt hebbend
zeeckere informatie / by heuren vonnisse verclaert
& Jan Jansz geabsolveert / & den Schout daer van ontseyt
van synen eysch / Ende voirts den saecke van den eysch van Jan
Jansz opten voirzeyden Duvenvoirde gedaen is by Schepenen in state
gestelt tot den naesten rechtdach.
Florys Jacobsz Bedwever wyst Symon Claesz als gemacht van
Florys Brouwers soon met synen mede compaen pand aen een cussen
& voirts tot Schepenen schattinge voir die somma van 26 sth
ter cause van turff.
Schepenen hebben den turfluyden toegeschat Florys Jacobs beste
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cussen metten besten deecken.
Schepenen hebben Dirck Oude Claes Schoenmaecker toegeschat
Pieter Hilbrants beste bed met syn beste deecken voir
die somma van 6 gulden 5 sth & een oirtgen.
Schepenen hebben Aeff Jaep Saels toegeschat Jan Jan
Willems beste bed & syn beste deecken op een nae / voir die
somma van 5 gulden & 16 stuvers.
OR 5655/152
Den 24en septembris 1571
Claes Aerian Cornelis wyst Cornelis Jansz Molenaer pand
aen syn beste deecken & voirts tot Schepenen schattinge
voir die somma van 3 karolus guldens / ter presentie
van Lambert Aeriansz Schepen.
Beroerend den questie twisschen Mr Reyntgen Cherurgyn
ter eenre / & Tryn Fransses van Opmeer ter andere zyden /
nopende dat den voirzeyden Mr Reyntgen een soontgen van de voirzeyden Tryn
Fransz aen hadde genomen omme van degeschuertheyt te
ghenesen & gesont te maecken ofte gheen gelt te
ontfangen / & hadde daer van bedongen 12 guldens
daer op by den voirzeyden Tryn Fransses is gegeven in handen
van de voirzeyden Mr Reyntgen off syn gecommitteerde die somma van
9 h guldens ende by den voirzeyden Mr Reyntgen worde versocht
te hebben betalinge van de 2 h guldens reste alsoe hy
't voirzeyde kynt soe hy seyde hadde genesen waer tegens
den voirzeyden vrouwe seyde dat 't kynt nyet
ghenesen en was / noch noyt by syn toedoen gesont en
hadde geweest dat zy ter cause van dien soude
van den voirzeyden Mr Reyntgen hebben restitutie van de voirzeyde
9 h guldens / Schepenen gehoirt hebbend eysch ende
andtwoirt van de perthyen aen weder zyden hebben by heuren
vonnisse verclaert & verclaeren mits desen / dat Mr
Reyntgen soe hy procedeert van synen eysch sal wesen
ontseyt / ende dat den voirzeyden vrou sal hebben restitutie
van de voirzeyden Mr Reyntgen ter somma van 6 guldens.
Cornelis Heyndricxsz als Ouwe Neel wyst Jonghe Jan Brouwer van Schagen
pand aen een bed & voirts tot Scepenen scattinge voir die somma
van 4 guldens & 3 sth.
Schepenen hebben Jan Brouwer toegeschat Ouwe Neels
beste bed met syn beste deecken voir 4 ghulden 3 sth.
Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat / Jan Jan
Willems koe voir die somma 9 guldens & 3 sth.
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OR 5655/152v
Jacob Claes Teenges wort van Schepenen toegeschat / Jan Jan
Willems hoeckelinge & Jan Oems hoey dat in syn schuer
staet voir die somma van 18 gulden van lanthuier.
Phillips Jacobsz van Alcmaer wort van Schepenen toegeschat
Garbent Symon Snijders twie syn beste bedden met heuren
toebehoeren.
OR 5655/153
Den 8en october 1571
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Aerian
Aeriansz Pieter Corneliszn Schalckes / quytantie sal geven met
hypoteecke naer behoeren van zoe veel lants als Aerian
Aeriansz ofte synen huysvrouwe Pieter Cornelisz voirzeyd vercoft
heeft & den penninghen ofte custinghe daer van toegeseyt
zynde omme van Pieter Cornelisz weghen Aerian Aeriansz te betaelen
& daer mede soude volstaen.
Dirck Claesz Schoenmaecker wort van Schepenen toegeschat
Jan Maertsz zyn twie beste deeckenen voir die somma
van 2 karolus guldenen.
Cornelis Jansz Molenaer wort van Schepenen toegeschat
Claes Aerian Cornelis zyn beste bed & beste deecken
voir die somma van 3 guldenen.
Syvert Pietersz Schuytvoerder wort van Schepenen toegeschat
Joost Heyndricxsz Glasemaker syn vercken voir die
somma van 2 ghulden 7 sth 3 duyts / Schepenen hebben Zyvert
noch toeschat Joost Glaesemaeckers beste deecken voir den voirzeyden somma.
Lambert Augustyns van Alcmaer wort van Schepenen toegeschat
Pieter Cornelis Schalckes syn beste hookeling voir die
somma van 2 ghulden 10 sth.
Pieter Jansz alias Langedyck wort van Schepenen toegeschat
Jan Cornelisz Vat zyn beste koe voir die somma van
7 ghulden verschenen custinge tot kersmis lestleden verschenen.
Buyke Wybrants wort van Schepenen toegeschat
Tryn Janemeyd alle heuren inboel binnen heuren
huys wesende / voir die somma van 20 ghulden en 1 h sth.
Noch wort Boyke voirzeyd van Schepenen toegeschat Symon
Claesz Cuyp alle synen inboel van bedden deeckenen potten
& ketelen & anders voir die somma van 6 ghulden &
14 sth.
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OR 5655/153v
Cornelis Rembrants wort van Schepenen toegeschat Pieter
Cornelisz alias Schalckes zyn beste koe behalven een voir
die somma van 12 gulden.
Den 22en october 1571
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert & verclaren mits
desen dat Lambert Theensz & Aerian Rensz als Kerckmeesteren
van den jaere 70 lestleden van Oude Nyedorp betalinghe sullen
hebben van Cornelis Claes Reyntges Theens Ghysz Jan Bleskes
& Cornelis Bartelmeeus van zeeckere huiere & erfpacht
binnen een maent eerstcomend ofte by foulte van betalinge
sullen den voirzeyden Kerckmeesteren den penningen moghen laeten
uuytleggen.
Aerian Cornelisz Grotes van Hoochghe Biere beloofde voir hen &
synen erffven / Jid Melis alias Groue Yd tot Hoorn te betaelen
die somma van omtrint 13 gulden van syn eygen schuld
& noch 8 guldens van Aerian van Specks weghen
coemt omtrint tsamen 21 guldens / voir
karsmisse eerstcomend / ofte by foulte van betalinghen
den voirnoemde penningen te moghen winnen als wilkert gelt
& is verwilkert in presentie van Floris Hermensz & Lambert
Aeriansz Schepenen.
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Jan Jacobsz alias Schou
gelt ofte pand soude hebben ter somma van 15 guldens verlyt gelt
van Pieter Cornelis alias Schalckes / Ende deur absentie van
Pieter Cornelis voirzeyd soe heeft Jan Jacobsz uuyt crachte van
Schepenen vonnisse zelver pand gewesen aen de custinge van zyn lant
hem noch resterend / Schepenen verclaerden dat hy daer mede
mochte volstaen.
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Jan van Duvevoirde
Schout van de Nyedorp cogge volgend & uuyt crachte zeeckere voirgaende
vonnisse / den penningen Hendrick Gerytsz Schotgaerder van Tryn Claes Brautes
resterend / sal uuytleggen volgend onse costume & ordonnantie &
Hendrick voirzeyd contenteren opten eerstcomenden rechtdach ofte dat
hy versteecken sal zyn van vorder recht te doen.
OR 5655/154
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert & verclaeren mitsdesen
dat Jannemeyt naeghelaten weduwede van Dirck Jansz Keuij
die hadde doen arresteren Aerian Weyerts van Langedyck /&
Anna Janszdr naegelaten weduwe van Cornelis Aerian Wyerts / omme
te hebben rekeninge van henluyden van den tyt van omtrint 16 off
17 jaeren / daer tegens den voirzeyden gedaechden seyden ongehouden te zyn
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omme eenyge rekeninge te doene / alsoe Dirck Jansz heuren
man & Cornelis Aerian Wyerts voirzeyd geleden omtrint derdalff
jaeren eenen doode rekeninge hadden gedaen blyckend by desen
regyster gheen rekeninghe en soude hebben van 't gunt zyluyden
ter presentie van Jan Dirck Garbents & Albert Pietersz afgerekent
hadden mitsgaders van 't voirgaende / daer van den voirzeyden eyscherse
is ontseyt & den gedaechden geabsolveert & den
eyscherse gecondempneert in den costen.
Anna Claes Ketelboeters wort van Schepenen toegeschat
Jacob Claes Teenghes koe van Anna voirzeyd ghecoft zynde/ &
noch Jacob Claesz beste van zyn ander koyen noch daer toe
voir die somma van 29 guldens & 12 sth.
Aerian Oem Thyses wort van Schepenen toegeschat Geryt Aerian Cornelis
twie beste deeckenen voir die somma van 28 sth & vyf penningen.
Aerian Jacobsz van Oude Nyedorp wort van Schepenen toegeschat Jonghe
Geryt Cornelis van de Zydwint zyn beste bed / & twie beste deeckenen / voir
die somma van 5 guldens & 2 stuvers.
Dirck Walichs van Winckel wort van Schepenen toegeschat Anna
Jan Tuts heur beste bed / voir die somma van 2 gulden & 5 sth.
verschenen renten.
Schepenen hebben Jan Pietersz Laeckenvercoep tot Hoorn toegetaxeert
voir zeeckere costen moyten & vacatien by hem jegens Pieter Cornelis
Schalckes gedaen / die somma van 15 stuvers / welcke 15 sth
Jan Pietersz aen Pieter Cornelis ofte syn gemacht sal betalen.
OR 5655/154v
Den 24en october
Solvit Joris Mathysz belooft voir hem & synen erffven / van weghen
Pieter Cornelisz Schalckes eenen Jan Pietersz Laeckenvercoep
tot Hoorn te betaelen tot karsmisse @o 72 eerstcomend
die somma van 11 guldens 7 stuvers & een oirtgen
in minderinge & tot betalinge van de custinge dien Joris
Mathysz den voirzeyden Pieter Cornelisz schuldich is / mits
daer van gevende van renten naer advenant den 100
guldens 6 guldens 'sjaers / van desen tyt off totten dach
van betalinge toe.
Pieter Pietersz Breg verdaecht & beclaecht zynde ten versoucke
van Jan Pietersz van Winckel als gemacht van Heyndrick Jansz
Willems & Neeltgen Garbrants synen huysvrouwe / omme te
verclaeren by synen eede / off hy Claes Claesz Breeck tot
eenyger tyt 't sy voir ofte nae dat hy in't huys by
hem van Heyndrick Jansz voirzeyd ofte zynen voochden gecoft gewoont
heeft tot desen dach toe eenyghe brieven 'tzy obligatien
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hantscriften ofte anders ghelevert heeft off en heeft
daer op den voirzeyden Pieter Pietersz Breg geantwoirt
heeft in (juditio seggend) dat hy Claes Claesz voirzeyd
gheenen brieven 't zy obligatie ofte anders een
heeft gelevert tot gheenen tyt presenterend 't selfde des
noodt synde by eede te affirmeren.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat
Pieter Pietersz Breg alsulcke 15 guldens
als hy Hendrick Jan Willems jaerlicx schuldich is
van de renten voir en saterdach eerstcomend sal leveren
& betalen in handen van Aerian Maertsz / ofte
in handen van Garbent Thomasz als voocht van
Claes Claesz Breecx oude kynderen / op datter gheen
vorder costen noch schaden off en coemen / Mits
dat Jan Pietersz voirzeyd & Neeltgen Garbrantsdr hem sullen
vryen en granderen van Heyndrick Jansz ofte den houder
des brieffs / en alle costen schaden & interesten aen
hemluyden te mogen verhalen & executeren nae syn gelieven.
OR 5655/155
Den 5en novembris 1571
Aerian Woutersz van Oude Nyedorp belydt Jan Pieter Lybes van
goede berekende penningen schuldich te wesen 7 karolus
guldens / En heeft daer voiren pand ghewesen aen
een deecken & voirts tot Schepenen schattinghe.
Uuyt oirsaecke dat den Schout ofte zynen gemacht
Schepenen vonnisse opten 22en octobris lestleden gepronunchiert
nyet en hadden voldaen ofte obbedient geweest & Hendrick
Gerytsz gecontenteert van 't gunt hem van Katryn Claes Brantes
is resterend volgend den costume & ordonnantie / soe is
den rechtdach gesurcheert.
OR 5655/155v
Den 19en november 1571
Volkert Jacobsz Smit bekende voir hem & synen erfven
Claes Jacobsz Yservercoep poirter tot Hoorn schuldich
te wesen die somma van 40 karolus guldens berekent
gelt / belovend de zelve penninghen te betaelen tot
karsmisse @o 72 eerstcomend / & by foulte
van quade betalinghe / zoe stelde Volkert Jacobsz hem
voir allen hoven & rechteren subiect onder verbant van
allen rechten / Geschiet in presentie van Reyer Jansz
& Jan Jansz Schepenen en my present.
Claes van Buyten
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Up huyden date als boven soe is volgend zeeckere
voirgaende prosedueren & naer inhouden den kuere &
ordonnantie van Nyedorp ten versoucke van Claes Jacobsz
Yservercoeper poirter der stede van Hoorn voir onse
vierschaer in 't openbaer opgeveylt omme te vercoepen
by executie omme ghereedt gelt / het halfve huys
& halffve erffve onderdeel daer Geryt Dircxsz
Smidt z.g. in syn leven plach te bewoenen omme
metten penninghen daer van comend den voirnoemden Claes
* metten costen
Jacobsz te contenteren & betalen van synen achterwesen ter somma
daeromme gedaen
van 40 guldens & 10 stuvers * naer inhout desen
regyster / Ende is van het voirzeyde halffve huys & halffve
eerffve coep ghebleven Symon Claesz Cuijper die 't selfde
ghecoft heeft voir die somma 65 karolus
guldens.
Up welcke vercoepinghe dat Herck Gerytsz van Winckel
uuyten naem van de naeghelaten weduwe van Dirck Gerytsz
synen broeder / heeft geopposeert (seggend dat den voirzeyden
Claes Jacobsz recht noch actie aen 't huys & erffve voirzeyden
en hadde omme 't selfde te vercoepen) maer dat den voirzeyden
weduwe volgend zeeckere transactie by eenen Florys Jansz
uuyten naem & als voocht van synen moeder opten
26en july 1563 gedaen & in handen van de voirnoemden
Dirck Gerytsz heuren man getransporteert / 't selfde huys & erffe
rechtelycken compoteerden.
OR 5655/156
Maerten Volkerts wort van Schepenen toegeschat Man
Jan Tuts zyn beste bed met syn toebehoiren & noch tresoer /
met drie biggen / voir die somma van 18 guldens.
Aerian Oem Thysz wort van Schepenen toegeschat / Enghel Pietersz
& Man Jan Tuts elx heur bysonder heur beste cussen & beste
deecken voir die somma van 3 guldens min een vieryser
't welck zyluyden als raetsluyden van 't schut tot Aerian Thysz
voirzeyd gehaelt of geborcht hebben.
OR 5655/156v
De 3en decembris 1571
Jan Aerian Dirck Yfs alias Dwang van Winckel wyst
Barent Albertsz als voocht van Claes Claes Geryt Ghyses
maexel voir die somma van 100 & omtrint 30
karolus guldens ter goeder rekeninghe aen eenen zaedacker
groot sijnde 14 sz / leggende in onse banne & in den weesbouck
voir den voirnoemde somma van penninghen verbonden & hypoteeckeert.
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Schepenen hebben Barent soe procedeert toegeschat
den saedacker in't weesbouck verbonden.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Toems
Volkerts Tryn Pieter Jan Tuts weduwe pand soude
wysen ofte stellen voir die somma van 9 guldens
berekent gelt / Toems Volkerts heeft pand
gewesen voir de voirzeyden penningen / aen een bed hem met syn
kynderen t'samen competerend & voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Tryn Pieter Jan Luts weduwe toegeschat
Toems Volkerts & syn kynderen heur twie beste bedden metten
pueluwen.
Jan Garbent Dircks is gelt off uuytleg by Schepenen toeghewesen / van Claes Jansz Oterlick 45 ghulden 12 sth / Jan Jan
Foppes 14 ghulden 12 h sth & Piet Heyn Scoenmaker 64 ghulden.
Zoe verde syluyden nyet en betaele binnen 14 daghen,
dat Jan Garbentsz als dat uuytleg sal moghen hebben.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Pieter
Pietersz Bregs sal moghen volstaen metten betalinghe by
hem ghedaen van 15 gulden van renten dien hy
Heyndrick Jan Willems jaerlicx schuldich is tot mey
lestleden verschenen wesend / alsoe hy den penningen
rechtelicken in handen houder des brieffs betaelt
heeft.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Symon Claesz
Cuyp gecondempneert & condempneren hem mits desen
dat hy Symon Jansz alias Tey van Haringhuysen
sal betalen die somma van 26 stalfve
guldens / ofte daer pand vor soude wijsen / welcke
vonnisse Symon Claesz heeft geappelleert.
OR 5655/157
Jan Jansz Houwert van Zybekarspel presenteert in
juditie syn schellingen dien hy van syn wyfs weghen tot
Oude Nyedorp heeft / uuyt te coepen / & syn uuytcoep
ter stont op te leggen & begheert voirts van allen
lasten die men voer den schellingen sullen gaderen vry
te wesen protesterend van 't gunt voirzeyd is.
OR 5655/157v
Den 17en decembris 1571
Jacob Jan Claes Cuypers bekent Cornelis Jansz Molenaer
schuldich te wesen die somma van 15 guldens 12 sth
& een blanck in presentie van Jan Jansz Schepen.
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Jehan van Duvevoirde Schout van de Nyedorp cogge heeft eysche
gedaen op Claes Claesz alias Breeck / ter cause hy eenen Jan Hartochs
nedergeslagen hadde / Hilbrant Jansz alsoe hy Pieter Heeringsz
nedergeslagen hadde & Geryt Smit alsoe hy eenen Rens Pietersz
van de levenden lyve ter doot hadde gebrocht zy elcx bysondere
daer aen hadden verbuert (uuyt saecke van quetsueren aen de
voirnoemden nedergslagenen gedaen) die boeten van 10 ponden
& alsoe den voirnoemden eyscher tot verscheyden termijnen
opten voirzeyden delinquanten met rechte heeft geprocedeert
versochte daeromme aen myne Heeren den Schepenen exxeditie
van den rechte & uuytinghe van vonnisse / Schepenen gehoirt
hebben den eysche & conclusie hier voiren verclaert
hebben den voirzeyden zaecke in state gestelt & gesteedt
totten eersten rechtdach.
Jehan van Duvevoirde Schout van de Nydorp cogge heeft
beclaecht eenen Hilbrant Jansz hem aenseggend alsoe hy eenen
Geryt Dircxsz Smit van den levenden lyve ter doot hadde
gebrocht dat hy daer aen hadde verbuert zyn lyf & goet
concluderend dat hy ter cause van dien gebannen sal
wesen uuyten Co Mats landen / & zyn goeden geconfisqueert.
Schepenen hebben 't selfde in state gestelt &
gesteedt totten eersten rechtdach.
Volkert Smit is by vonnisse van Schepenen gelt ofte pand
toegewesen voir die somma van 29 h sth van
eenen Claes Jacobsz Scheed / & deur absentie van de voirnoemde
Claes Scheed soe heeft Volkert Jacobsz uuyt crachte
van Schepenen vonnisse zelver pand gewesen aen een deecken
& voirts t'Schepenen schattinge.
OR 5655/158
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / dat Jan
Jacobsz alias Schou / den zaedacker groot synde omtrint 14 sneez
by Jacob Willemsz synen vader voir die somma van 100
karolus guldens hooftpenningen in 't weesbouck van Nyedorp
verhypoteeckeert / & by Barent Albertsz als voocht van
Claes Claes Geryt Ghysses / voir den voirzeyden 100 guldens mitsgaders
zeeckere verloepen & verschenen renten pand aen ghewesen / &
van de Schepenen toegeschat is / zal vryen van de voirnoemde
penningen daer Claes Claesz voirzeyd daer op staende heeft.
Schepenen hebbn Jan Pieter Lybes ontseyt van synen eysche
op Maerten Allert Deckers gedaen ter somma van omtrint
6 off 7 guldens & Maerten Allertsz geabsolveert / refernerend
Maerten Allers syn actie 't welck hy sal moghen institueren
voir den vierschaer van Hoochtwoude.
Schepenen psisteren by 't voirgaende vonnisse by Schepenen
van 't jaer 70 opten 31en dach julij gepronunchiert
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twisschen Marytgen Jan Reyers eyscherse
& Jacob Vrericxsz Deurdryver / & Claes Dircxsz Outrot
gedaechden / ende is volgend den den voirzeyden Deurdryver
& Oudt rot / een gerechte weete bestelt jegens den eersten
rechtdag omme 't voirzeyden vonnisse te voldoen.
Schepenen hebben Commer Ghyses ghelt ofte pand toegewesen
van Dirck Swaen als curatoir van Kees Mooll / ter somma 9 sth 1 oirt
ten waere dat Dirck Swaen conde bewysen dat hy eenyge
crediteurs minder dan heur penningen hadde gegeven /
& dat hy pand soude wysen ofte dat ick als voocht
selfs pand mochte wysen is gesteed.
Jaep Schout Jans wort van Schepenen toegeschat Dirck Jansz Kuypes
weduwe heur beste bed met syn toebehoiren voir die somma
van 4 ghulden 11 sth 1 oirtgen / & dat in de plaetse van een winterveers in den jaere 69 daer voir geschat.
OR 5655/158v
Anno 1572
Schepenen
Jan Dircxsz Garbrantsz
Jan Jansz Cuecxs
Amel Gerytsz
Aerian Jansz Dircx Danys
Claes Jansz
Claes Ghyses
Oude Nyedorp Jan Pieter Willems
& Jacob Symon Willems
Den 8en january
Den eersten dach van de gadinge
Jan Jan Willems van Oude Nyedorp belydt Albert
Pietersz Walichs schuldich te zyn die somma van
37 guldens &10 stuvers van custinge
voir den twieden vierden termyn / van den zaedacker by
hem van Albert Pietersz gecoft / Geschiet in presentie
van Jacob Symonsz Schepen.
Allert Pietersz wort van Schepenen toegeschat den zaedacker hier
boven genomineert / voir den voirzeyden somma van 37 h ghuldens.
Wouter Heyndricxsz bekent Albert Pieter Walichs
schuldich te zyn die zomma van 27
guldens van verschene lanthuer / geschiet in presentie
van Jacob Symonsz Schepen.
199

Albert Pietersz wort van Schepenen toegeschat Wouter
Heyndricx twie beste koyen voir die somma van
27 gulden verschenen lanthuier hier boven verclaert.
OR 5655/159
Den 11en january 1572
Up huyden soe is volghend zeeckere voirgaende procedueren
ten versoucke van Garbrantsz Dircxsz als voocht van de
naegelaten weeskynderen van Jacob Olbrantsz zon en & Aerian
Dircxsz alias Mol als stiefvader van de voirnoemde weeskynderen
ende uuyt crachte van Schepenen vonnisse / alsoe voir henluyden ghebleecken heeft hoe dat opten 27en junij
@o 71 lestleden maexel is ghewesen aen een psceel
weydlants groot omtrint zes geersz voir die somma van 400 karolus
guldens van custinge van 't voirzeyde lant & is by Scepenen
den voirzeyden zes geersz weydlants den voirnoemden weeskynderen
toegeschat naer inhouden desen regyster & is het
voirzeyden lant eertyts ghehypoteeckeert voirnoemd 400
guldens (als custinge van 't voirzeyde lant) blyckend by den
inhouden van 't weesbouck / verclaert dat men 't voirzeyde
lant soude vercoepen by executie / Ende volgend dien.
Soe is 't voirzeyde weydlant groot synde omtrint zes geersz
by den koep sonder maet (leggende in den banne van Nyeuwe
Nyedorp aen de oestzyde van de Terdiecker wech binnen paed
naer volgend den ordinantie & costume daer van synde
alhier op't stedehuys opgeveylt omme te vercoepen omme
gereedt gelt omme metten penninghen daer van ccmende
te furneren & aff te quyten den voirnoemde 400
guldens mitsgaders noch zeeckere achterwesen ofte verschenen
onbetaelde renten dien den voirnoemden Aerian Dircxsz aen
't voirzeyde lant ten achteren is / mitsgaders den costen daer
omme gedaen / Ende is by ordinantie van Schepene by den
voirnoemden Garbrant Dircxsz uuyten naem van de voirnoemde weeskynderen
daer voiren gheboden tot minderen & in betalinghe
van zynen / mitsgaders den voirnoemden Aerian Dircxsz heuren achterwesen
& van den oncosten daer omme gedaen / die somma van
5talff 100 gulden / & alsoe het bodt by niemant
verhoocht en is / soe is den voirnoemden Garbrant Dircxsz
uuyten naem als voiren daer van coeper gebleven.
Ende is by den substituyt van den Officier hem den opslach
gedaen / & by den substituyt ter presentie van Jan Dircxsz
& Aerian Jansz Schepenen opten 14en dach der selver
maent rechtelicken ghelevert.
OR 5655/159v
Upten lesten dach van karsmis gadinghe
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Aerian Symonsz van Nieckelant wort van Schepenen toe
Symon Jansz Dondelers zynen eenichsten koe met drie
zyn beste bedden met heuren toebehoeren voir die somma
van 31 gulden & 10 sth van verschenen lanthuier.
Willem Pieter Dissels wort van Schepenen toegeschat / Pieter
Pietersz Els drie geersz weydlants leggende in den Oester
Campen van Willem voirzeyd ghecoft met noch een koe / voir
die somma van 111talfve gulden verschenen
custinge van de voirzeyden drie geersz lants.
Anna Jan Kuyner Aels nagelaten weduwe van Cornelis Aerian
Wyerts wort van Schepenen toegeschat / twie van Griet Oem
Louwes weduwe heur beste koyen voir die somma van
20 gulden verschenen lanthuier.
Thys Jan Mathys wort van Schepenen toegeschat / Jan
Pietersz van Langedyck zyn beste koe / met syn beste
bed met synen toebehoeren voir die somma van 11 ghulden 7 h sth
van de verschenen lanthuier.
Joris Mathysz wort volgend & naer vermelden synen brieff
van constitutie (ter cause van de laesten custinghe van de
zatelants by Claes van Tolcke & Jan van Schou van
Reyner Adriaensz ghecoft ) toegeschat alle 't lant (van de voirzeyden
saete) binnen onse jurisdictie van Nyedorp ghelegen
voir die somma van 1100 karolus guldens
volgend den voirzeyden constitutiebrieff.
Cornelis Jan Cruyffs erffven wort van Schepenen toegeschat
den saedacker leggend over den oudedycx sloot groot
synde omtrint twie geersz by Aerian Piet Geryts van de
voirnoemde erffven gecoft voir zeeckere restant van de custinge.
OR 5655/160
Den 14en january 1572
Up huyden so is Pieter Cornelisz alias Schalkes
van Oude Nyedorp nu tertyt woenend buyten Delft inghewonnen &
eenen gherechten wete bestelt ten versoucke van eenen
Jonghe Jacob Jansz Backer mede van Oude Nyedorp / omme
zeeckere verschenen lanthuier ter somma van 78 ghulden
naer inhout den huiercedulle daer van zynde / ende den
rechtdach sal dienen voir den gerechte van Nyedorp opten
11en februarij eerstcomend.
Pieter Lambertsz wort van Schepenen toegeschat het halffve
huys & halffve erffve staende tot Oude Nyedorp daer Cornelis
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Lambertsz synen broeder plach te bewoenen / van 't voireynd in
voir die somma van 25 gulden verschenen
lyfrenten.
OR 5655/160v
Den 28en jannuarij 1572
Schepenen hebby heuren vonnisse verclaert & verclaeren mitsdesen beroerend den eysche by Jan Dutten gedaen op
Cornelis Jan Pieter Lybes / daer van hy was eyschend
zeeckere arbeytsloon ofte dickgelt daer hy soe
hy seyde aen de Zydwint te maecken verdient hadde
van een stuck lants genaempt "Flops " waer tegens den
selfden Cornelis Jansz gedaechden was seggende dat
hy ten tyde by den Zydwint maect 't selfde lant
in syn bewaer hadde & gehouden was selfs den
oncosten daer van te dragen & doende recht hebben
den voirzeyden eyscher ontseyt van eysche / & den
voirzeyden gedaechden daer van geabsolveert.
Cornelis Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat
Jan Jan Willems zyn beste deecken & beste oercussen
voir die somma van 2 ghulden & 5 sth.
Jan Zyverts wort van Schepenen toegeschat Jaep Claes
Theenges beste koe alsoe Jaep voirzeyd daer selfs pand
aen ghewesen heeft voir die somma 7dalfve gulden.
OR 5655/161
Den 11den february
Jan Jan Willems wijst Aerian Piet Gheryts maexel
voir die zomma van 106 karolus guldens corrent
naer inhout den obligatie daer van zynde aen den
zeedacker in den obligatie gementioneert & verbonden
& voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Aerian Piet Geryts toegeschat voir den voirzeyden 106 gulden
boven verclaert den zaedacker groot synde omtrint 11 sneesz in den
obligatie verclaert.
Beroerend den questie twisschen Pieter Dircxsz Backer
van Nyeuwe Nyedorp eyscher ter eenre & Pieter Hilbrantsz
als procureur & gemacht van Aerian Willemsz van
Hoorn gedaechden ter andere zyden nopende den bruycwaer
van een stucke weydlants genaempt "den molen ven"
met een riedtschoot / d'welcke den voirzeyden eyscher seyde
van de voirzeyden gedaechden gehuiert te hebben blyckend by den
huiercedulle daer van gepasseert & by den voirzeyden gedaechden
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ondergeteyckent / versouckend dat den voirzeyden gedaechden den
voirzeyden huiercedulle soude kennen ofte ontkennen / daer
op Pieter Hilbrantsz van wegen den voirzeyden gedaechden
seyde alsoe 't voirzeyde lant leen was & den leenheer
subiect dat hy nyet schuldich en soude wesen
voir desen vierschaer te andtwoorden / Schepenen
hebben by heuren vonnisse verclaert / dat den voirzeyde
gedaechden zyn actie sal institueren voir den leenheer & mannen daer 't zelfve lant subiect is &
dat den voirzeyden gedaechden ongehouden zal zyn te andtwoorden
voir dese vierschaer.
Schepenen hebben by vonnisse verclaert by foulte dat Jan
Gerryt Oyts / Pieter Gerryt Oyts / Diewer Ael Michielsdr
& Aerian Pietersz Camers / Claes van Buyten nyet en
betalen van de kerckepenningen naer inhout syn bouck binnen
een maendt dat Claes van Buyten alsdan uuytleg sal hebben.
Voirts in gevalle Claes Jansz Oterlick (als borch van Pieter
Jansz Koorn ofte Pieter Koorn selver) Claes van Buyten als
kerckmeester nyet en betalen naer inhoudt syn bouck voir
halfvasten eerstcomend / dat Claes van Buyten als dan
uuytleg sal mogen hebben.
OR 5655/161v
Pieter Claes Reyers weduwe & kynderen van Hoochtwoude wort van Schepenen toegeschat / alle Symon
Jan Dondelaers thilbaer goeden (uuytgeseyt den
drie beste bedden met heuren toebehoeren) 't gundt daer
binnen zynen huyse is van scrien & tresoer / ketelen ende
potten / & anders voir die somma 7 gulden min
een halfve sth in reste van een paert.
Barent Albertsz als voocht van Claes Claes Gerryt
Ghyses met Claes Claesz voirzeyd hebben volgend zeeckere
voirgaende prosedueren & kercksgeboden volgend
den ordonnantie in den vierschaer versocht
aen de gerechte omme by executie van den gerechte
te worden vercoft een zaedacker groot synden
omtrint 14 sneesz leggend in den banne van Nyedorp
by Jacob Willem Wyerts eertyts voir die somma
van 100 gulden hooftgelt & noch omtrint
30 gulden van verschenen renten verhypoteeckeert
omme den voirzeyden somma van penningen daer mede te furneren.
Ende is den vercoepinge den tyt van 4 weecken
uuytgestelt mits dat Jan Aeriansz Dwang den
voirzeyden somma van penningen beloofde te betalen & Claes
Claesz van synen achterwesen te contenteren &
by foulte Jan Aeriansz den voirzeyden Claes Claesz binnen
vier weecken nijet en contenteerde soe
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hy hem overgegeven dat hy & Claes Claesz
met Barent Albertsz elcx een man soude nemen
dien het seggend van de coep & prys van de voirzeyden acker
dien Claes Claesz als dan soude hebben
in coepe soude zeggend sullen Barent
Albertsz & Claes Claesz als dan voirts mogen
procederen mette executie & den selven acker doen
vercoepen.
OR 5655/162
Den 10en maerte 1572
Geryt Aerian Cornelis wyst Jan Aeriansz alias Duam pand aen
een deecken & voirts tot Schepenen schattinge voir die
somma van 9 ghulden & 10 stuvers.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jan Jacobsz alias
Schou den zaedacker van omtrint 14 sneesz zal vryen
van den lasten te weten 100 guldens hooftgelt &
omtrint 30 guldens van verschenen & verloepen renten
de welcke Claes Claes Geryt Ghysses daer op heeft
volgend zeeckere voirgaend Schepenen vonnisse in date den lesten
rechtdach van 't verleden jaer 71 binnen vierthien dagen
ofte 't staet langer by gemoede.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Dirck Claesz
Schoenmaecker voirts sal mogen prochederen met rechte volgend
den voirgaende termynen met executie tegens Pieter Hilbrants
omme den geschatte panden by executie te doen vercoepen.
Heyndrick Cornelis Symons wort van Schepenen toegeschat / Jan Jan Willems
beste koe voir die somma van 16 ghulden 5 sth & 3 duyts
't gundt opten 26en maerte 71 voiren geschat is hier inne
begrepen.
Claes Dirck Meses wort van Schepenen toegeschat / Cornelis Piet Ruychs
zyn beste bed met syn beste deecken voir die somma van 5 ghulden 10 sth
& een oirtgen beroerend van arbeytsloon
Pieter Lamberts wort van Schepenen toegeschat den timeragie
van 't huys staende aen d'oestzyde van Jan Zyverts voir die somma
van omtrint 10 guldens verschenen lyfrenten / alsoe 't selfde
huys & erffve eertyts by --- Lambertsz voir den voirzeyden lyfrenten
verbonden & gehypoteeckeert syn.
OR 5655/162v
Up huyden desen 10en maerte 1572
soe is naervolgend
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den keure & ordonnantie onser stede & uuyt crachte van dien
& volgend zeeckere voirgaende procedueren & publicatie daer
op gevolcht / ten versoucke & instantie van Claes Claesz
Gheryt Ghijses op 't stede huys in't openbaer opgheveylt
omme te vercoepen eenen zaedacker groot synde omtrint vierthien
sneesz leggend in onse banne van Nyeuwe Nyedorp nu tertyt
belent met Marytgen Cornelis cum socys aen de noertsyde &
Jacob Claesz cum socys aen de suydtsyde / & dat omme gereedt
gelt omme metten penningen daer coemend te furneren &
af te quyten zeecker 100 gulden hooft gelt / by Jacob
Willem Wyerts van den voirnoemden Claes Claesz ontfangen daer voir
hy 6 guldens 'sjaers van renten soude geven & den voirzeyden saedacker heeft verhypoteeckeert & verbonden / & noch omtrint 30
guldens voir 5 jaer verloepen & verschenen renten alsoe Jan
Aeransz alias Dwang opten derden dach december lestleden
voirend voirzeyden 100 & omtrint 30 guldens maexel heeft
gewesen aen de voirzeyden zaedacker & by Schepenen opten selfden tyt
den voirzeyden zaedacker Claes Claesz toegeschat is ende volgende
den voirgaende uuytinge is by den voirnoemde Claes Claesz (in
minderinge & betalinge van syn voirnoemde achterwesen metten
oncosten daeromme gedaen voirden voirzeyden zaedacker gheboden
die zomma van 140 guldens & alsoe den
voirzeyden Claes Claessoons bodt van 140 gulden
by nyemant verhoocht en is soe is hy daer van
coeper gebleven / & is hem by den Substituyt van den Officier
den opslach metten coep van 't voirzeyden zaedlant gedaen.
Wouter Heyndricxsz wort van de Schepenen toegeschat van Jonge
Jan Jansz Corvers weyd genaemt " 't Hooch" een halff gers
van de noordwest om voir die somma van 27 ghulden
verschenen lanthuier daer & alsoe Wouter Heyndricxsz
daer voir borch gebleven was.
Cornelis Claesz Cormes wort van Schepenen toegeschat / Claes
Cornelis Olefs zyn beste koe voir die somma van 20 ghulden
Cornelis Claesz resterend van de coep van een koe.
OR 5655/163
Den 24en maert 72
Jan Pieter Lybes belydt Thonis Scryver van Ste Maerten
schuldich te wesen die somma van 16 gulden in presentie van
Aerian Jan Dircxsz Schepen.
Jacob Jansz Veel wyst Jan Maertsz Backer pand voir die
somma van 19 h sth van arbeytsloon aen een deecken & voirts
tot Schepenen schattinge.
Jehan van Duvenvoirde Schout van de Nyedorp cogge verclaerde in
juditio dat hy tot verscheyden tyden aen de Schepenen versocht &
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henluyden voirgehouden heeft omme volgende den ordonnantie
& den inhouden van de placcaete van de 10en & de 20en penning / van den
coinenschap
metten Schepenen den collecteurs & ontfangers van dien te
nomineren & verkiessen / & uuyt saecke dat tot desen
toe by den Schpenen daer toe nyet en is gedaen / soe
protesteert den voirnoemde Duvenvoirde van synen debeur
& goetwillicheyt / & van de deleyeren van de Schepenen / &
versochte daer van acte.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Anna Pieter Nelles weduwe
ghelt ofte pandt toeghewesen / van Jacob Vrericxsz als de Deurdryver
ter somma van 30 stuvers verteerde wincoep ofte verteerde costgelt
& uuyt saecke dat Jacob Vrericxsz gheen pand en heeft
gewesen soe heeft Pieter Dircxsz Backer als voocht van
Anna voirzeyd uuyt crachte van Schepenen vonnisse zelver pand gewesen
aen Jacob Vrericxsz aentreckend clederen & voirts tot Schepenen
schattinge Schepenen verclaeren dat Pieter Dircxsz als voocht voirzeyd
heeft gewesen daer mede hy mach volstaen.
Jan Aeriansz alias Dwang heeft aen den Officier & gerechte versocht
dat volgend Schepenen vonnisse van den 10en maerte lestleden alsoe
Jan Jacobsz alias Schou Schepenen vonnisse nyet en heeft voldaen
te weten dat hy 't zaedlant nyet en heeft gevryt binnen 14 dagen
dat hy ter cause van dien overhoerichts is / dat den Officier
gehouden soude wesen eerst & voir al 't gewelt off te doen &
den voirzeyden Jan Jacobsz te bedwingen / eer hy vorde soude recht doen
protesterend van costen scaden & interesten.
Daer op Jan Jacobsz voirzeyd seyde dat hy op 't voirzeyde vonnisse (soe hy
met 't selfde was beswaert en heeft geappelleert / Schepenen verclaeren
soe verde Jan Jacobsz rechtelick can bewysen dat hy geappelleert
heeft binnen den behoirlicken tyt / dat den appellatie sal
stateren & van waerden wesen.
OR 5655/163v
Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat / Pieter
Coster Claes swarte oesterse rock / voir die somma van
28 sth & voirder matten costen daer omme gedaen & te doen.
Jan Pieter Lybes wort noch van Schepenen toegeschat / Reyer
Gerryt Amels (beste eenwinter veers) & indien hy geen veers en
heeft syn minste koe met syn bester deecken voir die
somma van 9 guldens.
Jan Aeriansz alias Dwang wort van Schepenen toegeschat
Gerryt Aerian Cornelis minste off slimste koe voir die
somma van 9 h gulden.
Jan Aeriansz voirzeyd wort van Schepenen toegeschat
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Cornelis Jan Tuts beste bed / met het beste vercken voir
die somma van 6 guldens & 5 stuvers.
Jan Aeriansz Barents Swager wort van Schepenen toegeschat van
Jan Jansz / Jan Jan Willems zoen / Jan Oems beste deecken
met een hokeling pickswart geheert / voir die somma van
4 gulden & 3 stuvers.
Jacob Claes Teenges wort van Schepenen toegeschat Jan Jan
Willems syn twie beste deeckenen / op een nae voir die
somma van 2 ghulden 7 sth verschenen & onbetaelde lanthuier.
Meester Thomas Jansz Cherurgyn wort van Schepenen toegeschat
Cornelis Piet Ruychs syn beste bed op een nae / met twie van
de beste deeckenen op een nae voir die somma van 6 gulden
van arbeytsloon van Meesteren bedaengde penningen.
Cornelis Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat / Jan Jan
Willems beste bed met syn beste oircussen voir die somma
van 6 guldens.
OR 5655/164
Jan Cornelisz Sloetgens wort van Schepenen toegeschat / Cornelis
Jan Pieter Lybes syn beste bed met syn beste deecken / voir die
somma van 4 ghulden 7 h sth.
1572
Upten 18en april wesende den
laesten dach van de paesch gadinghe
Heynderik Cornelisz van Oude Nyedorp eysscher heeft
gheclaecht op eenen Jan Jan Willems mede van Oude Nyedorp
gedaechden hem eyschend die somme van 96 gulden
drie stuvers & zeven duijts in reste van custinghe van een
pcheel seylants groot synde omtrint thien sneesz leggend in den
banne van Oude Nyedorp lendens den voirzeyden eyscher aen den oest
& den voirzeyden gedaechden aen de westzyde nemende conclusie
dat by zeven den naeste ghelanden van de voirzeyden pchele zeylants
heuren getuychnisse verclaert & uuytgesproocke sal worden
den voirzeyden eyscher in 't beter recht & den gedaechden in 't quader
recht daer tegens den voirzeyden gedaechden seyde nyet schuldich
te zyn van de custinge van den voirzeyden pchele seylants blyckend
by zynen brieve van quytantie daer van gepasseert.
Den zevenen naeste gelanden hebben by heuren
getuychnisse verclaert & verclaren mits desen den voirnoemden Heyndrick
Cornelisz eyscher in 't beter recht / & den voirzeyden Jan Jansz gedaechden
in 't quader recht / Gedaen by zevenen Jacob Dircxsz
Volkert Cornelisz / Wouter Heyndricxsz / Claes Lamberts
Cornelis Aeriansz / Volkert Jacobsz & Jasper Cornelisz.
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Omtrint deser tyt heeft Symon Claesz Cuypers
als Substituyt van Jehan van Duvenvoirde uuyt crachte
van Schepenen vonnisse uuytleyt (ten versoucke van Heyndrick
Pietersz alias Gheel als ontfanger van den 100sten penning) die somma
van omtrint 10 guldens ter goeder rekeninge / tot laste
van eenen Adriaen Claesz Voocht / van de laesten derden termyn
dien hy schuldich was / elck gulden om twie stuvers 's daechs
beter / & is by Scepenen verclaert / dat den uuytleg soude
staen acht daghen.
OR 5655/164v
Den 21en aprijlis anno 72
Cornelis Piet Ruychs wijst Cornelia Jansz Molenaer pant
aen een koe voor 16 gulden min 5 stuvers in
presentie van Amel Gerijts & voorts tot Scepens scattinge.
Albert Pietersz Swart heeft verwilcoirt ter presentie van
Claes Jansz seinen gulden & 11 sth welcke penninghen
bij Dirck Claesz belooft te betalen over een maent na
date van desen.
Schepenen hebben by hueren vonnisse gewesen dat Cornelis
Jansz als Molenaer voorts procederen zal op Jacob
Jansz Veel mit zij goede recht zo veet int desen
geteykent stonde.
Boycke Toms wort van Scepenen toegescat Cornelis
Piet Ruychs beste deecken mit het beste bedde
voir die somme van 5 gulden een bras penninck
daer hij pant aen wesen heeft.
Cornelis Pietersz van Alcmaer wort van Scepenen
toegescat Sijmen Jan Dondelaers beste coe vooren
somme van 16 gulden min 3 sth / daer hij
selffs pandt aengewesen heeft.
Aerjan Allertsz wort van Scepenen toegescat Tons Gijssis
beste bed mit een middelbaer coe voor den somme van
14 gulden 5 stuvers.
OR 5655/165
Up huyden den 21en aprilis anno 72 so is naer
volgend den kuer en de ordinantie onser stede / & uuyt crachte
van dien & volgende zekere voorgaende procedueren & publicaties
op't stede huys in't openbaer opgeveijlt omme te vercopen
eenen stuecke lants groot omtrent 18 geerz leggende in
onsen banne van Nijdorp belent mit Claes Jansz aen den westzij-
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de & Toms Jansz van Alcmaer ofte zynen erven aen den
noortzyde & dat omme gereet permisse gelt omme metten
penningen daer off comend te furneren en off te quijten 1100
gulden volgende den constitutie brieff die hy Joris
daer aff heeft / waer voor Jan Schou mit Claes Tolcke
an't selffer lant maexel gewesen hebben & is hem Joris
by Scepenen toegescat volgend desen register / ende
volgend den voorgaende veijlinge is bij den voirzeyden Joris Mathysz
in minderinge & beralinge van zynen voornoemden achterwesen
mitten oncosten daeromme gedaen vooren voirzeyden stucke lants
geboden dardalff100 gulden / & alzo 't bot by den
voirszeyden Jorys Matyszoon geboden bij niemant verhoocht en is
so is hy daer van coper gebleven & is hem by den
substituyt van den Officier den opslach metten coop van 't
voirzeyden lant gedeen / & zo verre Jan Jacobszoon
Scou den resterende penningen binnen 14 dagen na
date van desen opbrengt zo zal 't lant wederom hem
toebehooren of 't staet langer met moede.
Aerjan Allertsdr wert toegescat van Mr Toms Janssh
een middelbaer deecken mit een bed voor die somme van
5talve gulden ---- stuvers min een duijt /
Pieter Hilbrantsz wort toegescat van Pieter Floris een bed
voor de somme van 50 stuvers
OR 5655/165v
Upten 5en maij anno 1572
Pieter Jansz Coren belooffe Claes Nanninxsz te betalen
zekere penningen hem resterend als 't zaet van't lant
comt & by faulte van dien zo zal Claes Nanninxsz op zijn
goede recht staen blyven & zal mogen doen zo als hem
gelieven zal aldus verwilcoirt ter presentie van Jan Jansz Cueck
Scepenen gehoort hebbend den eysch & conclusie van Pieter Dircksz
Backer uuyten naem van Syvert Pieters / op Jacob Jansz Veel
beroerend 5 gulden mitten verlopen renten ter causse van een
hanteycken hebben by vonnisse verclaert dat hy Jacob
voirzeyd 't hooftgelt mitte verlopen renten zal opleggen & betalen
tusschen dit & Sinte Jacob eerstcomend off staet langer
mit moed.
Scepenen gehoort hebbend den eyssch & conclusie gedaen by
Sijmen Claesz als procuratoer van den waerdinne "In den Spiegel"
tot Alcmaer beroerend een hanteycken 't welck zy op ---------blochuys heeft / hebben voor vonnisse verclaert / dat indien
hy eenige goeden can becomen voornoemde blockhuijs competerend
dat hy die zal aenspreken.

209

Scepenen gehoort hebbend den eyssch & conclusie gedaen
by Pieter Hillebrants uuijten naem van Claes Jansz Oterlick
op & tegens Anna Claes Ketelboetersdochter beroerend
zekere renten mitsgaders 't hooftgelt / off dat hy hem soude
quijteren van den lasten daer op comend / hebben voor vonnisse
verclaert dat Anna voirzeyd gehouden zal wesen den principael somme mitsgaders den verlopen rente
tusschen dit & karsmisse eerstcomend te betaelen
off staet langer moede.
OR 5655/166
Dirck Claeszen Lakencop wort van Scepenen toegescat Theus
Ghyses beste koe voor den somme van 9 gulden 15 stuvers
daer Dirck voirzeyd selffs pandt aengewesen heeft.
OR 5655/166v
Upten 19en mey @o 1572
Aerian Claesz Voocht / eyscher heeft versocht dat
Schepenen souden willen termyneren & uuytwysen zeeckere
ghestede vonnisse twisschen hem & Jehan van Duivenvoirde
hangende voir desen vierschaer beroerend dat den voirzeyden
van Duivenvoirde als Officier noch nyemant van synen
wegen in rechte soude mogen sitten / omme recht & justitie
te administreren voir & al eer hy hen hadde laten
zuveren & purgeren by den Hove & daer van thoonde
acte / daer tegens van wegen den voirzeyden van Duvenvoirde
worde geseyt voir antwoirde / nyet justitiabel te zyn
voir desen vierschaer ------- Schepenen gehoirt hebbend
eysch & conclusie van de perthyen stellen den voirzeyden zaecke
in state totten eersten rechtdach / mitsgaders alle 't gunt
den voirzeyden van Duivenvoirde aengaet refererende perthyen
heuren actie omme recht te moghen eyschen & hebben.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / dat Jan Jan
Willems gedaechden ten versoucke van Heyndrick Cornelisz eyscher soude
kennen ofte ontkennen off hy gedaechden den acker seylants
groot synde omtrint 10 sneesz van de voirzeyden gedaechden
eysscher overgenomen heeft & hem zeeckere 50 guldens
dien hij als eerste cop opten voirzeyden saedacker betaelt hadde
wederomme te restitucie gegheven heeft / off nyet
en heeft / ofte dat hy by foulte van dien 't selfde sal
moghen den / & den voirzeyden eyscher leveren by gescrifte binnen
acht daghen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Symon Claesz Cuyp gecondempneert
dat hy Symon Jansz van Haeringhuysen vrye pand sal wysen
voir die somma van 26 stalfve guldens ofte
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verwonnen wesen met alle recht.
Symon Claesz Cuyp wyst pand aen tuynken leggend in den
Nyeuwe Sloet by Geryt Maerten Deddes
& voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen schatten Symon Jansz voirzeyd toe het voirzeyden tuynke daer aen
pand gewesen is / mitsgaders alle Symon Claesz tilbaer
goeden & inboel.
OR 5655/167
Jan Pieter Wyerts van Hoochtwoude wort van Schepenen toegeschat
een sneesse lants in den groedacker leggende in den banne van Oude
Nyedorp voir Aerian Wouters deur / Jan Jan Willems competerend
alsoe den selven acker voir den voirzeyden penningen verobligeert is
blyckend by den obligatie daer van synde / van Noerdoesthorn in.
Thonis Scrijver van Ste Maerten wort van Schepenen toegeschat
Jan Pieter Lybes beste koe voir die somma van 14dalfve
guldens.
OR 5655/167v
Den 14en july 1572
Adriaen van Dorp Schout van Nyedorp cogge / van weghen
den Co.Mat.& den Prince van Orangen / heeft versocht
een vonnisse van Schepenen off hy van wegen als voiren
zeeckere drie personen by namen Heyndrick Theensz / Heyndrick
Pietersz Gheel Veters / & Jan Jansz Kueck onse mede poirteren
dien zij heur geabsenteert & voirvluchtich gestelt hebben
waer deur soe hy seyde / den selfden heur stellen als
vianden van den Prince van Orangien voirzeyd mochte een
gherechte weete bestellen & inwinnen jegens den eersten
rechtdach dienend opten 15en dach van huyden / omme alsdan
te aenhoiren alsulcken eysch & conclusie / als hy ten
dage dienend van wegen als voiren op henluyden sal
doen / & henluijden daer tegens te mogen verandtwoirden.
Schepenen hebben 't voirzeyde vonnisse gestelt in state totten eersten
rechdtdach / waer op den voirzeyden Schout heeft geprotesteert.
OR 5655/168
Den 28en july 1572
Schepenen gehoirt hebbend den eyssche van Adriaen van Dorp
Schout van Nyedorp cogge nu andermael geeyscht & versocht
omme Heyndrick Theensz / Heyndrick Pietersz Geel Veters &
Jan Jansz Kueck in te winnen omme binnen onse jurisdictie
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te comen binnen zeeckeren tyt ofte by foulte zy nyet in
en comen dat heuren goeden by vonnisse verclaert
sullen worden geconfisqueert / hebben uuyt saecke soe
zyluyden als scepenen heuren volle banck nyet en hebben 't vonnisse
gestelt in state totten eersten rechtdach waer op den voirzeyden
Schout heeft geprotesteert van costen schaden & interesten.
Huybert Cornelisz Timmerman wyst Heyndrick Gheryt Willems
als gemacht van Jan Jacob Dirck Jans maexel voir die somma van omtrint
54 h guldens naer inhout den obligatie daer van synde aen
een koe ofte twie & voirts tot Scepenen schattinge.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Jacob Jan Claes Cuijpers
gecondempneert omme Claes Claesz van Buyten van zeeckere
kercke schulden nyet en betaelt voir Ste Bartholemeus eerstcomend
dat Claes van Buyten den penningen hem van Jacob Jansz resteren
by den Schout sal mogen laeten uuytleggen naer costume.
Schepenen hebben Cornelis Jansz Molenaer gelt ofte pand
toegewesen van het gelt ofte pand van Jacob Jansz Veel voir die
somma van 10 gulden & 8 sth. Ende by foulte van Jacob Jansz
apsentie zoe heeft Cornelis Jansz uuyt crachte van
Schepenen vonnisse selver pand gewesen aen bed & voirts tot
Scepenen schattinge.
Adriaen van Dorp Schout van de Nyedorp cogge heeft versocht
voir den vierschaer / dat den ghenen dien opten nyeuwen jaers
dach van de genen dien den swarte boonen te loote gevallen waren
mede uuytgeleyt waeren / by naemen Jan Zyvertsz / Barent Albertsz
Cornelis Claesz Cuypers & Claes Claesz in dat eenich van henluyden
in de plaetse van Jan Jansz Kueck (Schepen (uuyt saecke hy hen
absenteert & nyet in en coempt / dien den Schout daer toe
sal verkiesen hem gewillich sal voegen omme den eedt te
ontfangen omme med Schepen te wesen / waer op den gedaechden seyden
dat den eyscher met het recht opten voirzeyden Jan Jansz cum socys
gedaen voirts sal procederen ten eynden 't rechts / Schepenen stellen 't voirzeyde
vonnisse in staten ten naesten rechtdach / Den schout protesteert.
OR 5655/168v
Symon Claesz Cuypers wort van Schepenen toegeschat van
Cornelis Piet Ruychs vyff geersz weydlants leggende in de
Wester Campen / met Piet Ruychs weduwe
& Jonge Gherrit onderdeel voor die somma van 200 & 3 gulden
van custinge.
Symon Claesz voirzeyd als gemacht van Maerten Smit wort van Scepenen toegescat van
Heyndrick Groot Symons voir die somma van 3 ghulden 13 h sth een middelbaer
één- winter veers.
Symon Claesz Geertes wort van Schepenen toegeschat / van Jan Claes Gerijts
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een hoockeling daer Jan Claesz pand aen gewesen had voir
die somma van 35 stuvers van arbeytsloon.
OR 5655/169
Den 11en augusty 1572
/
Schepenen stellen 't vonnisse omme Heyndrick Theenz / Heyndrick
Pieter Gheel / & Jan Jansz Kueck / in te doen comen cg een wete
te doen / in state totten eersten rechtdach.
Cornelis Jansz Molenaer wort van Schepenen toegeschat Jacob
Jansz Veel zyn hoy staend by Jaep Veels huys / mitsgaders
noch den groten praem met het cleyboor / altesamen
voir die somma van 10 gulden / & 8 sth.
Aerian Oem Thysz wort van Schepenen toegeschat Anna Jan Tuts
beste bed met syn toebehoeren / als kussenen dekenen lakenen
------ voir die somma van 4 ghulden 17 sth.
Symon Claesz Cuypers als gemacht van de weduwe "in den
Spiegel" tot Alcmaer op Luctke Oudtdorp / wort van Schepenen
toegeschat Gerrit Maynert Willems beste bed met syn
toebehoeren voir die somma van omtrint 9 guldens.
Dirck Walichs van Winckel / wort van Schepenen toegeschat
Anna Jan Tuts twie beste dekenen met een oircussen
voir die somma van 2 ghulden 5 sth van renten.
OR 5655/169v
Den 25en augusty 1572
Lourens Aerian Claes uuyten Leyen bekent Meester Adrys
schuldich te wesen 6 guldens / & beloofde den voirzeyden
Meester Andrys te betalen tot ons kermisse eerstcomend.
Adriaen van Dorp Schout & Officier van de Co Mats wegen / van
Nyedorp cogge / heeft 't voirzeyde vonnisse van de drie personen by
naemen Heyndrick Theensz Heyndrick Pietersz Gheel / &
Jan Jansz Kueck dien heur geabsenteert & buyten onse
jurisdictie gestelt hebben / welcke vonnisse drie rechtdagen
gesteedt is wederomme vermaent & begeert uuytinge
van rechte / Heyndrick Theensz voirzeyd heeft hem
in persone verschenen / soe heeft den voirzeyden eyscher geoncludeert
dat Heyndrick Theensz zyn goederen binnen onse jurisdictie
soude brengen & hem by gescrifte te leveren volgende
den bevelinge van den Luytenant van mynen heere den Prince
van Oraingen synder f E / daer op den voirzeyden Heyndrick
Theensz begeerde zyn vierthien dagen / Schepenen wysen
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voir vonnisse dat Heyndrick sal hebben zyn vierthien dagen
omme als dan te andwoorden /
Ende nopende den eysche by den voirnoemde Officier gedaen omme
Heyndrick Pieter Gheel / & Jan Jansz Kueck te doen inroepen / Schepenen verclaeren voir vonnisse dat men den
voirnoemde Heyndrick Pietersz & Jan Jansz een weete sal
doen ter plaetse heurder woonsteden binnen Nyedorp
& voirts opten uuytersten palen van onse jurisdictie
daer zyluyden laest uuytgevaeren zynde omme op
huyden in vierthien daghen in te comen / & henluyden
te mogen verandtwoorden.
Scepenen verclaren voir vonnisse in dien Pieter Jaep Heynes &
Gerrit Maertens als borghen voir Jaep Cornelis Grotes
Claes Claesz niet en betaelen van zeecker verschenen kerckegelt naer inhoudt syn bouck binnen een maent / dat
Claes Claesz als dan den penningen sal mogen laeten
uuytleggen.
Scepenen verclaeren by heuren vonnisse dat Aerian Claesz Voocht
Symon Claesz Cuijpers sal contenteren & betaelen / den
penninghen dien Symon Claesz in betalinge van den laesten termyn
van den hondertsten penninck uuytgeleyt heeft / binnen vierthien
dagen * off by foulte dat Symon Claesz den eygenaers daer voir
sal mogen inroepen. * Soe verde Symon Claesz wil verclaeren dat hy den
penningen selfs uuytgeleyt heeft / daer op Aerian Claesz
heeft geappelleert.
OR 5655/170
Adriaen van Dorp Schout heeft uuyt crachte van Schepenen
vonnisse ten versoucke van Claes van Buyten uuytgeleyt
zeeckere 18 guldens & 16 sth & Claes van Buyten den
penningen gelevert in volle betalinge van 't gunt Jacob Jan
Claes Cuypers Claes van Buyten van zeeckere kerckesculden
schuldich was tot kersmisse 70 al verschenen wesende /
Ende sal den Schout hebben voir sijnen uuytleg voir elcke
gulden 2 stuvers 's daechs / staende ten winnenge den tyt
van acht dagen / & sal als dan syn uuytleg metten
winninge mogen eyschen opten voirzeyden Jacob Jansz / ofte by
gebreecke op synen borghe.
Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat / van Aerian
Wouters weduwe heur twie beste bedden met heuren toebehoiren
voir die somma van 7 gulden 3 sth & een blanck
berekende penningen naer vermelden den obligatie.
Claes Claesz Breeck wort van Schepenen toegeschat / Cornelis
Jan Pieter Lybes middelbaer koe voir die somma van
omtrint 6talffve guldens.
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OR 5655/170v
Den 8en septembris 1572
Claes van Buyten heeft uuyten naem & als stadthouder van
Adriaen van Dorp Schout van de Nyedorp cogge / volgend zeeckere
voirgaende Schepenen vonnisse / & inroepinghe daer op gedaen
Heyndrick Pietersz Gheel / & Jan Jansz Kueck ingeeyscht
& alsoe zyluyden nyet gecompeert en syn / soe hebben
Schepenen den selven by hueren vonnisse veylich verclaert
& geordonneert dat men henluyden een twede wete soude
bestellen in forma als voiren te weten voir henluyder
deur & den uuyterste paling van onse jurysdictie / jegens
den eersten rechtdach.
OR 5655/171
Den 22en septembers 1572
Aerian Jansz Pieter Jaep Heynes Swager belydt Cornelis
Jansz Molenaer schuldich te wesen 4 ghulden 14 sth & een duyt.
Geschiet in presentie van Jan Dircxsz Schepen.
Heyndrck Pietersz Geel ingeroepen synde heeft hem verschenen
& is deur dien uuyten naem van den Schout versocht
dat hy syn goeden binnen onsen jurisdictie soude brengen
omme dien te doen annoteren / Heynderck Pieterz versocht
vierthien dagen & den eysch by gescrift / Schepenen stellen
't vonnisse in state.
Jan Jansz Kueck inne geroepen synde blyft absent / is deur
dien by Schepenen verclaert veylich / & geordeneert een derde
wete te doen in forme als voiren jegens den eersten
rechtdach.
Claes Janz Oterlick lydt Syvert Pietersz Schuytvoerder die
somma van 16 ghulden 2 h sth.
Schepenen ten versoucke van Symon Claesz Cuyp als substituyt
van Duvevoirde Schout van de Nyedorp cogge / omme
by foulte van betalinge van de laesten derden termyn van de 100sten
penninck psisteren by 't voirgaede vonnisse & is volgend
't selfde ten versoucke van Symon Claesz een gerechte wete
bestelt aen de erfgenamen van Jan van Schoten tot Haerlem
als eygenaers van de lande 't welck Jaep Claes Loeps &
Cornelis Everts nu tertyt gebruijcken.
Jan Jan Willems belooft Outger Jacobsz van Hoorn binnen
vierthien dagen binnen zy deur te betalen die somma van 21
gulden (opte 3 guldens & 18 stuvers
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dien Jan Jansz hem gegeven heeft te tellen & hier inne begrepen)
ofte by foulte dat den 3 guldens & 18 stuvers verbuert
sullen wesen & Outger voirzeyd syn volle somma sal eyschen
& doen executeren / mits dat Jan Jansz voirzeyd Outgers Taelman
sal contenteren.
OR 5655/171v
Cornelis Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat / Pieter
Claes Pieter Theensminste koe voir die somma van 5
gulden & 2 stuvers.
Cornelis Jan Pieters voirzeyd wort van Schepenen toegeschat / Jan Jan
Willems een snees saylants van de acker voir Aeriaen Wouters
aen de Wester Horn / voir die somma van 7 gulden
van de houd van een koe.
OR 5655/172
Den 6en october 1572
Schepenen hebben by heuren vonnisse Adriaen van Dorp
gecondempneert / omme den waerheyt te seggen (ten versoucke
van Jan Jacobsz Schou) beroerend den questie hangende
twisschen Jan Schou & Jan Aeriansz Dwang & synen
getuijchnisse by gescrifte te leveren / welcke vonnisse
Adriaen van Dorp heeft geppelleert / uuyt saecke hy
nyet justitiabel en is voir desen vierschaer soe
hy seyde.
Uuijt crachte van Scepenen vonnisse (soe heeft Cornelis Jansz
Molenaer / deur absentie van Aerian Jansz Pieter Jaep Heynes
Swager / zelver pand ghewesen aen een van Aerian Jansz dekenen
14 sth & een duyt verleden penningen / by Aerian Jansz selver
beleden
Heyndrick Pietersz alias Gheel Veters / aengeeyscht synde omme
te verandtwoirden als voocht van den kynderen van Dirck Jansz
keuijn / verclaerde in juditie / dat hy mede met Jan
Zyvertsz gheleden omtrint een jaer by den gerechte voocht
van de voirzeyden kynderen gestelt is / welcke voochdyschappe
hy nyet en wilde accepteren uuyt saecke zy van den
handelinge van Dirck Jansz nijet en wisten noch heur
gheen inventaris van de inschulden / noch uuytschulden gelevert
en was.
Beroerend den questie hangende voir den vierschaer twisschen
Jonghe Jan Jansz Castercum eyscher & Cornelis Voochtes
gedaechden / daer by den voirzeyden Jan Jansz worde geeyscht
zeeckeren meestherloon waer op Aerian Claesz voocht
seyde / "hadt ghy den kaers nyet uuyt geblasen & hem
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zyn gelt laeten houden ghy hadt wel gedaen" / daer op
Jan Jansz voirzeyd seyde "ick en heb syn gelt nyet / maer hy
heeft myn gelt" / daer op Aerian Claesz voirzeyd seyde / "due
liechstet".
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Symon Claesz Cuyp
gelt ofte pand sal hebben van Aeff Garbents van Winckel
voir die somma van 2 ghulden & 14 sth / nopend van de laesten derden
termyn van de 100sten penning by Symon Claesz uuygeleyt.
OR 5655/172v
Aeff Jaep Saels wort van Schepenen toegeschat / alle Aerian
Wouters weduwe & kynderen heuren turff binnen 't huys wesende
mitsgaders het achterste vack van heur huys / het verkenschot
daer inne begrepen / voir die somma van 6 ghulden 17 h sth.
Aeff voirzeyd wort van Schepenen toegeschat / van Jan Jansz Janoemszoen vierthien zacken zaets soe taru garst & boenen t'samen
voir die somma van 12 ghulden & 13 sth.
Aerian Allert Walichs wort van Schepenen toegescat van
Aerian Wouters weduwe & kynderen den twie voirste vaecken
van heur huys te weten tot het twiede bynt behalven het
voirschot / voir die somma van 24 guldens.
Jonghe Jaep Backer wort van Schepenen toegeschat / Jan Jan Willems
drie biggen / & noch drie sacken boenen / voir die somma
van 4 ghulden 11 sth & een oirtgen.
Pieter Aelbertsz t'Alcmaer opten dyck / wort van Schepenen
toegeschat Jaep Pieter Bregs zyn beste bed / metten
puelu voir die somma van omtrint 5 h ghulden ter goeder
rekeninge.
Pieter voirzeyd wort noch van Scepenen toegescat / Lysbet Symon Snyders
weduwe heur beste bed & beste deecken / voir die somma van
omtrint 4 h guldens ter goeder rekeninge.
Pieter voirzeyd wort noch van Scepenen toegescat / Jonge Geryt Cornelisz
zyn beste bed metten puelu / voir die somma van omtrint
4 h ghulden ter goeder rekeninge.
N.B. onderste tekstregel(s) niet op foto beschikbaar
OR 5655/173
Den 20en octobris @o 72
Jacob Pieter Cornelis belyt Jan Harcxz woenende t'Scagen
die somma van 49 guldens / Geschiet in de
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vierschaer.
Schepenen hebben 't vonnisse van Jan Jansz Cueck alsoe hy
jegens huyden ingewonnen & hem een gerechte derde wete
bestelt is & nyet ingecomen en is / & ter cause van
dien vellich geeyscht worden / in state gestelt
totten eersten rechtdach.
Cornelis Claesz Cuypers ingeeyscht synde omme syn eedt
te doen omme Schepenen te wesen in de plaetse van
Jan Jansz Cueck / versocht uuytstel protesterend van 't selfde.
Het meerdeel van de Schepenen gheven uuytstel volgende syn protest
den tyt van thien dagen.
Den Schouten saecken alte samen in state gestelt totten
eersten rechtdach.
Jasper Cornelis Symons oude kynderen wort van Schepenen
toegeschat / Claes Cornelisz alias Oleffs syn huys & erff
voir die somma van 100 guldens verschenen lanthuier.
Syvert Pieters Schuytvoirder / wort van Scepenen toegescat
Zyke Andrijs beste bed & puelu voir die somma van 16 sth 11 penningen
& noch 12 sth van 2 pont vlas coempt tsamen 28 sth 11 penningen.
Meester Toems wort van Scepenen toegescat / Anna Breeckes
beste bed metten puelu / voir die somma van 3 ghulden.
Lambert Claes Lamberts wort van Scepenen toegescat Wouter
Aerian Wouters z'n keuij & beste bed & puelu met 2 de
beste dekenen voir die somma van 10 ghulden 2 sth.
Lambert voirzeyd wort toegescat / van Lysbet Knechiens vier lammeren
voir die somma van 3 ghulden 15 h sth.
OR 5655/173v
Lambert voirzeyd wort toegesaat / Garbent Symon Snyders
syn beste deecken met twie lammeren / voir die somma
van 2 ghulden 5 sth.
Aerian Cornelisz Slotges wort van Scepenen toegescat / een
halff snees seylants leggende in 't Sant voir zeeckere
37 sth van costgelt hem van Jacob Cornelis Heynes
resterend / alsoe Evijs Jan hem 't lant daer toe gegeven
heeft.
Solvit

Symon Claesz Cuyper wort van Scepenen toegescat / een halff
snees lants van Aeff Gerbents portie van de weyd leggend
tot Nyedorp onder den Gousloet vorir die somma van
2 ghulden 14 sth.
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Maerten Jacobsz Gorter wort van Scepenen toegescat / Willem
Aerian Mentes beste koe met een hokeling voir die somma van 9 ghulden 12 sth.
OR 5655/174
Den 3en novembris 1572
Jan Pietersz alias Vus Jan als voocht van Neel Claesdochter
naegelaten weduwe van Cornelis Rommeler synen huysvrouwen
suster / bekende van Neel Claesdrs weghen Dirck Lourensz
tot Winckel schuldich te wesen 3 karolus guldens tot 20 sth
stuck van renten tot karsmisse lestleden verschenen / ende heeft
Jan Pietersz van wegen als voiren daer voiren toegeseyt te
ontfangen den voirzeyden 3 ghulden uuyt handen van Aerian Oem
Heynkes tot minderinge & in ofcortinge van custinge
dien Neel voirzeyd van Aerian voirzeyd syn resterende & tot
karsmisse eerstcomend verschynen sullen.
Jan Geryt Oyts wyst Pieter Pieter Dissels als Piet Meijn
pand voir die somma van 8 ghulden min 5 sth aen een koe &
voirts tot Schepenen schattinge.
Adriaen van Dorp Schout van de Nyedorp cogge heeft eysche
gedaen op Heyndrick Theensz / alsoe hy synen goeden uuyt onse
jurisdictie gevlucht & binnen Haerlem gebrocht heeft
concluderend dat hy den goeden wederomme sal inbrengen
omme den selven te doen inventariseren / daer tegens den voirzeyden
Heyndrick Theensz seyde / alsoe hy weder in waer gecomen &
alhier poirter geworden waer & den goeden nyet in eenyge
onvrye stede en waeren / dat den schout soude syn ontseyt
van synen eysch & hy geabsolveert / Schepenen hebben
by heuren vonnisse verclaert / alsoe Heyndrick Theensz onse
poirter is & poirterschap gewonnen heeft / nijet belast
en sal wesen omme syn goeden te doen inventariseren maer
hebben den Schout ontseyt van synen eysch / & Heyndrick Teensz
geabsolveert.
Heer Jacob Willemsz alias Kaeck is by vonnisse van Schepenen
gecondempneert omme te kennen ofte ontkennen zeeckere brieve
van obligatie / by hem aen heer Cornelis Willemsz geposseert
inhoudend van twie jaeren den diensten te doen op't patvoirs
altaer tot Oude Nyedorp tot 24 ghulden 'sjaers. In date den 24
septembris 71 / welcke obligatie den voirnoemde H
Jacob Willemsz ten selfden daghe in juditie heeft
bekent.
OR 5655/174v
Adriaen van Dorp Schout van de Nyedorp cogge heeft geeyscht
alsoe Jan Jansz Kueck een rechte derde wete bestelt
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was omme in te comen / en hy nyet in ghecomen en is / dat
hij ter cause van dien by vonnisse van Schepenen sal worden
den derdenmael veijlich verclaert / & volgend
dien sal verclaert worden ballings 's lants / welcke vonnisse
Schepenen hebben gesteedt & gestelt in state totten eersten
rechtdach / Den Schout voirnoemt protesteert van de delen
& uuytstel van Schepenen / & voirts van costen schaden
& interesten.
Schepenen wysen Symon Claesz Cuyp toe / dat hy sal hebben
gelt off pand voir zeeckere uuytleyde penningen van de
laesten derden termyn van de hondertsten penninck / te weten
41 sth 1 penn op Maerten Olbrantsz t'Alcmaer / & 34 sth
3 penn dien hy op Aerian Claesz Voocht uuytgeleyt heeft
als substituyt van Jehan van Duvenvoirde Scout van
Nyedorp cogge / daer op Aerian Claesz Voocht voir
hem / & uuyten naem & procuratie hebbende heeft
geappelleert in juditio.
Outger Jacobs van Hoorn wort van Scepenen toegeschat
van Jan Jan Willems een koe daer aen pand gewesen is / mitsgaders syn beste
bed voir die somma van 15 ghulden & 15 sth hem van Jan
Jan Willems resterende / als borch voir Aerian Wouters.
Jan Jan Willems wort van Schepenen toegescat / van Aerian
Wouters weduwe & kynderen / het derde vack van heur
huys van 't voir eynd in / voir die somma van 7 h ghuldens.
Willem Dircxsz Spierdyck wort van Schepenen toegescat
van Jan Pieters van Langedyck Jaep Greeds swager
drie syn beste koyen / voir die somma van 41 ghulden.
Pieter Jansz Koeman als voocht van Jan Aerian Jan Ysbrants
naegelaten weeskynt / wort van Schepenen toegeschat / van
Theens Pieter Jan Ruys een snees weydlants onderdeel
in den weyde leggend van den ouden hoffstede.
OR 5655/175
Schepenen hebben by heuren vonnisse Adriaen van Dorp
Schout van Nyedorp cogge / van synen eysh & conclusie
gedaen & genomen op Heyndrick Theensz gedaechden te
weten dat den voirzeyden gedaechden synen goeden wederomme binnen
onse banne soude brengen omme den selven te doen annoteren
ontseyt van synen eysch & conclusie & Heyndrick Theensz
gedaechden daer van geabsolveert.
Schepenen hebben 't vonnisse van Jan Jansz Cueck andermael
in state gestelt.
OR 5655/175v
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Den 14en novembris 1572
Schepenen verclaren by heuren vonnisse dat Evert
Boyckes deelinge sal hebben van Piet Jan Symons
achtergelaten goeden (salvo het testament van
waerden & 't gunt daer in begrepen eerst ofgaende
't gunt dat daer zuver blyft / mits dat Evert voirzeyd
borch sal stellen voir syn portie van de costen & lasten
daer op staende / volgende syn selfs presentatie.
Barent Albertsz wert by den gherechte geommitteert
voocht van Anna Jan Volkertsdr / & Guert
Nannen Volkertsdr / beyde kynts kynderen van
Volkert Pietersz † gedaechten.
Tryn Lutke Piets wort van Schepenen toegeschat
Toems Volkerts syn beste bed met een cussen / voir die
somma van 6 guldens.
Symon Claeszn Cuyp als gemacht van Pieter
Aelbert van Alcmaer / wort van Scepenen toegeschat /Jan
Jaep Hilles syn beste met een deecken / voir die
somma van omtrint vyff gulden ter goeder rekeninge.
*als gemacht van Symon Claes Cuyp * is by vonnisse van Schepenen toeGhysbert van
gewesen gelt oft pand van Aerian Claesz Voocht
Schoten.
ter somma van 6 ghulden 6 sth & 3 penningen beroerend
den laesten 3en termyn van de 100sten penning / daer op Aerian
Claesz heeft geappelleert.
Heyndrick Theensz wort van Schepenen toegeschat / ---Thys Symon Luchts aen middelbaer koe / voir die
somma van
zeven guldens.
OR 5655/176
als gemacht
van Aerian Groen
van Haerlem

Cornelis Rembrants * wort van Schepenen toegeschat
Cornelis Piet Ruychs zyn twie beste koyen voir
die somma van 19 guldens & 10 stuvers.
Schepenen hebben 't vonnisse van Jan Jansz Cueck
derde mael in state gestelt.

OR 5655/176v
Upten eersten decembris 1572
Claes Aerian Coorn wyst Jan Heyndrick Gheels pand
voir die zomma van 7 guldens aen zyn beste
bed & voirts tot Schepenen schattinghe.
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Cornelis Jan Pieter Lybes wyst Jan Heyndrick Gheels
pand voir die somma van 3 guldens & 12talfwe
stuver aen een hokeling & voirts tot Scepenen scattinge.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse alsoe Adriaen
van Dorp Scout van de Nyedorp cogge xxxen Cornelis Jansz
Houtsager zeeckere insurie ofte oproeren ptytlycheyt
aengeseyt heeft & by Schepenen was geappointeert dat
zyluyden heur souden ten versoucke & putatie van Dorp voirzeyd
opten saeck souden informeren & uuyt saecke den voirzeyden
van Dorp deleyerend is geweeest omme 't selfde te doen
dat Adriaen van Dorp versteecken sal wesen omme
eenyge informatie van de voirzeyden saeck te moghen doen / voir
desen desen vierschaer & Cornelis Jansz Houtsager voirzeyd
geabsolveert van den eysch & conclusie by den Schout op
hem gedaen.
Yd Melis van Hoorn wort van Schepenen toegeschat / Jan Pieter
Feckes syn beste bed met syn toebehoeren / mitsgaders noch 2000
pont hantkaessen / voir die somma van 39 gouden
guldens.
Guert Walichs wort van Schepenen toegeschat / Floris Jacobs
Bedwever syn beste bed met een middelbaer deken voir
die somma van 42 stuvvers.
OR 5655/177
Cornelis Claesz Coennes wort van Scepenen toegescat / Cornelis
Piet Ruijchs twie beste bedden met heur toebehoiren voir
die somma van 10 ghulden & 10 sth.
Pieter Petersz Meyn wort van Scepenen toegescat / Jan Geryt
Oyts beste koe voir die somma van 7 gulden & 15 sth.
Jan Heyndrick Gheels wort van Schepenen toegeschat / Claes
Aerian Cornelis syn beste bed met synen toebehoiren / voir die
somma van 7 ghulden als voirzeyd is.
Jan Heyndricx voirzeyd wort van Scepenen toegescat Cornelis Jan Pieter
Lybes / een middelbaer koe voir die somma van 3 ghulden &
11 h sth / als voirzeyd is.
Schepenen stellen 't vonnisse van Jan Jansz Cueck
vierdemael in state.
Schepenen hebben by heuren vonnisse (Alsoe Adriaen van
Dorp Schout van de Nyedorp cogge / eyscher eenen Cornelis Jansz
Houtsager gedaechden zeeckere injurie / ofte molipolie
& oproerte ofte pthy maercker / hadde aengeseyt / Ende by
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* opten voirzeyden
gedaechden gedaen.

Schepenen was geappointeert & ordonneert henluyden ten
versoucke & presentatie van Dorp voirzeyd souden opten
verscreven
saecken informeren / & by den voirzeyden van Dorp is gedelegeert
omme den getuygen te doen hooren --- ) den voirzeyden van
Dorp ontseyt van synen eysch * & den voirzeyden Cornelis Jansz
ghedaechden geabsolveert.

OR 5655/177v
Den 15en decembris 1572
Symon Jansz Doudelers bekende voir hem & synen erffven
dat hy omtrint kersmisse lestleden van de voochden van
Pieter Claes Pieter Comens alias Snyders weeskynderen
heeft ontfangen die somma van 34 guldens / welcke
hooftpenningen hy een jaer lanck onder hen sal houden op
renten op Marytgen Pieterszdr den voirzeyden Snyders kynt syn
lyff te weten / indien 't voirzeyden kynt een jaer als tot karsmisse
eerstcomend in't leven blyft soe sal Symon Jansz 4 gulden
van renten geven & indien 't voirzeyde kynt eerder sterft zoe
soe is hy vry van de renten ende Symon Jansz verwilckeurde
dese penningen voir den schepenen in den vierschaer.
Jonghe Geryt aen de Zydwint bekent Feeu Aeriansdr
van de Collehorn schuldich te wesen 11 guldens ofte daer
omtrint ter goeder rekeninghe.
Wouter Heyndricx van Oude Nyedorp / heeft Heyndrick Geryt
Willems toeseyt te betalen 37 stuvers
van weghen Jan Foppes van Oude Nyedorp / voir 't gunt
Jan Foppis / Heyndrick Gerytsz sculdich is / gheschiet in
presentie van Jan Dirck Garbrantsz Schepenen.
Schepenen hebben Cornelis Jacobsz alias Groen van de Zydwint
ghecondempneert by heuren vonnisse dat hij alsulcke 18
guldens hooftgelt als hy onder hem heeft opeterend
Jan Jacobsz sal opleggen & leveren in handen van
Jonge Jan Jans tot Winckel voir onser vrouwen lichtmis
eerstcomend salvo sal jonge Jan Jansz suffisante
causie stellen voir den 18 gulden tot bewaernisse
van 't voirzeyde kynt.
Willem Pietersz Dissels belydt Cornelis Jansz
Molenaer 5 ghulden 6 sth 7 duyts ter goeder rekeninge.
OR 5655/178
Symon Ghys van de Zydwint is by Schepenen gecondempneert
dat hy Heyndrick Gerijt Willems soude betalen ofte
pand wysen voir die somma van omtrint 19 guldens
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& by absentie van Symon Ghyses voirzeyd / Soe heeft Heyndrick
Gerytsz voirzeyd selfs pand ghewesen uuyt crachte van Scepenen
vonnisse aen een van Symon Ghyses koyen & voirts tot
Scepenen schattinge.
Claes Nannings belydt Cornelis Walichs tot Winckel
schuldich te wesen 36 sth van toeghift van een koe.
Jan Maertsz is by Schepenen gecondempneert / omme Geryt Oytsz te
betalen ofte pand te wysen voir die somma van omtrint
6 guldens & by apsentie van Jan Maertsz / Soe heeft
Geryt Oytsz uuyt crachte van Scepenen vonnisse selver pand
gewesen aen twie van Jan Maertsz schapen & voirts
tot Scepenen schattinge.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat den zoen
van Aerian Claesz Voocht den Meester sal betalen van de
quetsuere by den Meester Jonge Jan Castercum gecuereert
& Jonge Jan Caster vryen van 't meesterloon.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Jan Cornelis Allerts
van Winckel geabsolveert van den Schout Adriaen van Dorp
synen eysch van 10 pont uuyt saecke dat hy Jan
Jacobsz Schou ghewont soude hebben / alsoe den saecke
voir den tyt van Dorp gevallen waere / & den quetsuer
by Johan van Duvevoirde ofte uuyt syn naem besien
was.
Schepenen stellen 't vonnisse omme Jan Jansz Cueck een wete te bestellen
noch in state.
OR 5655/178v
Dirck Dircxsz Swaen van Winckel / wyst Dirck Lourens
poirter aldaer maexel voir die somma van 6 gulden van renten
tot kersmisse lestleden verschenen aen 't lant in den rentebrieff
gehypoteeckeert.
Jacob Jansz Veel wyst Volkert Wilbertsz pand voir
die somma van 8 guldens aen het cleyboor & voirts
tot Scepenen schattinge /
Schepenen hebben Volkert Wilbertsz toegeschat Jaep
Veels halfve huys.
Jan Oem t'Oude Nyedorp belooft voir hem & synen erffven
Outger Jacobsz woenen tot Hoorn te betalen die
somma van 12 ghulden 5 sth in reste van meerder somma voir
den eersten rechtdach die dienen sal over vier weecken
ofte by foulte van quade betalinge / dat al 't gundt
opten obligatie ghegeven synde verbuert sal syn & gheen
betalinge en sal strecke.
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Jid Melis tot Hoorn wort van Schepenen toegeschat
den twie voorste vaecken van Jan Jan Willems
huys voir die somma van 30 gulden & 12 stuvers.
Jan Geryt Oyts wort van Schepenen toegeschat / twie van
Jaep Roeds middelbaer koyen / voir die somma van
16 guldens.
Diewer Reyer Mollers wort van Schepenen toegescat
Jaep Groets twie beste deeckenen voir die somma van
6 gulden van renten haer afgetogen den verleyden
hondertsten penning & zeeckeren arbeytsloon van ploegen.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche & conclusie van de weduwe
van Dirck Jansz Knyn gedaen op Amel Gerytsz Reyer Jansz
Jan Pietersz Wit & Heertgen Aeriansz gedaechden beroerend dat
den voirzeyden gedaechden / heur als eyscherse souden wederomme
restitueren & beteren alsulcke schaden & interesten als zy eertyts
van de Deecken van Hoorn geleden hadde / Schepenen hebben den
voirseyden eyscherse van heuren eysche ontseyt & den voirnoemde
gedaechden geabsolveert.
OR 5655/179
Thomas Jansz erffven tot Alcmaer wort van Schepenen toegeschat
vierddalff sneesz zeylants van 't uvverdeynd in van Pieter Jansz
voir die somma van 27 ghulden 4 sth & 7 duyts van lanthuier
& verleyt lantschot / heur van Pieter Jansz voirzeyd resterend &
verleyt.
Symon Claesz Cuyper wort van Schepenen toegeschat / van Aerian Claesz
Voocht een middelbaer koe voir die somma van omtrint 10 guldens
by Symon Claesz uuytleyt tot laste van Aerian Claesz totten laesten
derden termyn van de 100sten penning.
Den 18en decembris
Claes van Buyten uuyten naem & als procuratie hebbend van
Cornelis Jansz van de Nyenburch als Dyckgraeff van Ghaesturambocht
Schager & Nyedorp cogge) eyscher contra den pastoir van
Oude Nyedorp gedaechden ofte den ghenen die voir den pastoirye
landen wilde verantwoirden ghedaechden beroerend zeeckere
24 gulden by den voirnoemden Dyckgraeff uuytgeleyt van dyckgelt
opten voirzeyden pastoirye landen van Oude Nyedorp / omme den helft
maer wederomme naer dycxrecht heeft den voirzeyden eyscher geconcludeert omme te hebben twievout gelt off vier geschatte
panden / Schepenen verclaren by vonnisse inden den voirzeyden
eyscher nyet en wort gecontenteert van synen voirzeyden uuytleg
voir den eersten rechtdach / dat den voirzeyden eyscher als dan sal
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hebben vier geschatte panden volgend dyckrecht.
Upten 23en february 73 silo com
Claes Claesz uuyten naem van den voirnoemden Dyckgraeff heeft
zelver pand ghewesen voir die voirzeyden somma van 24 ghulden aen
't aelinghe lant daer den dyck van roerend is.
Schepenen hebben den voirnoemden Dyckgraeff toegeschat van
de voirzeyden pastorye landen / een gers lants in den middelste weyd
liggend achter Breeckes / van 't noerdeyn in / belent Heyndrick Cornelis
aen de westzyde / & Jan Vrericx erffven aen de oestzyde.
Schepenen stellen den Dyckgraeff voir 't recht van syn uuytleg in 't aellinge
lant & dat hy syn achterwesen van de vruchten & renten / voir aff
sal hebben eer daer yemant yet van sal ontfangen / van de eersten
renten dien daer aff comen sullen.
OR 5655/179v
Ano 1573
Schepenen van desen tegenwoirdighe jaere zyn:
Pieter Theensz
Jacob Jansz Groed
Floris Jan Dircxs
Jacob Cornelis Jacob
Garbrant Cornelis = van Nyeuwe Nyedorp
Huybert Jansz
& Claes Lambertsz = van Oude Nyedorp
Den 23en februarij
Piet Floer van de Moerbuyck belyt Claes Gerryts van de Limmerschou
schuldich te wesen die somma van 45 sth / & belooft hem die
selde te betalen voir en sonnendach eerstcomend.
Eysche ghedaen by Adriaen van Dorp Schout van Nyedorp
cogge / op & tegens eenen Jan Pietersz van Belcum alhier
gevangen hem causerend dat hy sonder te hebben paspoirt
van de Cappiteyn daer onder hy hem gegeven heeft
dat hy mede seeckeren fortsen voir den deure van Claes
Lambertsz Schepen bedreven heeft / concluderend daeromme
dat den selven gevangen gevoirt sal worden tot Enchuysen / & aldaer
te roijen op ten Co Mats geleyen den tyt van hondert jaer
& --- / & syn goeden geconfesqueert / daer tegens den voirzeyden
ghevangen voir andtwoirde gaff tot sijnen defentie seggend
alsoe hy gevangen by den Schepen ofte gemeente van Oude Nyedorp
in diensthe aengenomen is / en nijet bij eenijgen hopluyden

226

aangenomen is ofte eedt gedaen en heeft / dat den Schout
ontseyt sal wesen van synen eysch & hy gevangen geabsolveert.
Schepenen eysch & andtwoirde in't lange gehoirt hebbend
hebben den voirnoemde Schout ontseyt ontseyt van eysch dat
den gevangen gevoirt soude worden opte geleyen / ende
hebben den voirnoemden gevangen gecondempneert in de boete
van 17 ponden / te weten jegens den Schout 10
pont / & elcken Schepen een pont / uuyt saecke van de
fortsie vorden huyse van Claes Lambertsz geppetreert.
Aldus gedaen by alle den Scepenen / & my presentd
Claes van Buijten
OR 5655/180
Cornelis Walichs van Winckel bekent Volkert Jacobsz
cum socys schuldich te wesen die somma van omtrint
't 70 guldens van verschenen custinge naer vermelden
den obligatie daer van synde.
Adriaen van Dorp belydt Roy Wybrantsz schuldich te
wesen die somma van 4 guldens / & wyst daer voiren
pand aen synen gereedste goeden.
Aerian Dircxsz alias Mol gearresteerd synde omme getuychnisse
der waerheyt ten versoucke van Adriaen van Dorp / verclaerde
waerachtich te wesen dat Boy Wybrantsz in juditio
heeft / onder andere woirden dien hy tegens den voirzeyden Schout
hadde / hoeren seggen "god schond dat volden".
Jan Cornelisz alias Vat beclaecht synde van Pieter Pieter Bregs
omme te hebben betalinghe van omtrint 32 guldens naer
vermelden den boelbrieff / daer op Jan Cornelisz Vat voirnoemd seyde
datter 26 guldens buijten syn wete & consent in den boelbrieff
gescreven zynde / maer naer den eyschers eygen appetyte / Schepenen
condempneren den gedaechden te betalen die voirzeyden somma binnen
een maent / daer op Jan Cornelisz voirzeyd / hy en sal nochtans voir
die tyt 't gelt nyet hebben.
Claes Oterlick wyst Willem Noemtges van Winckel maexel
voir drie guldens verschenen renten / aen een deken & voirts
tot Scepenen scattinge.
Heyndrick Cornelis Symens van Oude Nyedorp / seyt Heyndrick Gerryt
Willems toe & belooft hem te betaelen voir mey eerstcomend
die somma van 18 guldens in presentie van Jaep Groed Scepenen.
Schepenen wysen voir vonnisse / dat Dirck Walichs van Winckel
eyscher / & Geryt Aerian Cornelis / & Pieter Gerytsz Snyder
gedaechdens / sullen tegens malcanders rekenen ter presentie van
Pieter Backer & Claes van Buyten / & sal Dirck Walichs over
een maent moghen hebben uuytleg van de berekende penningen van
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Pieter Gerytsz / & van Geryt Aerians die somma van 14 ghulden
sonder eenyge rekeninge.
OR 5655/180v
Adriaen van Dorp Schout eyscher / op & tegens Claes
Jansz Ghyses ghedaechden / In den eersten heeft den voirzeyden
Schout als eyscher / den voirscreven gedaechden belaecht hem aenseggend / dat hy hem buyten eenich consent van den Officier
heeft vervordert omme te vercoepen zeeckere vier koyen
toebehoirend eenen Heyndrick Gheel nyettegenstaenden dat
selven koyen in arreste gestelt & geannoteert waeren
# gestraft te werden daer aen den voirzeyden gedaechden aen verbeurt hadde # die somma
aen de lyve tot
van hondert gouden realen.
discretie van den
Voirts heeft den voirzeyden eyscher voir rechte versocht / alsoe
gerechte / & voirts den voirnoemde ghedaechden hem heeft eenen zeeckeren langen tyt
geabsenteert buyten onsen jurisdictie / dat hy gehouden
souden wesen binnen . . . . . . . . .uren te comen by hem als
eyscher & hem te leveren by gescrifte tot wat plaetsen
landen steden ofte vlecken dat hy gedaechden inder tyt
synder absentie hem onthouden heeft.
OR 5655/181
Feeu Aeriansdr van Collehorn wert van Schepenen toegeschat
van Jonghe Gerryt van de Zydwint zyn beste koe voir die somma
van 12talfve gulden.
Aerian Claesz voocht protesteerde in juditio & voir mijn hier onder gheschreven
als dat Symon Claesz Cuypers synen recht vorderend op hem
gedaen (voir date van desen) up huyden nyet vervolcht en
en heeft maer heeft 't recht laeten leggen / versouckend
't selve van myn geteykent te werden
Claes van Buyten.
Huybert Cornelisz Timmerman bekent Jan Jansz Valck woenende
tot Winckel schuldich te wesen die somma van 30 gulden
& 5 stuvers / Geschiet in presentie van Jacob Cornelisz Schepen.
Adriaen van Dorp Schout van de Nyedorp cogge eyscher / op &
tegens Claes Jansz Ghyses ghedaechden / In den eersten heeft den
voirnoemde Schout als eyscher / den voirzeyden gedaechden voir rechte beclaecht
hem aenseggend alsoe hy hem buijten eenich consent van de Officier
heeft vervordert omme te vercoepen zeekere vier koebeesten eertyts
toebehoirend eenen Heyndrick Gheel fugijtive / wesend vyant van
Symen F.E. / nyet tegenstaend dat den selven koyen by hem als
Officier geannoteert & in arrest gestelt waeren / seggende
dat den voirzeyden gedaechden daer aen hadde verbuert gestraft te worden
aen den lyve tot discretie van Myne Heeren van den gerechte / & noch
eynilicken in een mulcte van 100 gouden realen.
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# rechtdage in
staende &
gespannen

Heeft noch den voirzeyden Schout als eyscher den voirzeyden gedaechden
voir rechte beclaecht seggende alsoe hy den gedaechden tot drie
verscheyden reysen by den ghesworen boode hadde doen bevelen
den penningen van de vercofte koyen gecomen synde binnen 24 uren in
synen handen te leveren opte verbuerte van 10 pont t'elcker reyse
Ende alsoe den voirseyden gedaechden 't selve bevelen nyet en hadde
volcomen dat hy by Scepenen gecondempneert soude worden
te compeeren ten naesten # vierschaer & gerechte van Nyedorp / vallend
op beyde knien biddend die van de gerechte onder justitie
om vergiffnis / & voirts eijnilicken in de boeten van
driemael 10 pont / ofte anders als nae rechtswegen
behoiren sal.

OR 5655/181v
Seggend voirts den voirzeyden Schout als eyscher / alsoe den voirzeyden gedaechden
opten jaersavent lestleden hem heeft vervordert te vertrecken
uuyten vrydomme & jurisdictie van desen maeckend moliepolie
& den goede luyden beanst / hem beghevende buyten den landen
den Exellentie van den Prince van Orangnen toegedaen synde / maer hem
onthouden in andere onvrye landen & steden wesend openbaere
vyanden van de Exellentie / tegens d'ordonnantie & placcaeten
van synen f. E. daer op geexpedieert & gepubliceert / --concludeerden den voirzeyden eyscher dat den voirzeyden gedaechden gebannen
soude worden mitsgaders synen goeden geconfisqueert tot
proffyte van syne Mat achtervolgend 't selve placcaet daer
van synde / Ende voirts dat by provisie den gedaechdens goeden
geannoteert & bescreven zullen worden / & dat hy borghe soude
stellen den gherechte genouch synde voir die somma van 2en karolus
guldens omme 't gundt by Schepenen ghewesen & verclaert sal worden
daer aen te moghen verhaelen & executeren als nae rechte
behoeren sal / & in cas van proces maeckend eysch van costen.

# & hem onthouden
heeft

Versochte oeck den voirnoemden Schout als eyscher te hebben op
gescrifte by den voirnoemden gedaechdens eyghen hant gescreven /
die
steden & plaetsen aldaer hy gedaechden vernoempt zedert zyn
vertreck gheweest is # binnen 24 uren & by foulte van
desen protesteert d'eyscher van costen schaden & interesten van dien.

Up alle welcken voirzeyd eyschen den voirnoemden ghdaechden heeft
versocht syn vierthien daghen / Schepenen stellen 't selve van
alles in state ten 14 dagen / daer op den voirnoemden Schout
als eyscher heeft geappelleert.
OR 5655/182
Den 2en maerte 1573
Eysche ghedaen by Adriaen van Dorp Schout van Nyedorp
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cogge in cas van crymenele & capitale / op & tegens eenen
Hermen (anders Guebel) Maertensz van Aken ghevanghen.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van de voirnoemde Schout als
Officier van de Co Matswegen als Grave van Hollant mitsgaders
den andtwoirde van de voirnoemde ghevangen / & mede gesien den
consessie van den voirnoemde gevangen mitsgaders zeeckere informatie
by den voirnoemden Schout als eyscher geexhybeert waer by
X in den somer
claerlycken ghebleecken is dat hy X eenen nederslach heeft
lestleden binnen
geppitreert aen eenen persoen wiens naem hem onbekent is
onsen dorpe
ende alsoe hy gevangen tot verscheyden tytden noch zeeckeren
van Oude Nyedorp fortsen & ghewelden aen verschijden personen heeft geppetreert
ende oick in dienste & onder 't faendel was alwaer dat
hy sonder te hebben paspoirt van ghescheyden was / maer
stellend hem binnen den dorpe van Oude Nyedorp / daer over
noch onverlatich / ende hier op ghehadt 't advijs van Jonheer
Diedirch Sonez Luytenant & Gouverneur van Enchuysen
re) hebben by heuren vonnisse den voirnoemden Hermen
Maertensz gecondempneert & condempneren hem mitsdesen
dat hy gherecht sal worden metten swaerde soe datter die
doot naer volcht & dat zyn goederen (soe verde daer eenigen syn)
sullen wesen geconfisqueert tot proffyt van Co Mat voirzeyd.
Aldus gedaen by Schepenen / Pieter Theensz / Huybert Jansz
Claes Lambertsz / Jacob Jansz Groed / Floris Jansz /
Garbrant Cornelisz / & Jacob Cornelisz & mij present.
Claes van Buyten
OR 5655/182v
Den 9en maerte 1573
Jan Pieter Feckes bekent Dirck Aerian Hermensz
van Winckel schuldich te wesen die somma van
46 gulden & 3 stuvers / geschiet in presentie
van Pieter Theensz Schepen.
Schepenen verclaren by heuren vonnisse dat Cornelis Jonge
Geryts van de Zydwint Dirck Claesz Blockhuys sal betalen
die somma van 3 gulden & 4 sth / binnen 14 daghen.
Schepenen verclaren by heuren dat Jan Cornelis Allertsz
soude hebben gelt ofte pand van Jan Pieter Feckes
ter somma van 48 ghulden 17 h sth beleden gelt / ende
deur absentie van de voirzeyden Jan Pietersz / Soe heeft
Jan Cornelisz voirnoemt uuyt crachte van Schepenen vonnisse
zelver pand ghewesen aen Jan Pieter Feckes bed / &
voirts tot Schepenen schattinge.
Jan Jansz Castercum als voocht van Anna Claes Ketels
synen suster wyst Buij Wybrants pand / van Annes wegen

230

aen een deeken & voirta tot Scepenen schattinge / voir die
somma van 4 gulden & 7dalfve stuvers.
Schepenen verclaren voir vonnisse zoe verde Olbrant Wyerts
van Schagen Heyndrick Gheert Willems nyet en voldoet
binnen een maent te weten voir den eersten rechtdach / naer
inhout syn bouck / dat Heyndrick Gerritsz als dan
uuytleyt sal hebben naer inhout syn bouck / op
Olbrant Wyerts.
Schepenen verclaren voir vonnisse / in gevalle dat Heyndrick
Gherryt Willemsz nyet en wert gecontenteer van Neel
Jan Pieters ofte heuren voogt als coeperse van de custinge
hem resterende / dat Heyndrick Gerrytsz upten eersten rechtdach / als over vier weecken uuytleg sal moghen hebben.
OR 5655/183
Jelle Doedesz van Wieringhen eyscher contra Aris Mr Pieters
gedaechden om 54 guldens van een paert I& deur absentie van
voirzeyden Aris Pietersz voirzeyd / Schepenen verclaeren Arys Meestern Pieters
veylich.
Cornelis Cornelisz van de Tolke eyscher / contra Garbent Symons gedaechde
van Sinte Banckras / Schepenen verclaren by heuren vonnisse
den voirzeyden gedaechden / veylich.
als voocht van syn moeder

Cornelis Jan Reyers * eyscher / contra Anna Pieter Nelles weduwe
gedaechden / Schepenen verclaren by heuren vonnisse / dat in gevalle
Cornelis Jansz nyet en wert betaelt binnen vier weecken
van synen custinghe ter somma van 19 gulden 2 sth 5 penn
Cornelis Jansz als dan uuytleg van de voizeyde somma soude moghen
hebben / noch is hem gelt ofte maexel (voir die somma
van 3 guldens toegewesen / van de verschenen renten / daer voir
Pieter Backer als voocht van Anna voirzeyd maexel heeft
gewesen aen een 't beste bed & voirts tot Scepenen scattinge.
Claes Jansz Ghyses gedaechden contra / Adriaen van Dorp eyscher /
dien dach hadde omme t'antwoirden tot op huyden / opten voirzeyden Schout
synen eysche / Schepenen gehoirt hebbend eysch & antwoirde / hebben
den saecken van de koyen dien den gedaechden vercoft & den penningen
ontfangen soude hebben / ghesteedt totten eersten rechtdach.
Ende voirts den eysche by den voirzeyden Schout gedaen en versocht
dat Claes Jansz Ghyses / Dirck Jansz Willem Jansz / & Jonge
Jan Jansz Cuep Jan Jansz Bruyn / Koster Thys # & Claes Claesz
andermael in
Rood heuren behoirlicken eedt sullen doen den Co Mat & den
state gestelt
Prince van Oranigien syner f ghoudt & trou te wesen
tot op sater& voirts heuren goederen te doen annoteren re / Schepenen
dach eerstcomend. hebben 't selve gestelt in state totten dondersdach eerstcomend.
# Meynert
Roeleffz
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Schepenen gehoirt hebbend den eysche gedaen by Piet Ruyh van
Sinte Maerten / ende Sierip Claesz gedaechden / nopende omme
te hebben betalinge van zeeckere lammeren / hebben by
heuren vonnisse den voirzeyden Piet Ruych ontseyt van synen eysch
& den voirzeyden Sierip geabsolveert.
OR 5655/183v
Huybert Cornelisz Timmerman / wyst Jan Dirck Garbrantsz
maexel voir die somma van 63 gulden / & 12 sth volgend
den obligatie daer van synde aen een koe & voirts
tot Schepenen schattinghe in presentie van Garbrant Cornelisz.
Schepenen hebben Jan Dircxsz toegeschat alle Huybert Cornelisz
voirzeyd syn koyen voir den voirzeyden somma van penningen
te weten 6 koyen een hokeling.
Jan Zijvert Kerckmeester cum socys / wyst van de kercks wegen
Tryn Maerten Aerians weduwe maexel voir die somma
van 6 gulden & 5 stuvers verschenen renten aen lant
in den obligatie verbonden.
Schepenen hebben Tryn Maertens voirzeyd toegeschat den bruyckwaer van het bosch in den obligatie verbonden.
Adriaen van Dorp Scout van Nyedorp / heeft versocht in
juditie / dat Heyndrick Pietersz Gheel / & Jan Jansz
Cueck uuyt saecke zy heur hebben geabsenteert uuyt
onsen jurisdictie & henluyden begheven ter plaetsz
den Excellentie van de Prince van Orangien vyant synde.
By vonnisse van Schepenen Balliucx lants geleyt &
verclaert sullen worden / & heuren goeden geconfiskeert
tot prouffyte van de Co Mat & den ghemeene saecke.
Schepenen verclaeren voir vonnisse dat zyluyden heur
refereren aen de steden & plaetsz / daer den ghelycke saecken
ghehandert & gedaen worden.
Aerian Corrnelisz Slootges wort van Schepenen toegeschat
van Cornelis Jan Pieter Lybes zyn beste koe met twie hokelingen
voir die somma van 17 ghulden & 7 oirtgens.
Jan Corrnelisz Slootges wort van Schepenen toegeschat / van Dirck
Claesz Blochoys / alle zyn koyen / voir die somma van
26 ghulden & 10 sth.
Jan Cornelisz Slootges wort van Seepenen toegescat / van Cornelis
Piet Ruychs zyn beste bed metten beste deeken voir die somma
van 3 gulden.
OR 5655/184
Claes Dircxsz Tolke wort van Scepenen toegescat / van Cornelis
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Pieter Cornelis zyn twie beste koyen / voir die somma van 22 ghulden
& 5 stuvers.
Jacob Jansz Groed wort van Scepenen toegeschat alle Huybert Timmermans
bedden met heuren toebehoiren / voir die somma van 17 ghulden van
lanthuier tot kersmisse lestleden verschenen.
Barent Albertsz als voocht van Anna Cornelis Stoocx wort van
Schepenen toegeschat van Cornelis Piet Ruychs / voir die somma van
omtrint 56 guldens den voirzeyden Anna Jans resterend alle 't gundt
den vyff geersz weydlants ghelegen in den wester Campen / beter
zynde dan de penninghen dien Symon Claesz Cuyper van hem
resterend syn / daer 't voirzeyde weydlant hem voir toegeschat is.
Den 12en maerte
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Adriaen van Dorp
Schout van Nyedorp cogge op & tegens Claes Jansz Ghyses en
Willem Jansz Cuecx gedaechden / omme te hebben gelt ofte pand
van elcx bysonder die boete van 5 pont ter cause zyn
opten jaersdach nyet ter boonloot gegaen en hebben daer
op den gedaechden seyden dat den eyscher behoirden te vertoenen
totten competente rechtdach / hebben den saecke gestelt
in state totten eersten rechtdach.
Voirts heeft Adriaen van Dorp Schout voirzeyd / versocht dat
den ghenen dien uuytgeweecken geweest & alsnu wederomme
ingecomen syn & by hem in rechte geroepen synde omme heuren eedt
te doen & dat den psoenen / den dienaers sullen ofdaengen
contenteren & betalen / alsoe den selven dienaers om
heuren wille alhier gecomen zynde / Schepenen stellen
't selve in state tot op saterdach eerstcomend.
Up huyden soe compeerde in juditio Neel Symonsdr den huysvrouwe van
Willem Jansz Kuecx voirnoemd & versochte aen den gerechte te hebben deelinge
schiftinge & scheydinghe van de goederen twisschen heur & heuren man
voiroemd / uuyt saecke heuren man hem hadde geabsenteert jegens den
ordonnantie van de excellentie van de Prince van Orangien synder ------ / waer
op den Schout heeft geseyt het en is in mynder macht nijet / ghy
most 't selfde aen Joncheer Diedrich Sonoy als Luytenant &
Gouverneur versoucken.
OR 5655/184v
Den 14en maerte
Beroerend den eysche by den Schout versocht dat Claes
Jansz Ghyses / Willem Jansz / Dirck Jansz & Jonghe Jan
Jansz Cuecx / Jan Jansz Bruyn Koster Thys Jan Heyndricxsz
Meynert Roelefsz & Claes Claesz Rood / heuren
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eedt sullen doen zo) Schepenen verclaren
by heuren vonnisse / soe verde voir henluyden
blyct dat 't selfde in de steden ghevfeert wert
dat alsulcken psonen eedt gedaen hebben / dat den
voirnoemde psoenen / dien op huyden in psone gecompeert
& heur verschenen hebben mede heuren eedt sullen
Den Schout versocht dat
doen den Co Mat. Den Prince van Orangien als
den eedt defacto gedaen sal Stadthouder holdt & trou te wesen /xxxxxx/ voirt
worden / Schepenen psiste- metten ghemeen buieren den lasten van de stede te
ren by 't voirzeyde
draghen / Ende by weyghrenge van den eedt te doen / heuren
goeden
vonnisse.
geannoteert sullen worden.
Ende den psoonen (by naemen Jan Jansz Bruyn / Koster Thys
& Jonghe Jan Jansz Cuecx) alsoe zyluyden op huyden * nyet
*heur en hebben verschenen in juditio / Schepenen gheven
heur uuytstel omme op morghen voir den middach in
te comen & alsdan mede heuren eedt te doen in
forme & metten anderen voirnoemde psoenen & by foulte
zy voir morghen middach nyet in psoon en compareren
binnen onsen jurisdictie / in't openbaer dat men alsdan
heuren goederen sullen annoteren.
van eedt te
moeten doen

Ende omme te doen blyckent soe sal den Schout 't selve doen blycken
ende wort bevonden dat zyluyden eedt sullen moeten doen
zoe sullen den voirzeyden psonen den costen draghen & indien
den Schout 't selfde nyet doet blycken soe sal hy selfs den
costen dragen.

OR 5655/185
Wy Dirck Cornelisz Substituyt van Adraen van Dorp
Schout van Nyedorp cogge / Pieter Theensz & Jacob Jansz
Groed Schepenen van Nyedorp kennen & certificeren
dat op huyden den 16en maerte 1573
stilocoi te een drie nae noen ofte daer omtrint
binnen Nyeuwe Nyedorp gecompareert is d'eersamen Dirck
Jacobsz Cater geboren burger der stede van Aemstelredam
& heeft versocht & als eyghen angetast zeeckere
zaedtelants groot synde vierthiendalf moghen (ofte daeromtrint) met zeeckere huyssinge / als lanthuysinge
daer op staende / hem aengestorven synde by 't overlyden
van zyne requiranten susterlinghe genaempt Jacob
Pietersz Collyn van welcke voorzeyden saete lants
die voirzeyden Dirck Jacobsz Cater voir hem zelven
versocht heeft possessie & eygendomme mits den
lanthuysinge deurgaend sluytenden & open doende roerend
den aerde pluckend eenen tilch van eenen boom van de zelven
erffve van de zaete lants / & den selven in den voirzeyden geroerden
aerde plantend / Ende voirts den huysvrouwe van den
bruycker van de voirzeyde saetelants in absentie van heuren
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man vragend ofte daer nyemant en hadde gheweest
omme den possessie van het voirzeyde saetelants te nemen daer
op zy heeft geandtwoirt seggend neen hier en heeft
niemant geweest / Soe heeft hy requerant voirnoemd
heur bevolen dat zy nyemant eenyghen huier en
souden gheven dan hem alleen op peyne van andermael
te betaelen./ Protesterend van alle 't gunt voirzeyd is aen ons
Substituyt & Schepenen voirnoemd / 't welck wy Substituyt
& Schepenen voirnoemd kennen geschiet & waerachtich te syn
alle ------ sonder bedroch in kennisse der waerheyt
hebben wy Substituyt & Scepenen elcx onsen hantscriften
hier onder gestelt opten daghe & jaere als boven &
ter presentie van myn Secretaris van Nyedorp, Claes van Buyten
OR 5655/185v
Up huyden desen 19en maerte 1573 soe compeerde voir
my hier ondergezeyd Katryn Jan Bruynss weduwe / & verclaerde
dat zy opten 16en maerte lestleden wesend in den vierschaer
ter presentie van Schepen en Burgermeesteren ) mitsgaders noch ettelicke
poirteren heuren kynderen een bewys gedaen heeft van heuren
vaders erffve ende heeft een ygelick van heuren kynderen
& elcx bysonders heuren ofte zijnen vaders erffve
te weten 't gunt van heuren vaders mitsgaders heuren
groote vader henluyden aengestorven is synen portie
bewesen / & een yghelick van heuren kynderen coempt
voir synen portie van 't gunt voirzeyd staet anderhalff geersz
in den ben butterven met gunt daer achter aen leyt onderdeel
welcke bewys zy verclaerde rechtelicken gedaen te hebben
soe dat heuren kynderen meerder hebben / dan heur met
rechte toecoompt & nijet minder / Seggend dat zy met
t'voirzeyde bewijs / ofte offwysinge van heuren kynderen erfnisse
behoirt te volstaen / & vry & gesalveert gehouden te wesen van
't gunt dat heuren kynderen ppetreren ofte bedryven maer dat
dat 't selfde behoirt te comen tot laste van de genen dien
t'selfde quaet doet ofte hem misgrijpt / protesterend
van 't selfde hier voiren gezeyt staet & versochte dit te
werden geteekent. Actum op date als boven. By mij present
Claes van Buyten
OR 5655/186
Den 20en aprilis 1573
Schepenen wysen voor vonnisse soe verde Gerryt Oytsz
Pieter Rensz Vennick nyet & betaelt zeekere custinghe
ter somma van 50 gulden binnen een maent dat Pieter
Rensz by foulte van dien over een maent uuytleg sal
moghen hebben.
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Schepenen wysen voir vonnisse dat Dirck Jan Cuypers &
Anna Claes Ketelboeters Neel Pieter Neyersdr weduwe
van Cornelis Hoochsaet sullen betalen naervolgend heuren
brieven van constitie & bescheyt twisschen desen tyt &
een maent ofte by foulte van betalinge & den tyt overgestreecken synde zal den voirzeyden weduwe dien penningen moghen
van den Schout laten uuytleggen.

* voir den vierschaer
van Nyedorp

Up huyden soe is by Schepenen vonnisse verclaert datt men Dirck
Bouwensz van Spanbrouck een derde weet soude doen tegens
den eersten rechtdach die men over thien dagen * ten versoucke
van Volkert Jacobsz Smidt omme te verandtwoirden voir
zeeckere gearresteerde penningen.

Schepenen wysen Cornelis Jansz Molenaer gelt ofte pand toe
van Willem Dissels ter somma van 5 ghulden 6 sth 7 duyts verlydt
gelt & uuyt saeck Willem Dissels nyet en heeft
gecompareeert soe heeft Cornelia Jansz selver pand gewesen
aen twie koyen dien hy meende Willem voirzeyd toe te behoeren staende
tot Pet Meyns.
Aerian Dircxsz Mol van Haeringhuysen wert by vonnisse van
Schepenen gelt ofte pand toegewesen van Olbrant Wyerts van
Schagen opte Loet / ter somma van 30 gulden / & uuyt saecke
Olbrant voirzeyd geen goeden en heeft binnen onsen banne / Soe is
hem een wete bestelt omme zeeckere zoe hooftpenningen binnen te
brengen omme daer aen te mogen schatten.
OR 5655/186v
Schepenen wysen voir vonnisse / soe verde Neel Hoochsaete
Jan Janz Risses den custinge ter somma van 200
guldens nyet en betaelt binnen een maert dat Jan Jansz
als dan by foulte van betalinghe / den selven 200 gulden
sal mogen laeten uuytleggen by den Officier.
Schepenen wysen voir vonnisse soe verde Toems Volkerts
den erffgenamen van Griet Jan Tuts nyet en betaelt zeeckere
3- off 4- & 60 gulden off daer omtrint van
custinge binnen een maent / dat den erfgenamen van
Griet Jans voirzeyd by foulte van betalinge den selven penningen
sal mogen laten uuytleggen by den Officier
Schepenen wysen voir vonnisse / soe verde Jan Rens Jans
den erfgenamen van Griet Jan Tuts nyet en betaelt zeeckere
36 ghulden 13 sth off daer omtrint ter cause van custinghe
binnen een maent dan d'erfgenamen van Griet Jans voirzeyd
by foulte van betalinge den selven penningen sullen moghen
laten uuytleggen by den Officier.
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Jan Pieter Lybes wort van Schepenen toegeschat Symon Jan Dondelers
syn beste koe voir die somma van 9 gulden verlydt gelt.
Aerian Dircksz Mol van Haringhuysen wort van Schepenen toegeschat van Aerian Grote Reyers twie beste bedden met
heuren getuijch ofte toebehoiren voir die somma van 11
gulden & 5 stuvers.
Jonghe Jan Jansz Snyder wort van Schepenen toegeschat / van
Jan Jansz Guiertes 't huysken ofte timmeragie metten vruchten
van 't lant by hem van Aerian Camers gecoft voir die
somma van 63 gulden.
Anna Jan Keynes Aels wort van Schepenen toegeschat van
Griet Lourens weduwe twie middelbaer koyen voir die
somma van 14dalfve guldens van verschenen lanthuier.
OR 5655/187
Thys Heertges van Sinte Maerten wort van Schepenen toegeschat
van Symon Ghys van de Zydwint drie koyen voir die somma van
32 guldens.
Arys Meester Pieters andermael veylich contra Jelle Doedts.
Marytgen Jan Reyers wort van Schepenen toegeschat van
Anna Pieter Nelles weduwe heur beste bed met syn
toebehoiren voir die somma van 3 gulden verschenen renten.
Upten 23en aprilis 1573
Up huyden soe compeerde voir mij mitsgaders in presentie van
Schepenen & Burgermeesteren Tryn Ghyses van Winckel met Jan
Pietersn alias vus Jan Claechgelick te kennen gevend dat
Jan Jansz alias Jan Oem van Oude Nydedorp een stucke weydlants
leggende t'Oude Nijedorp Heyndrick Jansz heuren swager aengeertft synde tot synen wille & tegens wille & danck
van heur companten hadde beslagen met synen beesten / protesterend
van 't gundt wes voirzeyd staet / & versochte daer van acte.
Alus gedaen op jaer & dach als boven by my Claes van Buyten.
OR 5655/187v
Den 4en meij 1573
Symon Jansz Dondelers wyff Aerian Hermens als voocht
van Pieter Claesz Snyders kynderen pandt voir die somma
van 38 gulden aen syn huys daer hy nu tertyt bewoont / Schepenen schatten den voirnoemden kynderen toe
alle Symon Jansz Dondelers roerende goeden.
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Solvit
* tot karsmisse
eerstcomende

Jan Claesz Robbes belooft voor hem & synen erffven / Jan
Dirck Garbrantsz te voldoen & betaelen die somma van
't 60 karolus guldens / tot 40 groten Vlaems 't stuck *
welcke penningen Jan Robbesz voir Huybert Timmerman
sal betaelen / salvo soe stelde Huybert Timmerman
Jan Robbesz tot eenen hypoteecke & onderpande syn
koyen / omme by ghebreecke Jan Robbesz in eenyghe coste
ofte schaden quame dat hy Jan Robbesz nyet en vryde
van de voirzeyde Jan Dircxsz daer aen te moghen verhaelen.

Dirck Aerian Hermens van Winckel heeft versocht gelt ofte
pand van Jan Pieter Feckes ter somma van 46 ghulden 3 sth ter
goeder rekeninge / & uuyt saecke Jan Pietersz voirzeyd nyet
gecompareert en is. Soe heeft Dirck Aeriansz uuyt
crachte van Schepenen vonnisse zelver pand ghewesen aen een
keuy mitsgaders een deecken & voirts tot Scepenen scattinge.
Jacob Walich Arys voir hem & uuyten naem van 't stervhuys van
zyn † vader / wyst Feeu Aeriansdr van de Collehorn pand
aen de beste deeken van 't sterfhuys & voirts tot Schepenen
schattinge.
Schepenen verclaeren by heuren vonnise dat den weduwe van
Dirck Jansz Keuij den koyen uuyt 't lant sal haelen op huyden
by den sonschyn & dat zy Aerian Dircksz Mol 't costgelt van de
koyen sal betaelen.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse dat Dirck Claesz Schoenmaecker Toems Volkertsz als man & voocht van Anna Jacobsz
synen huysvrouwe sal betaelen binnen een maent ofte 't staet
langer met gemoed / Den penninghen in den obligatie vervlaert
't welck by dien voirzeyd Dirck Claesz gepasseert is.
Arys Meester Pieters is op huyden den derde mael
veylich verclaert jegens jegens Jelle Doedes.
OR 5655/188
Schepenen verclaeren voir vonnisse dat Anna Claes Ketelboeters
weduwe Claes Jansz Oterlick sal contenteren & betaelen die
somma 50 gulden hooftgelt mitsgaders zeeckere resterende
renten voir Sinte Jan midsomer eerstcomend ofte 't staet langer
by ghemoede.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse soe verde Jan Jansz Foppes
Pieter Gerryt Oyts nyet en voldoet ter somma van 47 h ghulden
van custinghe voir Sinte Jan eerstcomend / dat Pieter Gerryt Oyts
als dan den voirzeyden penningen sal mogen laten uuytlegen salvo
't gunt Jan Jansz voirzeyd can bewysen hem hiertegens te resteren sal
hier tegens in offslach coemen.
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Schepenen hebben by heuren vonnisse Dirck Bouwensz van
Spanbrouck den derden mael veylich verclaert jegens Volkert
Jacobsz Smidt dien hen hadde laten inwinnen omme te verantwoirden
voir zeeckeren gearreste penningen dien Volkert in arreste heeft
doen nemen ter somma van 6 ghulden 7 h sth berustend onder
Reyer Gerryt Amels / mits dat Volkert synen achterwesen
voir soe veer 't loopt sal verhaelen & pand wysen aen de
voirzeyden 6 ghulden 7 h sth arresteert re / Ende volgende 't selve
heeft Volkert pand gewesen aen de voirzeyden 6 ghulden 7 h sth.
Ende by Schepenen Volkert voirzeyd toegeschat tot minderinge van
synen achterwesen.
Jan Olbrantsz wort van Scepenen toegescat / Cornelis Jan Pieter
Lybes syn beste koe voir / die somma van 10 gulden.
Aerian Jan Foppes wort van Scepenen toegescat / Pieter Reyers
schuyt eertyts van Aerian Jansz gecoft / soe hy vaert &
seylt voir die somma van 18 ghulden 16 sth.
Jan Cornelis Allerts wort van Scepenen toegescat / Jan Pieter
Feckes huys voir die somma van 48 ghulden 17 h sth.
Thoms Wynants van Hoorn wort van Scepenen toegescat / van
Willem Aerian Mentes een koe met het beste bed met syn
toebehoiren / voir die somma van 22 ghulden ter cause van een paert.
Noch wort Thonys voirzeyd toegescat van Jonge Jan Aerian Buers een
halff gers lants in den weyd voir buttertges onderdeel .
OR 5655/188v
Den 8en meij 1573
Jan Jacobsz Schou compareerde in de vierschaer in presentie van
Pieter Dircxsz Backer Substituyt & den Schepenen / & heeft
geseyt tot eenen Reyner Adriaensz poirter tot Alcmaer
"Wel Reyner hoe sullen wy 't metten anderen hebben / mij
dunct wy moeten malcander enns een slach voegen".
Reyner Aeriansz heeft eysche gedaen op eenen Jan Jacobsz Schou
gedaechden / beroerend dat Jan Jacobsz gedaechden een pcheel
lants by hem eyscher by executie ghecoft voir zeeckere
resterende penningen / welcke landt den voirzeyden gedaechden
met synen beesten beslagen hadde / Versochte den voirzeyden eyscher
dat den gedaechden syn lant soude ruymen / omme daer
mede synen vryen wille te mogen doen / Daer op den voirzeyden
gedaechden seyde by handen van Heyndrick Gheel uuyt synen
naem 200 gulden in handen van Jorys Mathysz
betaelt te hebben / Jorys Mathysz bekent een 100
een 100 gulden te hebben van Heyndrick voirzeyd ontfangen.
Schepenen stellen 't selve in state op dondersdach eerstcomend.
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Den 14en meij 1573
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse / naer blyckend
zeeckere acte van de vercoepinghe hier boven gementioneert)
den vercoepinghe van waerden.
Verclaeren voirts dat Jan Jacobsz Schou voirt by der sonschyn
't vorzeyde lant sal ruymen & synen beesten daer uuyt haelen
ofte by foulte van dien / dat den voirzeydn eyscher 't selve lant
sal moghen doen ruijmen totten voirzeyden gedaechden synen costen.
OR 5655/189
Den 18en mey 1573
Jacob Lambertsz belydt Olbrant Allertsz schuldich te wesen
13 gulden & 10 stuvers berekent gelt / geschiet in presentie van
Floris Jan Dircxs Schepen.
Aerian Maerten Reylefs van Opmeer is weylich verclaert
opten eysch van Syvert Pietersz & Aerian Thysz Schuytvoirders
gedaen om zeeckere custinghe van een schuyt naer inhoudt
den obligatie inhouden den clausule onder verbant van allen
rechten / & weder een wete bestelt jegens den eersten
rechtdach ten versoucke van Zyvert Pietersz & Aerian Thysen.
Schepenen condempneren Aerian Maertsz van Opmeer ter boete
van 42 schellingen tegens den Schout / uuyt saecke hy nyet en
is gecompeert in rechte noch nyemant van synen wegen jegens
Zyvert Pietersz & Aerian Thysz Schuytvoirders eyschers / ten
waere dat Aerian Maertsz 't keerde met beter recht.
hierop betaelt
in handen van
Amel Gerritsz
10 ghulden & 16 sth.

Jan Gerrit Oyts bekent Oude Jan & Jonghe Jan Jansz
Groot Jans schuldich te wesen die somma van 72
guldens verschenen lanthuier in presentie van Huybert Jansz &
Claes Lambertsz.

Arent Reyer Claes Reyntges voir hem & van wegen synen broeders & susters
belydt Wylef Aeriansz Witte Wylef schuldich te wesen 6 gulden
& 7-dalfve stuver in presentie van Huybert Jansz Scepen
& belooft den selve penningen op te leggen t'Sint Jan eerstcomend
off 't staet langer by gemoede.
Schepenen verclaeren by vonnisse dat Neel Hoochsaets / alsulck
recht als by Jan Jansz Risses van Winckel op heur is voirt / weder
op heuren crediteurs ofte parthyen / te weten Dirck Jan Cuypers
& Anna Claes Ketelboeters sal hebben.
OR 5655/189v
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Den 8en junij 1573
Extra ordonnaris rechtdach
Up huyden soe is ten versoucke van Claes Jansz Oterlick
rechtelicken inghewonnen eenen ghenaempt Thys Thysz Oste
zoe synen naem met recht is woenende in Brouck op Langedyck
den swager van Neel Jaep Swaens / omme te verantwoirden voir
goederen zeeckere gearresteerde penningen & den rechtdach sal dienen
op huyden achte dagen/ als den 15en junij voir den vierschaer
van Nyedorp.
OR 5655/190
Den 15en junij 1573
Thonijs Jansz woenend in Hoochtvouder Weeren verwilkerde
Cornelis Aeriansz Cuy--- Moller tot Oude Nyedorp schuldich te wesen
Solvit
die somma van 114 guldens & 8 stuvers / &
in handen
beloofde den selven somma van penningen tot kersmisse eerstvan Lambert comend te betalen ofte verwonnen te wesen met alle rechten.
Aerians
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse dat den penninghen dien onder Dirck
Claesz uuyten naem van Gerbent Jansz Megh van Hoorn zyn gearresteert
voir synen achterwesen 't welck hem van Toems Volkertsz zyn
resterend / uuyt het arrest & ontslagen sullen zyn
voir & alleer Dirck Claesz eenyghen penninghen sal opleggen.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse dat Toems Volkertsz sal
bekennen ofte ontkennen zeeckere 24 ghulden 6 sth / dien Pieter
Backer uuyten naem van Baltheser Seylmaecker t'Alcmaer hem
is eyschend / Toems Volkerts bekent in juditie den een helft
seggend d'ander helft syn kynderen competerend.
Schepenen wysen dat Toems Volkerts ghelt ofte maexel sal
hebben van Dirck Claesz Schoemaecker voir den penningen in den
obligatie verclaert (salvo 't gundt Garbent Jansz Niengh van
Hoorn van Toems Volkertsz is resterend / daer voiren den penningen
in arreste gestelt zynde stille zal staen) & in arrest blyven.
Daer voiren Dirck Claesz heeft maexel gewesen aen een koe
& voirts tot Scepenen schattinge / Scepenen verclaeren dat Dirck Claesz
daer mede mach volstaen.
Schepenen schatten Toems Volkertsz toe / van Dirck Claesz Schoenmaecker
alle syn koyen te weten drie gelde & vyff melckcoyen / voir die
somma van 74 guldens.
OR 5655/190v
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Den 19en junij 1573

den voirzeyden Cornelis
Rembrantsz

Schepenen hebben ter instantie van Barent Albertsz
Burgermeester als eyscher by heuren vonnisse verclaert / dat
Cornelis Rembrantsz Schotgaerder zeeckere penningen /
dien hy buyten ordonnantie van synen uuytinge / in handen
Reyer Jansz & Jacob Cornelisz Burgermeester & Scepen
seyde gegeven te hebben soude wederomme opleggen
& betalen in handen van eyscher binnen vierthien daghen
eerstcomend / salvo soude Reyer Jansz & Jacob Cornelisz
voirnoemd *granderen & vry houden / Gedaen by Scepenen
Jacob Jansz Groed / Pieter Theensz / Garbent Cornelisz
Huybert Jansz & Claes Lambertsz.

Toems Volkerts wyst Pieter Backer als gemacht van
Baltaser Seylmaker van Alcmaer pand voir die somma
24 ghulden 6 h sth / Schepenen hebben Baltesar Seylmaker voirzeyd
voir den voizeyden somma toegescat / vier sneesz van de Suydthorn van de
Thenplaets .
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / dat den weduwe
& erfgenamen van † Pieter Michielsz Sneecken / den
erfgenamen van Jochem Pieter Florisz sullen contenteren
& betaelen den 100 guldens hooftpenningen in't weesbouck
gespetificeert / tot kersmisse eerstcomend mitsgaders
den renten van dien die alsdan daer op verschenen sullen
wesen.

* van Nyeuwe
Nyedorp

Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat alle den
ghenen dien landen erffven ofte tuynen uuyten uuytweg
hebben gedolven / elcx naer advenant den oncosten daer
van sullen betaelen & den kerckmeesteren * van den jaere 71
vryen van de Schatgaerder van den voirzeyden jaere.

Huybert Cornelisz Timmerman wyst Aerian Cornelisz Pheeuwes
pand voir die somma van 29 gulden aen bed
& voirts tot Scepenen schattinge.
Jan Geryt Oyts wyst Aerian Cornelisz & Amel Gerytsz Heylich
Geest Meesters voir zeeckere verschenen renten maexel aen een koe
& voirts tot Scepenen Schattinghe ter somma naer inhoud den
rentbriefve daer van synde.
OR 5655/191
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse dat Wyleff Aeriansz alias
Witte Wyleff / Jan Jan Geryt Snijders betalen sal binnen zes
weecken ofte 't staet langer by gemoede die somma van
143stalffve gulden / ofte by foulte dat
Jan Jansz als dan / den tyt overgestreecken synde / den penningen
sal mogen laten uuytleggen.
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Schepenen hebben Oude & Jonge Jan Groot Jans toegeschat
alle Jan Gerryt Oyts roerende goeden als coyen calveren schapen
lammeren / verckens / paert / & voirts alle zynen inboel / voir die
somma van 61 ghulden & 4 sth verschenen lanthuier.
Schepenen hebben Neel Garbrants van Winckel toegeschat
voir zeeckere resterende lanthuier heur van Toems Volkerts resterende
ter somma van 10 ghulden 11 sth / Toems Volkerts beste koe /
hier op synde betaelt aen gelt 6 ghulden / & noch 4 ghulden.
Meynert Roeleff wert van Scepenen toegescat van Jaep Lamberts
zyn roede overgaende veers voir die somma van 5 gulden.
Aerian Cornelisz Pheeuwes wort van Scepenen toegescat van
Huybert Cornelisz Timmerman / alle Huybert Cornelisz roerende
goederen soe buyten synen huys & daer binnen zynde / voir die
somma van 29 gulden.
OR 5655/191v
Den 3en july 1573
Den laesten dach van de Ste Jans gedinghe
Solvit Jan Cornelis Allerts / wert van Schepenen toegeschat / Cornelis
Pieter Cornelis vier zynen beste koyen / voir die somma
van 39 gulden verschenen lanthuier.
Theeus Gerrytsz van Alcmaer / wert van Schepenen toegeschat
van Jan Jacobsz Holster / drie van syn beste koyen voir
die somma van 29 gulden van verschenen
lanthuiere ter goeder rekeninghe.
Jannetgen Jansdr den weduwe van Lambert Zybets
van Langedyck / wort van Scepenen toegeschat / van
Claes Jansz Oterlick zes zyn beste koyen / voir die
somma van 50 gulden & 10 stuvers verschenen lanthuier
in reste van meerder somme.
Pieter Pietersz van Schagen & Jan Mathysz van Valckoech
te saemen / wert van Scepenen toegescat / van Volkert
Jacobsz Rommeler twie geersz groedlants van de weyd aen de
oestzyde van Claes Hermens huys daer den custinge van
roerend is van 't noordeynd in / voir die somma van
26 gulden & 12 stuvers / ter goeder
rekeninge.
Pieter Pietersz & Jan Mathysz voirzeyd wert van Scepenen
toegeschat / van Volkert Grote Piers / alle zynen
koyen & bedden met heur toebehoeren / voir die somma
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van 64 guldens / uuyt saecke van de toeghifte
van de erffscheydinge / ter goeder rekeninghe.
Volkert Jacobsz Rommelers / wert van Scepenen toegescat
van Meyenert Roelefsz drie koyen & twie bedden met
heur toebehoeren / voir die somma van 41 gulden
ter goeder rekeninge & dat ter cause van custinge.
Volkert Jacobsz voirzeyd wert van Scepenen toegescat / van Cornelis
Walichs van Winckel 't geheele seylant leggend in 't
Sant / daer den penningen van roerend syn / ter somma van omtrint
50 gulden ter goeder rekeninge.
OR 5655/192
Jacob Heyndricx van de Tocht wert van Schepenen toegeschat
van Cornelis Dove Symons / twie syn beste koyen / voir die somma
van 17 guldens & 4 stuvers van verschenen lanthuier
Alyt Pietersdr / den weduwe van Aerian Dirck Deddes / wert
van Schepenen toegeschat / van Jan Jansz Pieters / alle zyn koyen
& noch alle syn bedden met heuren toebehoeren / voir die somma
van 40 guldens verschenen lanthuier.
Jan Jansz Castercum wort van Scepenen toegescat / van Joost Heyndricx
van de Tocht / zyn beste bed met synen toebehoeren voir die somma
van 3 guldens & 5 stuvers.
Jan Jansz Castercum wort van Scepenen toegescat / van Cornelis Piet Ruychs
zyn verring roodt heert synen / voir die somma van 3 gulden 10 sth.
Joffrouwe van Dorp wort van Schepenen toegeschat / van
Cornelis Piet Ruijchs / drie sneesz weydlants leggende in den
Wester Campen in een weyd van omtrint vyff geers gemeen
belent Neel Oudt Claes aen de west / & Maerten Meesters aen de oestzyde
voir die somma van 7 gulden & 15 dalfve stuvers uuyt
saecke van seeckere uuytgeleyden penningen van 'tlantss oncosten.
Jacob Willemsz alias Kaeck wert van Scepenen toegescat / van Pieter
Claes Pieter Theens / zyn beste koe voir die somma van 6 gulden
& 18 stuvers verschenen lanthuier / in reste van meerder somma.
Jan Jaspersz wert van Scepenen toegescat / van Albert Pieter
Guertes / & Cornelis Jan Rens Jansz t'samen / elcx van heur beyden
twie heur beste koyen voir die somma van 38
guldens & 12 stuvers / van verschenen lanthuier.
Cornelis Rens Jans wert van Scepenen toegeschat / van Claes Cornelisz
Oeleffs / zes zyn beste koyen voir die somma van 51
guldens van verschenen lanthuiere / in reste van meerder somma.
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OR 5655/192v
Den 13en july 1573
Jan Jansz Castercum verclaerde in juditio / dat hij uuyt
crachte van Schepenen vonnisse van Nyedorp / een wete soude doen
aen eenen Aerian Maerten Reylefs van Opmeer omme tot Nydorp
te rechte te comen ten versoucke van Aerian Thysz & Zyvert
Pietersz Schuytvoerders / --- / & wesend by den voirzeyden Aerian
Maertsz in bywesen van den Schout van Opmeer / Soe heeft
den Schout van Opmeer den wete nyet willen accepteren
ofte toelaeten.
Willem Aerian Mentes gheeft hem over / & belooft voir
hem & synen erffven / den erfgenamen van Thonis Wynantsz
van Hoorn zeeckere resterende penninghen ter somma van
22 guldens ofte daer omtrint uuyt
saecke van de coop van een paert / te betaelen t'Ste Lourens
Lourens eerstcomend ofte by foulte van betalinge / dat
den voochden van de voirzeyden Thonis Wynants kynderen den
goederen dien heur by den gherechte voir den voirzeyden somma
toegeschat zynde / zullen moghen haelen als heuren vry
eyghen sonder yemants wederseggen.
Schepenen hebben Pietertgen Lourensdr Waertinne t' Oudorp
in den Vuck toegeschat Jan Jansz Castercums zyn beste
bed met syn toebehoeren voir die somma van 3 gulden
& 5 stuvers in reste van meerder somma / & dat uuyt
saecke van zeeckere penningen by Jan Jansz / van Boycke
Toemsz ontfangen / wecke penningen Pietertgen voirzeyd competeerden.
OR 5655/193
Den 10en augusty 1573
Heyndrick Cornelis Symons Cornelis Rensz Buycke Toemsz &
Jan Toemsz alle onse poirteren hebben heur geconstitueert borgen
& tesamen als principael schuldenaers voir Symon Jannsz Daudelers
ter somma van 30 guldens / welcke penninghen Symon Jansz voirzeyd
den naeghelaten weeskynderen van Pieter Claesz Snyder schuldich
is / & den voirnoemden constituanten beloofden den voirzeyden penninghen
als 30 guldens te betaelen tot kersmisse eerstcomend.
Eenen vrouwe ghenaempt Jannetgen den moeder van Cleyn Olfert
van Schagen / heeft op huyden gerenunchiert & Cornelis Garbens
Olys verdraghen van alsulcke rechtpleginge als zy op hem voir
onse vierschaer begrepen hadde beroerend zeeckere penninghen
staende op een weydelants by Cornelis Garbranstsz gecoft / naer
inhout 't weesbouck van Schagen.
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Schepenen verclaeren by heuren vonnisse dat Jacob Vrericxsz alias deurdriver
ten versoucke van Jan Pieter Lybes soe veel vrye goeden binnen 14
dagen binnen onse banne sal brengen daer drievout den hooftpenningen
als (12 guldens) uuyt sal moghen schatten.
Jan Pietersz alias Vus Jan als voocht van Neel claesdr synen huysvrouwen
suster / bekende van wegen Neel Claes voirzeyd Dirck Lourensz van
Winckel schuldich te wesen 3 guldens verschenen renten tot kersmisse
lestleden verschenen / ende heeft Jan Pietersz van wegen als voiren
Dirck Lourensz daer voren toegeseyt te ontfangen den voirzeyden 3 gulden
uuyt handen van Aerian Oem Heynkes / in minderinghe van
zeeckere custinghe dien Neel voirzeyd van Aerian Oem Heynkes voirzeyd
resterend zyn & tot kersmisse eerstcomend verschynen sullen.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse dat Buije Wybrantsz
sal hebben gelt ofte pand voir die somma van 25 ghulden nysth een duyt
van Joffrou van Dorp / & alsoe Joffrou van Dorp gheen pand en
heeft ghewesen / soe heeft Buye voirzeyd uuyt crachte van
Schepenen vonnisse selver pand gewesen voir den voirzeyden somma aen
Joffvrou voirzeyd heuren beste bed / & voirts tot Scepenen scattinge
Schepenen hebben Buye voirzeyd toegeschat voirden voirzeyden 25 ghulden
4 sth 1 duyt / alle Joffrou van Dorps ghereedste roerende
goeden ofte inboel.
OR 5655/193v
Up huyden desen 10en augusty 73 soe zyn achtervolgend den keure & ordonnantie van de stede van Nyedorp ende
uuyt crachte van dien / volgend zeeckere voirgaende procedueren
by eenen Balthaser Seylmaker van Alcmaer op eenen
Thomas Volkertsz van Nyeuwe Nyedorp ghedaen / beroerend
zeeckere 24 guldens & 7dalfve stuvers / den
welcken den voirzeyden Balthasar van Toems Volkertz resteerden
& opten 19 junij lestleden by Toems voirzeyd pand voir gewesen
is / & by Schepenen den voirnoemde Balthaser toegeschat zyn
zeeckere vier sneesz weydlants van de sheuplaets van Suydthorn in / ende syn den selven vier sneesz in 't openbaer
op 't stedehuys opgeveylt omme te vercoepen om ghereedt
ghelt omme daer mede te furneren & aff te quyten den
voirzeyden 24 gulden & 7dalfve stuvers / mitsgaders den oncosten daerome gedaen / Ende is by den voirzeyden
Balthaser (by ordonnantie van den gerechte ) daer omme gheboden
die somma van 27 guldens tot
betaelinghe van synen resterende / achterwesen / & alsoe
ghebodt by niemant verhoocht en is / soe is den voirzeyden
Balthaser daer van coep ghebleven & hem by den Officier
den opslach gedaen / & rechtelicken in presentie van de
Schepenen ghelevert / Gedaen by alle den Schepenen
& my present Secretaris.
Claes van Buyten.
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Cornelis Piet Willems wort van Schepenen toegeschat / Cornelis
Dove Symons zyn twie beste koyen voir die somma van
17dalfve guldens.
Aerian Oem Thysses wort van Scepenen toegeschat / Pieter Heyndrix
Scoenmaeker zyn beste koe voir die somma van 5 ghulden
11 sth 7 penn.
Heyndrick Geryt Willems wort van Schepenen toegeschat / Willem
Pieter Dissels taru staende opten zaedacker twisschen Geryt
Pieters & Jan Ysbrants zaet mitsgaders een snees van
gront van 't lant daer den taru op staet voir die somma
van omtrint 15 ofte 16 ghulden naer vermelden den obligatie daer
van synde.
OR 5655/194
Wylef Aeriansz Witte Wylef wort van Schepenen toegeschat / Arent
Reyer Claes Reyntges beste bed met synen toebehoiren / & voirts
zyn inboel voir die somma van 6 gulden & 7dalffve sth.
Jonghe Jan Snyder t' Oude Nyedorp wort van Schepenen toegeschat
Jan Gerritsz Nyeckelant zyn twie beste koyen voir die somma
van 17 gulden.
OR 5655/194v
Den 5en octobris 1573
Schepenen hebben by heuren vonnisse Heindrick Cornelis Symons
gelt ofte maexel toeghewesen van Neel Grote Maechs van
Oude Nyedorp ter somma van 10 gulden toebedaingt gelt beroerend
van een losrente brieff van 16 gulden kostgelt inhoudend een
gulden 's jaers van renten sprekend op 't huys daer Neel voirzeyd bewoont
& deur absentie van Neel Grotemaechs voirzeyd soe heeft Heindrick
Cornelis uuijt crachte van Scepenen vonnisse selver maexel gewesen
aen 't huys daer den voirzeyden Neel Grotemaechs nutertyt bewoont.
Schepenen Heindrick Cornelis voirnoemd toegeschat 't geheele huys &
erffve daer den voirzeyden vrou bewoont voir den 10 gulden.
Beroerend den questie twisschen Pieter Heyndrixsz Scoenmaker
eyscher ter eenre & Amel Gerytsz als man & voocht van
Neel Volkerts syn huysvrouwe gedaechde ter andere syden
beroerend den clederen van de eyschers eersten huysvrouwe / dien
den voirzeyden gedaechdes huysvrouwe naer hadde genomen soe
den eyscher seyde daer van hy versochte betalinge welcke
questie geappointeert is geweest aen arbyters op een beproef
& den arbyters parthyen aen wederzyden gehoirt hebbend
hebben geordonneert dat den eyscher soe hy procedeert
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d'aanden voirzeyden gedaechden soude hebben 20 gulden / &
daer mede goeden vrunden te zyn met welcken seggen
partyen nyet te vreden gheweest zynde versochten daeromme
vonnisse. Soe hebben wy Schepenen den uuytspraecke
van de arbyters gelaudeert & van waerden ghewesen.
Jan Pieter Lybes als gemacht van Marytgen Jan Reyers
wort van Schepenen toegeschat alle Jacob Vrericx Deurdryvers
zaet 't welck tot Allert Jan Allerts leyt tzy dorsschen ofte
ongedorsschen voir die somma van 12 gulden.
Jan Cornelis Allerts wert van Scepenen toegeschat / Marytgen
Pieter Feckes huys daer zy nutertyt in woont voir die
somma van 40 gulden toegeseyde penningen) daer Maerten heur
soen selver pand voir gewesen had.
OR 5655/195
Den 19en octobris @o 1573
Jacob Lambertsz belydt Olbrant Allertsz schuldich te wesen die
somma van 6 guldens & 14 stuvers / in presentie van Huybert
Jansz Schepen.
Den Schout heeft uuytgeleyt ten versoucke van Pilgerum Heeringsz
Schotgaerder van Oude Nyedorp / die somma van 8 ghulden 11 sth
te weten tot laste van Claes Claesz Breeck 6 ghulden 14 sth 9 penn
ende tot laste van Gerryt Meynerts 1 ghulden 16 sth 5 duijts
van berekent schot naer inhout Pilgerms bouck.
Aerian Jacobsz Poeners wort van Schepenen toegeschat van Pieter Nel
Jannes zyn beste koe met het halfve hoi & noch syn grote praem
voir die somma van omtrint 20 ghulden ter goeder rekeninge.
OR 5655/195v
Den 2en novembris 1573
Aerian Maertsz van Hoochtwoud uuyten naem van Claes
Claesz Breeckes kynderen eysscber contra den weduwe
* & jonge Pieter & kynderen van Heyndrick Jan Willems * gedaechden / beroerend
Pietersz Breg
te kennen ofte ontkennen einen obligatie van 300
guldens hooftgelt ofte daer van eenen schuldigen man te
maecken / Schepenen verclaeren by heuren vonnisse
dat den gedaechdens copie sullen hebben uuyten
obligatie tot heuren coste / mits dat den voirzeyden gedaechden
eenen schuldigen man sullen maecken binnen 14 daghen.
Schepenen hebben Dirck Cornelis Backer Schout toegeschat
Claes Claesz Breeck zyn twie beste koyen voir die somma
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van 12 gulden uuytleyde penningen van lants oncosten / voir den
uuytleg metten winninge.
Thonis Jansz van Winckel wort van Schepenen toegeschat
van Claes Jansz Oterlick zyn twie schapen voir die
somma van 38 stuvers.
Jan Pieter Lybes wort van Scepenen toegeschat van
Jan Oom zyn roed besse heynst voir die somma van
3 gulden & 19 stuvers.
Jacob Piet Japes wort van Scepenen toegeschat van
Huybert Cornelis Timmerman zyn beste koe voir die somma
van 5 & 15 stuvers.
Pieter Heyndricxsz Schoenmaker wort van Scepenen toegeschat
van Amel Gerytsz als voocht van syn wyff van zeeckere
toegedangde penningen zyn twee beste koyen voir die somma
20 gulden.
Aerian Jacobsz t'Oude Nyedorp wort wort van Scepenen
toegescat van Claes Pieter Reyers zyn grote praem
met 't cleyboes voir die somma 8alffve guldens.
OR 5655/196
Anna Pieter Nels Waerdinne wort van Scepenen toegescat
van Aerian Cornelis Slotges zyn beste koe voir die somma van
20 stuver.
Dirck Aerian Lammens van Winckel wort van Scepenen toegeschat
van Jan Pieter Feckes / den keuij & beste deken daer aen
pand gewesen is mitsgaders noch 'thalffve huys & erff
onder deel / voir die somma van 46 ghulden 3 sth.
Jan Jansz Guiertes wort van Scepenen toegescat van Aerian
Reyers syn swager zyn huys & erff mitsgaderss syn vier
koyen voir die somma van 150 gulden.
Den 9en novembris 1573
Schepenen verclaeren voir vonnisse / dat Jan Teengesz
gelt ofte uuytleg sal hebben van 't morgengelt naer
inhout syn bouck op alle dengenen dien hem nyet
en betaelen binnen acht daghen.
OR 5655/196v
Den 16en novembris 1573
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Jan Jansz alias Jan Oem van Oude Nyedorp heeft hem
overgegeven indien hy Pieter Dircxsz Backer nyet en
voldoet & betaelt van synen achterwesen voirden eersten
rechtdach over 14 daghen / dat Pieter Dircxsz voirnoemd alsdan
met den executie sal moghen voirtgaen / Geschiet in presentie
van Huybert Jansz & Claes Lambertsz Schepenen.
Claes van Buijten als ghemacht van Cornelis Jansz van den
Nyenburch Dyckgraeff van Geestmerambacht Schagem ende
Nydorp cogge eyscher contra Willem Aerian Mentes &
Jan Oem van Oude Nyedorp gedaechden / omme te hebben van de
voirzeyden gedaechden te weten van Willem (voirzeyd 2 gulden / &
Jan Oem voirzeyd 2 gulden & 6talve stuver dien hy
uuytleyt hadde op den helft meer weder twievout
gelt off vier geschatte panden / Ende by foulte Jan Oem
gheen pand en wilde wysen uuyt saecke 't selve was
roerend van Heyndricx syn broeders lant soe hy seyde & d'absentie
van Willem Aeriansz voirzeyd / soe heeft Claes van Buyten
selver pand gewesen uuyt crachte van Scepenen vonnisse
aen 't aellinghe lant daer den dyck van roerend is /
Schepenen hebben den Dyckgraeff toegeschat alle den vruchten
van 't selve lant daer den dyck van roerend is / & den selven voir off
te trecken alleer den eygenaer eenygen vruchten sal genieten.
Huybert Cornelisz Timmerman wyst Heyndrick Geryt Willems
uuyten naem & als gemacht van Marytgen Cornelisdr syn
broeders dochter pand voir die somma van 11 gulden & 15 sth
aen een koe & voirts tot Schepenen schattinge / Geschiet
in presentie van Huybert Jansz Scepen.
Jan Pietersz Vus Jan als gemacht van Neel Garbrantsdr
eyscher qntra Jan Oem van Oude Nyedorp gedaechden beroerend
zeeckeren delinge / Schepenen hebben by heuren vonnisse
verclaert dat den deelinghe gedaen synde deelingke blyven
sal salvo heeft Vus Jan soe hy procedeert ijet te
eyschen opten voirzeyden gedaechden dat hy daer voir sal
aenspreecken voir recht.
OR 5655/197
Jan Piet Willems Aerian Rens Mangnis / Aerian Cornelisz
Pieter Cornelisz & Aerian Piet Geryts alle onse medepoirteren
rechtelicken verdaecht synde ten versoucke van Buycke Toemsz
mede onse poirter om getuychnisse der waerheyt te geven
attesteren presenteren 't selfde des noodt synde by eede te affirmeren
waerachtich te wesen dat Buycke Toemszs cum socys
als bruyckers van saetelants eertyts competerend den monicken in
Swaech in den jaere 71 laestleden alle den gheheelen
saete mitsgaders alle heuren ander lant hebben gheedt t welck
zyluyden ghewoonlick waeren d'een helft te hoyen / & hebben
noch drie royen minder op 't geheele lant houwen / als zyluyden
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op ten een helft gewoon waeren.
Jan Cornelisz Oudes cum socys eyschers qontra Jan Cornelisz Langedick
cum socys gedaechden beroerend zeeckere schad dien den voirzeyden eyscher
deur hoochge water in den jaeren 70 & 71 / geleden & gehadt
heeft / Schepenen wysen voir vonnisse dat den voirnoemde eyscher
beterschap voir den schaed sal hebben tot taxasie & seggend van
vier den naesten lendens.
Jacob Pieter Cornelis wyst Jacob Jan Snyders pand voir
die somma van vier gulden pand aen een koe & voirts tot
Scepenen schattinge.
Schepenen hebben Jacob Jan Snyders toegeschat Jacob Pieter Cornelis
een middelbaer koe voir die somma van 4 gulden.
Jan Castercum als gemacht van Jan Gerritsz woenende in Swaech
in den "Bangert" wort van Scepenen toegeschat van Jan Jansz Jonge
Jan Oem alle synen taru dorshen & ongedorshen voir die somma
van 21 ghulden & 5 stuvers.
Cornelis Pieter Cornelis wort van Scepenen toegeschat van
Claes Claesz Breeck twie zynen beste koyen voir die somma
15 gulden & 10 sth.
OR 5655/197v
Den 30en Novembris 1573
Reyer Jaep Hilles gheeft hem over Jan Piet Willem
te betaelen die somma van 5 gulden & 4 stuvers
voir kersmisse eerstkomend ofte by foulte dat Jan
Piet Willems den penningen sal moegen winnen als
custinghe / Geschiet in presentie van Huybert Jansz
Schepen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jan
Cornelis Claesz Cuypers & Moy Eelke
off heur gerechte voocht ten versoucke van Jan Jansz Foppes
den waerheyt sullen seggen by heuren eedt van de compositie
eertyts t'Sinte Maerten gemaect twisschen Jan Janssz / Moy
Eelke & Aeria Uuytschots cum socijs & dat totten
versoucker synen wille.
Schepenen verclaeren voir vonnisse dat Pieter Dircxsz Backer
met zynen recht van executie op & tegens Jan Oem sal mogen
voirts procederen tot synen wil.
Gerrit Meynerts t'Oude Nyedorp bekent Willem Jansz
Brouwer van Alcmaer schuldich te wesen 12 ghuldens & 4 sth.
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Cornelis Reyers t'Oude Nyedorp belydt Willem Jansz
Brouwer t'Alcmaer shuldich te wesen 7 ghuldens.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat den Kerckmeesters
boucken deursien & gevisiteert sullen worden ende dien bevonden
worden datse den gratie behoeren te genieten & dien
begeren / die sullen deurrgedaen worden volgend den
voirgaende ordonnantie.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert beroerend den questie
twisschen twisschen Florys Garbrantsz van Barsingerhorn eyscher
& Jan Jacob Schout Jans gedaechden / van zeeckere 100
guldens dien den eyscher begeerde opgeleyt te hebben.
Dat den ghedaechden den voirzeyden 100 guldens voir desen
tyt den selven hooftpenningen onder hem sal mogen houden op rente
uuyt saecke den tyt nyet en eyscht omme voir desen tyt eenyge
hooftpenningen op te leggen. Salvo soe verde den eyscher nyet
genouch versekert en waere voir den penningen / dat den voirzeyden gedaechden
hem daer voir genoch soude versekeren.
OR 5655/198
Jan Pietersz Vus Jan als voocht van Neel Garbrants mitsgaders
Tryn Ghijses verclaerden dat Albert Pietersz henluyden heeft
toegelaten dat zy den zaedacker binnen vier jaeren souden moghen
wederomme lossen ende aen heur trecken mits opleggend zynen
achterwesen welcken synen presentatie zyluyden doen ter tyt
hebben geaccepteert & begeerden alsnoch den selven acker
te lossen vry te maecken & aen heur te trecken protesterend
van 't selve in juditie.
Cornelis Michielsz van de Mede & Reyer Jansz t'samen wort van
Schepenen toegeschat van Jacob Lamberts drie zyn beste koyen
voir die somma van 24 ghulden 15 sth.
Aerian Cornelisz Sloetgens wort van Schepenen toegeschat van
Cornelis Jan Pieter Lybes twie middelbaer koyen voir die
somma van 12 ghulden 13 sth.
Claes Dircxsz Backer wort van Schepenen toegeschat van Jonghe
Gerrit aen den Sydwint zyn middelbaer bed met syn toebhoiren
voir die somma van 2 ghulden.
Noch wort Claes Dircxsz toegescat van Jannemeyt den weduwe
van Dirck Jansz twie bedden met heuren toebehoeren voir
die somma van 8 ghulden een duyt.
Dirck Dircxz van Nieckelant wort van Scepenen toegescat
van Ghysbert Houtsagers zyn beste koe & beste bed met
synen toebehoeren voir die somma van 11 ghulden 18 h sth.
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Cornelis van de

Cornelis van de Mede wort van Scepenen toegescat / van Pieter
Pietersz
Els zyn twie beste koyen voir die somma van 14 ghulden 16 sth
ter goeder rekeninge.

Mede stelt
dit actie in
handen van
Meynert ----- in presentie van Barent & Pieter Adams Scepenen. Actum den 7 february
1575.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat den Schepenen &
Burgermeester van Oude Nyedorp Pieter Claes Lambert sullen
betaelen die somma van 144 guldens &
9dalfve stuvers gheliende penningen by den voirnoemde Schepenen
& Burgermeester gelient van den voirzeyden Pieter Claesz & dat voir
karsmisse eerstcomend / ofte by foulte van betaelinge dat
Pieter Claesz den voirzeyden penningen sal mogen laten uuytleggen.
Voirts bekenden den Schepenen van Oude Nyedorp belooft & heur
verbonden te hebben / dat Symon Luct Jaeps van zeeckere geliende
penningen ter somma van 90 gulden / alsulck recht op henluyden sal hebben als
Pieter Claesz Lambert tot synen vordele geoptineert heeft.
OR 5655/198v
Up huyden desen 7en decembris 1573 soe is naervolgend den kuere & ordonnantie onser stede & uuyt
crachte van dien & volgend zeeckere voirgaende procedueren
& publicatie daer op gevolcht ten versoucke van /
Anna Jansdr naeghelaten weduwe van Pieter Conelisz
Nelles op 't stedehuys in 't openbaer opgeveylt omme
te vercoepen eenen koe & dat om gereedt gelt / omme
metten penninghen daer van comend te furneren & aff
te quyten eenen karolus gulden ofte 20 stuvers
daer & alsoe Aerian Cornelisz Slotgens inne gecondempneert
is den voirnoemde Anna Jansdr den selven penningen te betaelen
van zeeckeren teercosten / alsoe hy synen wacht versuymt
hadde / mitsgaders den oncosten daeromme gedaen.
Ende is by den voirnoemde Anna Jansdr daer omme gebeeden
tot minderinge & afcortinge van heuren achterwesen
& oncosten daeromme gedaen / die somma van vierdalffve
karolus guldens & alsoe 't gebodt van de voirnoemde weduwe
by nyemant anders verhoocht en is soe is den
voirnoemde weduwe coeperse van de voirzeyde koe gebleven / &
by den bood als veyler den opslach gedaen & bij den
Schout ter presentie van Schepenen heur rechtelicken gelevert.
Gedaen by Schepenen Pieter Theensz Jacob Jansz Groed,
Garbrant Cornelisz & Jacob Cornelisz & my present
Claes van Buyten
OR 5655/199
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Den 14en december 1573
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Jacob Symonsz
Schotgaerder van Oude Nyedorp / den Schepenen & Burgermeesteren
van Oude Nyedorp sal vryen & granderen van Pieter
Claes Lamberts / van 144 ghulden & 8 h sth geliende
penningen / ten waere dat hy in't slot van rekeninge
minder schuldich bleeff.
Folkert Wilberts heeft geclaecht op Jan Oem / om zeeckere
40 off 50 gulden off daer omtrint van lanthuier
ofte schaed van de weyd Heyndrick Jansz erfven
competerend / alsoe den selven gedaechden 't voirzeyde lant tot
synen wille / & buyten consent van hem beslagen heeft.

In state
andermael in state

Solvit

Schepenen hebben by heuren vonnisse Jan Jacobsz van de Moerbuyck
gecondempneert in de boete van 10 pont ter cause
dat hy Gerryt Aerian Cornelis gewont hadde.

in handen van

Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / dat
Jan Jansz alias Jan Oem / den besegelden rentbrieff
inhoudend --- gulden hooftgelt & 15 ghulden van renten
'sjaers by Pieter Pieter Bregs aen Heyndrick Jan Willems
gepasseert / sal leveren in handen van Pieter Breg voirzeyd
ofte * den erffgenamen van Heyndrick Jansz / binnen een
maent.
Schepenen wysen voir vonnisse dat Claes Jansz Ghysses uuytleg
sal hebben van 't kerckegelt naer uuytwysen syn bouck
op Claes Oterlick / Jan Jan Foppes / Thys Jan Mathys Pieter
Grotes / & Amel Garbents / soe verde zyluyden hem nyet
en betaelen binnen 8 daghen.
Dirck Cornelis Schout eyscher op & tegens Jan Jan Willems
& syn zoon dat zyluyden den weyde hadden beslagen buyten
consent van huierluyden / & daer aen hadden verbuert die
boeten van 10 pont.

In state
andermael in state

OR 5655/199v
Aerian Jan Piet Willems eysscher als voocht van Noen Piet Reynkesdr eyscher / op & tegens Pieter Madders & Cornelis Nuerissen [Mierissen ?]
omme seeckere 40 gulden uuyt saecke van testemente of maeckenen
In state van Tryn Madders 't voirzeyde Noen Piet Reynkesdr besproken
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Neel Garbants
met heuren voocht ende voocht van heur kynt / & Jan Jan
Willems op maendach eerstcomend met malcanderen sullen
rekenen & malcander winden tot Nyedorp voir de kerck
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& indien eenich van beyden absent blyft soe sal den
rekeninge aen de goedtwilligen alleen staen / & sal
Jan Oem den Oude Nyedorps met hen brengen.
Schepenen verclaeren voir vonnisse dat Lourens Aerian Claes
syn arbeytsloen van 't malen van de molen by Zyvert Luytges
sal hebben 't gundt hy rechtelicken bewysen can verdient
te hebben.
Jan Cornelisz Oudes wort vvan Schepenen toegeschat / van
Jan Cornelisz Langedick / & Jan Jansz Nieckelant elcx
een middelbaer koe voir die somma van 17 ghulden t'samen.
Jonghe Jan Jansz Snyder wort van Scepenen toegeschat / van
Aerian Aerents van de Overtoem twie middelbaer koyen
voir die somma van 11 ghulden.
Heyndrick Geryt Willems wort van Scepenen toegescat van
Anna Pieter Nels heur bester bed met syn toebehoiren voir
die somma van vyftalfve gulden.
Claes Cornelis Cruyf wort van Scepenen toegeschat / van
Jonge Jan Aerian Buiers / die vruchten van de weyd voir
Jan Geryt Oyts voir die somma van 9 ghulden 15 sth.
OR 5655/200
Den 11en january 1574
Anno 1574
Schepen Jan Zyvertsz / Amel Gerritsz / Jan Pietersz
Wit Aerian Cornelissn Vlaming / Aerian Jacob Dircxz
Jonghe Cornelis Dircxsz /& Cornelis Aeriansz Moller.
Solvit Volkert Volkertsz eyscher / contra Jan Claesz Oterlick gedaechden
betaelt in van zeeckere 28 sth dien den voirzeyden eyscher begeerde uuyt saecke
handen van van 't gauste schieten / daer op den gedaechden seyde met Jacob
d'eyscher Vrericx Deurdryver als gemacht van den eyscher gecomposeert te
zyn & hem gecontenteert te hebben / Schepenen verclaeren voir
vonnisse soe verde Jan Claesz voir den eesten rechtdach met kennisse
van Deurdryver can bewysen gecomposeert te hebben dat hy
vry sal wesen van den eyscher syn eysch / & indien nyet dat hy
gehouden sal wesen den eyscher te conteren,
Pieter Dircxsz Backer als ghemacht van Willem Jansz Brouwer
heeft uuyt crachte van Schepenen vonnisse zelver pand ghewesen
aen Gerrit Meynert Willems zyn beste bed & voirts tot Schepenen
schattinge / & dat voir seeckeren achterwesen van 12 ghulden 3 sth
den voirnoemden Willem Brouwer resterend.
Schepenen hebben den voirnoemden Willem Jansz toegeschat Geryt Meynerts
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beste bed met synen toebehoeren / & voer syn beste schapen voir den voirzeyden
somma.
Cornelis heer Reyers wyst Willem Jansz Brouwer van Alcmaer
pand voir die somma van 7 gulden aen een deeken / & voirts
tot Scepenen schatting / Geschiet in presentie van Amel Geritsz Scepen.
Schepenen hebben den voirnoemden Willem Jansz toegeschat Cornelis
Reyers twie beste bedden met heur toebehoiren voor den voorzeyden somma.
Cornelis Rembrandts wyst Cornelis Aeriansz Moller pand voir die
somma van 40 ghulden verleyt gelt pand aen een koe & voirts tot Scepenen
schattinge.
Schepenen hebben Cornelis Aeriansz voirzeyd toegeschat Cornelis
Rembrants zyn zes beste koyen voir die voirzeyden 40 gulden.
OR 5655/200v
Den 14en januarij 1574
Wesend den 3en dach van de gadinghe
Lambert Aerian Obbets wyff Cornelis Jan Reyers
voir hem en voirts als voicht van synen moeder
maexel voir die somma van omtrint 300
gulden ter goeder rekeninghe aen 't lant daer den
custinghe van coemend is / & voirts tot Scepenen scattinge.
Maynert Roeleffs wyst Volkert Jacobs Rommerlers
maexel voir die somma van omtrint 86 gulden
ter goeder rekeninge van custinge / aen 't lant daer
den custinge van roerend is / & voirts tot Scepenen schattinge
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jan
Aeriansz Dwang 't Swenis wed (beroerend den huiere
van 't lant 't welck Claes & Jacob Symons zoenen
gebroedes woenend in Luctkebrouck in huiere
gebruyct & met wortelen en aiuyen beseyt hebben gehadt.
Even styff & sterck ghewonnen heeft van de voirnoemde
Claes & Jacob Symonsz offt hem den swenes toegetuycht hadden / deur foulte heurder absentie
& dat bedraghend ter somma van omtrint 32 ghulden
ter goeder rekeninge.
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Symon Claesz als
ghemacht van Jacob Willemsz Kreck / deur d'absentie
van Cornelis Jan Pieter Lybes / 't Swenis wed op hem
uytgeboden van 27 van lanthuier / even styff & sterck
ghewonnen heeft off hem den swenis toegetuycht haden.
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Schepenen hebben by vonnisse verclaert / dat Symon Claesz ------Aerian Claesz Voocht copie soude gheven van eenen
huiercedulle / eertyts gemaect van de lanthuiere van
Ghysbert van Schoten 't welck Aerian Claesz voirzeyd eertyts
gebruyct heeft / Soe verde Symon Claesz eenyghe
huiercedulle heeft.
OR 5655/201
Claes Janz Otterlick wijst, den naeghelaten weduwe &
kynderen van Lambert Zybets maexel voir die somma van
68 ghulden lanthuiere nu kerstyt lestleden verschenen / &
noch omtrint 20 ghulden ter goeder rekeninghe van oude reste
van lanthuier / aen alle syn koyen & voirts tot Scepenen
schattinge.
Schepenen hebben den voirnoemden weduwe & kynderen toegeschat
alle Claes Oterlicx koyen mitsgaders twie den beste beden
met heuren toebehoeren voir den voirzeyden somma.
Den 16en january
wesend den laesten dacn van de gadinghe
Jacob Lambertsz wyst Jacob Pieter Cornelis maexel / voir
die somma van 70 gulden verschenen lanthuier aen een
koe & voirts tot Schepenen schattinghe.
Schepenen hebben Jacob Pieter Cornelis toegeschat alle Jacob Lamberts
koyen met een gers lants / van 't lant by hem van Dirck Jansz
Stapel ghecoft / voir die voirzeyden 70 gulden.
Jacob Heyndricx Jan Heynes wert van Schepenen toegeschat
van Cornelis Dove Symons synen swager vier van synen beste
koebeesten voir die somma van 25 gulden / van verschenen
lanthuier.
Matheeus Gerytsz van Alcmaer wert van Scepenen toegeschat
van Cornelis Jan Pieter Lybes vier zyn beste koyen voir
die somma van 37 ghulden verschenen lanthuier tot karsmis
72 al vershenen.
Noch wert Matheeus voirzeyd van Scepenen toegeschat / van Jan Jacobsz
Holster vier zyn beste koyen / voir die somma van 29
gulden verschenen lanthuier tot karsmisse lestleden verschenen.
Jacob Willemsz Caeck wort van Schepenen toegeschat
van Marytgen Claes Heyndricx weduwe alle heuren
koebeesten mitsgaders een gers lants leggend op Ter Dieck
in een weyd van omtrint 6 geersz gemeen & dat voir die
somma van 83 ghulden verschenen lanthuier.
OR 5655/201v
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Jacob Willemsz Kaeck wert van Schepenen toegeschat
van Cornelis Jan Pieter Lybes / syn huys daer hy
nutertyt bewoont lendens Marytgen Heyndricx wedu
aen de oestzyd & Jan Jan Willes Hooch aen de westzyde
mitsgaders alle Cornelis voirzeyd syn inboel / voir die
somma van 27 ghulden verschenen lanthuier karsmis
@o 73.
Symon Oude Gheryts wort van Schepenen toegeschat / van
Cornelis Piet Geryt Snyders wedue vier heur beste
koyen voir die somma van 27 ghulden & 18 sth.
van zeeckere custinghe.
Jannemeyt weduwe van Dircx Jansz wert van
Schepenen toegescat van Heyndrick Moy Eelkes twe
heur off zyn beste koyen voir die somma van 15 ghulden
van lanthuier tot kersmisse 78 verschenen.
Dirck Claesz Schoenmaker wort van Schepenen toegeschat
van ---- Jacob Walichssdr alle heuren inboel
voir die somma van 10 ghulden & 15 sth van huyshuier.
Cornelis Rens Jans uuyten naem van Jan Jaspers wort van
Schepenen toegeschat / van Cornelis Jan Rens Jans & Pieter Pieter
Guiertes toegeschat elcx drie heur beste koyen voir
die somma van 47 ghulden 5 sth lanthuiere / verschenen @o
71 - 72 & nu 73 kersmisse.
Cornelis Rensz wort in de qualite als voiren toegeschat
van Pieter Pietersz Els / vyff zyn beste koyen voir die
somma van 50 gulden van lanthuiere @o 72 & 73 kersmisse
verschenen.
Cornelis Rens Jans voirzeyd wort van Scepenen toegeschat van
Claes Oleffs thien zyn beste koyen voir die somma van
87 ghulden & 4 sth lanthuier tot karsmis 73 verschenen.
Claes Claesz Rood wort van Schepenen toegeschat / van Cornelis
Jansz Houtsager drie zyn beste koyen voir die somma van
31 gulden den 100sten penning hier offgaend.
OR 5655/202
Jonghe Jan Jansz wert van Schepenen toegeschat van Mathys
Cornelisz W eyl / 't huys & erffve by hem van Jan Jansz voirzeyd gecoft
mitsgaders alle zynen inboel ofte roerlycke goederen / voir
die somma van 80 gulden / van twie verschenen termijnen
van kustinghe van 't voirzeyde huys & erffve.
Jan Toemsz van Alcmaer wort van Schepenen toegeschat van
Aerian Heynkes van de Hoeff acht sneesz zaylants leggend
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in 't Sant voir die somma van 40 gulden lanthuier
nu kerstyt verschenen.
Marytgen Reyersdr naegelaten weduwe van Albert Pietersz met
heur kynderen wort van Jan Jan Willems toegeschat den gheheelen
zaedacker by Jan Jansz voirzeyd van Albert Pietersz eertyts gecoft
groot synde omtrint 15 sneesz ofte al 't gunt den zelven zaedacker
in 't gheheel groter is dan den zes zneesz den welcken zes sneesz
daer eerst afgetrocken werden / & dat voir die somma van
79 gulden ghedaen by Schepenen.
OR 5655/202v
Den 25en januarij 74
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jan Aeriansz
Dwang gelt ofte uuytleg soude hebben van 't weetgelt
by hem gedaen & verdient aen Claes & Jacob Symonszoenen
gebroeders in Luctkebrouck ter somma 2 ghulden & 3 sth van
drie verschieden weten / zoe verde hy van de voirnoemde gedaechden
nyet en wert geconsenteert / opten eersten rechtdach te weten
over vierthien daghen.
Cornelis Aerian Claes wyst Pieter Claes Lamberts maexel
voir die somma van 23 gulden & 15 stuvers
verschenen lanthuier aen een koe & voirts tot Scepenen schattinge.
Jan Pieter Feckes bekent Jide Melis van Hoorn schuldich te wesen
die somma van 40 gulden uuyt saecke van een obligatie spruytend
van rog. In presentie van Jan Pietersz Wit.
Solvit

Jan Pieter Feckes bekent den erfgenamen van Guiert Walichs
schuldich te wesen die somma van 17 d'alffve gulden.
In presentie van Jan Pietersz Wit.
Schepenen wijsen voir vonnisse dat Pieter Dircxsz Backer als
procuratie hebbend van de weduwe van Thonis Wynants van
Hoorn met 't recht van executie op Willem Aerian Menten
sal moghen voirtgaen nyet tegenstaende dat den toegeschatte
goeden buyten Willem Aerians huysinge zyn.
Jan Jansz Castercum uuyten naem van Anna Pieternels belydt
Yff Taemsz van Opdam 4 gulden & 5 stuvers in reste
van meerder somma beroerend van riedt.
Cornelis Aerian Claes wyst Alyt Aerian Dirck Deddes weduwe maexel
voir die somma van 21 gulden van lanthuier aen koe
& voirts tot Schepenen schattinghe.
------ Jansz Oterlick wert van Scepenen toegeschat van Claes
Jansz Ghyses zyn beste deeken voir die somma van
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2 gulden & zestalve stuver.
OR 5655/203
Ick Claes van Buyten verclaer dat ick gheleden omtrint een jaer hebbe
ghesien in juditie een huier cedulle (by Symon Claesz Cuypers geexhibeert)
dien Ghysbert van Schoten hem gesonden hadde /oudt synde omtrint
dien ter tyt 11 ofte 12 jaeren / omme uuyt crachte van dien
van Aerian Claesz Voocht seeckere reste ofte achterwesen
te moghen eyschen ter somma van 25 ghulden.
Schepenen verclaeren voir vonnisse dat Lambert Theensz gelt
ofte uuytleg sal hebben / ter somma van 155
gulden & 3 stuvers / over drie weecken / soe verde Heyndrick
Cornelis Symons als burgermeester Claes Lambertsz & Huybert
Jansz Schepen van den voirleden jaere van Oude Nyedorp den selven
Lambert Theens den voirszeyden somma nijet en betaelen binnen
den voirszeyden drie weecken.
Jan Gherytsz in "Den Bangert" wort van Schepenen toegeschat / van
Jonghe Jan Oem t' OudeNyedorp / alle zyn hoy mitsgaders alle
zyn inboel voir die somma van 19 guldens in reste
van meerder somma.
Cornelis Jaep Willems wort van Scepenen toegeschat van
Heyndrick Cornelis Symons / thien sneesz seylants leggende aen
de noordtsydevan Ter Dieck / & dat voir die somma van omtrint
54 gulden ter goeder rekeninge.
Claes Cornelis Cruyff wert van Scepenen toegeschat / van Aerian
Piet Geryts drie syn beste koyen voir die somma van
28 gulden.
Marytgen Zygers wert van Scepenen toegeschat van
Aerian Jaep Maerkes zyn beste bed met syn toebehoiren
voir die somma van 7 gulden & 5 stuvers.
Noch hebben Scepenen Marytgen voirzeyd toegescat / van Symon Oude Geryts
zyn twie beste deeckenen voir die somma van 28
sth & 1 duyt.
Elle Jacobs wort van Scepenen toegeschat van Floris Hermens
zyn beste koe met een veers voir die somma van 13
gulden & 81/2 sth.
OR 5655/203v
Up huyden desen 25en january 74 Stilo coi ------------- Soe
is naer volgend den keure & ordonnantie deser stede / &
uuyt crachte van dien volgend zeeckere voirgaende procedueren
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& publcatie daer op gevolcht / ten versoucke van
Barent Albertsz als ghemacht van Anna Jansdr
naeghelaten weduwe van Cornelis Jansz Stoock / op't stedehuys in't openbaer opgeveylt zeeckere vyff geersz
weydlants leggend in den wester Campen met den weduwe
van Pieter Symonsz Ruych & Jonge Geryt gemeen / welcke
vyff geersz Cornelis Piet Ruychs tot noch toe gecompeteert hebben
omme den selven lande te vercoepen op Ste Jacob eerstcomend te betalen
enne metten penninghen daer van coemend te furneren & aff
te quyten zeeckere 56 guldens den voirzeyden weduwe
van de voirnoemde Cornelis Piet Ruychs resterend alsoe den selven
vyff geersz lants ('t gundt 't selve beter is dan de 203 gulden)
dien Symon Claesz Cuyp aen 't selve lant ten achteren
is & hem ---- toegeschat is) den voirnoemden weduwe opten 9en maerte
73 toegeschat zynde. Ende alsoe den selven
vyff gheersz by Symon Claesz Cuyp hoochste gepresen
& meest omme gheboden zynde Soe is Symon Claesz Cuyp
voirnoemd daer van coeper ghebleven & heeft 't selve
ghecoft by den hoop omme die somma van 271 guldens
te betalen t' Sinte Jacob eerstcomend
& is hem by den Officier den opslach daer van
rechtelycken gedaen / Salvo soe heeft Barent Albertsz
uuytleyt van oncosten van d'executie 2 ghulden 2 sth dien / Symon Claesz
voirzeyd hem weder gegeven heeft. Gedaen op jaer &
dach als boven & my present
Claes van Buyten
Symon Claesz Cuyp als coeper van de vyff geers weydlants hier
boven genomineert heeft opgedragen & getransporteert in
handen & tot eenen vryen eygendomme van Jacob Jan Nannings
twie naeghelaten kynderen / acht sneesz van desen voirnoemden
vyff geersz weydlants / & dat tot afquytinge & in volle
betaelinge van 't gundt den selven Jacob Jansz twie
kynderen van Cornelis Piet Ruychs resterend syn.
Symon Claesz heeft Cornelis Claesz synen broeder toegeseyt
omme van de lanthuier van de voirzeyden vyff geersz dien van desen
tegenwoirdigen jaer sullen verschynen voir off te ontfangen
die somma van 7 ghulden 10 sth alsoe Cornelis Claesz
Backer den voirzeyden penningen toegeseyt heeft.
OR 5655/204
Den 8en februarij 1574
Up huyden date als voiren soe was gheconstitueert / in de
vierschaer van Nyedorp Meynert Roeleffz inwoonder tot Nyedorp
& heeft by synen wille & wel bedachten raede
ghetransporteert opghedraghen & quytgheschouwen transporteert
opdraecht & scheltquyt mits desen in handen & tot eenen vryen
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eyghendomme van Cornelis Michielsz zynen huysvrouwen oeme
Folkert Jacobsz zynen swager & Cornelis Rembrants altesamen
poirteren tot Nyedorp / alle alsulcke goederen als hy constituant
voirnoemt nutertyt heeft / 'tzy lant zandt huys huysraedt / gheldt
clederen / koyen schapen / inschulden / & voirts quaelicken alle
't gundt hy nutertyt heeft / stellend den selven Cornelis
Michielsz / Folkert Jacobsz & Cornelis Rembrantsz mits desen
in corperale reale & actuale possessie van den
selven synen goederen / Gheschiet bij kennisse van Amel
Gerritsz & Aerjan Cornelisz Vlaming Schepenen & in kennisse
van mij
Claes van Buyten
Claes Lambertsz van Oude Nyedorp bekent Cornelis Jacob Willems
schuldich te wesen die somma van 100 gulden gheleendt gelt
& belooft die selve penningen te betaelen binnen een maent
& by foulte van betaelinghe op daghe voirzeyd zoe heeft Claes
Lambertsz hem overgegeven dat Cornelis Jacobsz den penninghen
sal moghen laeten uuytleggen by den Officier / Salvo zoe
beloefden Heyndrick Cornelisz & Cornelis Rensz als Burgermeesters
van Oude Nyedorp uuyten naem van de ghemeente Claes Lambertsz
te vryen granderen & vry te houde van de voirnoemde 100 gulden
soo die selve penningen tot den ghemeents prouffyte geimploreert zyn.
OR 5655/204v
Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie van Jan
Aeriansz alias Dwang van Winckel ghedaen op & teghens
Claes & Jacob Symonszoenen ghebroeders woenend in Luctkebrouck omme te hebben gelt ofte maexel van zeeckere
lanthuier ter somma van omtrint 32 guldens
& alsoe 't selve lant binnen den jurisdictie van Nyedorp
is gheleghen & mede is ghebleecken voir Schepenen dat den
voirnoemden Claes & Jacob Symonsszoenen tot drie verscheyden
reysen eenen gherechte weete hebben ghehadt omme tot Nyedorp
voir rechte te coemen & andtworden tegens den voirzeyden eyscher
& noyt ghecompeert en zyn soe hebben Schepenen by vonnisse verclaert dat den
voirnoemde Claes & Jacob Symonzoenen versteecken zullen wesen
van heur keer & weer / ende den selven gedaechden gecondempneert
in den voirnoemden Jan Aeriansz zynen eysch van te hebben gelt off maexel.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie van Joncheer
Wilhelm van Roon Schout van Nyedorp cogge op & tegens
Claes & Jacob Symonszoonen woenenende in Luctkebrouck / &
alsoe den selven gedaechden drie rechtelycken weeten
gedaen zyn ten versoucke van Jan Aeriansz Dwang & twie
gherechte weten uuyten naem van den voirzeyden Schout / omme den
boeten van heuren veylicheyt / & heuren keer / en nyet
ghecompeert en zyn noch nyemant van heuren weghen / soe
hebben Schepenen den selven gedaechden by heuren vonnisse
gecondempneert in de boeten van 5 mael 42
schelling bedraghend aen gelt ter somma van 10 gulden &
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10 stuvers.
Schepenen verclaeren voir vonnisse dat Aerian Arijsz van Spanbrouck
gelt off uuytleg sal hebben van Dirck Jan Cuypers ter somma
van omtrint 50 gulden verschenen custinge / tot welcker
tyt als den maexel uuijtgaet / mits dat den eysscher
schuldich sal zyn quytscheldinge hypoteeck & waerborch te
stellen voir den ontfangen penningen & omme 't lant te vryen
salvo dat den gedaechden mede gehouden wort borch
te stellen voir den resterende penningen van de reste van de resterende custinge.
Up huyden is een gherechte wete bestelt ten versoucke
van Joncheer Wilhelm van Roon Schout van de Nyedorp cogge aen
Claes & Jacob Symonszoenen gebroeders / omme te hebben
gelt off pand van zeeckere 10 gulden & 10 sth toegewesen
boeten / tegens den 15en februari eerstcomend.
OR 5655/205
Jide Melis van Hoorn wort van Schepenen toegeschat van Jan
Pieter Feckes zyn halfve huys & eerffve van 't voireynd in / voir die
somma van 40 gulden beroerend van zeeckere rog volgend
zyn eygen obligatie.
Yff Taemsz van Opdam wort van Scepenen toegeschat van Anna
Pieternels heur beste bed met syn toebehoiren voir die soamma
van 4 gulden & 5 stuvers.
Aerian Jacobs Poirters wort van Scepenen toegescat van Heyndrick
Cornelis Symens zyn zes beste koyen voir die somma van
53 gulden gheleende penningen.
Jan Toems Jansz van Alcmaer wort toegeschat van Pieter Grotes
vier zyn beste koyen voir die somma van 29
gulden verschenen lanthuier.
Solvit Guiert Walichs erffven wort van Scepenen toegeschat van Jan
Pieter Feckes / alle zynen inbel & roerlycke goederen voir
die somma 16 gulden & 10 stuvers.
Michiel Aerian Buiers belydt Symen Claes Cuypers schuldich te
wesen die somma van 5 gulden.
Cornelis Pieter Langedickers wort van Scepenen toegeschat van
Cornelis Heyndricxsz Ouwe Neel / alle den vruchten van een pcheel
lants groot omtrint --------geersz leggend aen de zuydtzyd
van 't Jabbers ryd / voir die somma van 12 gulden.
Geryt Aerian Cornelis wort van Scepenen toegeschat van Dirck Claesz
Blochuys een koe voir die somma van 4 gulden.
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Den 15en februarij
Claes & Jacob Symonszoenen van Luctkebrouck
ingeroepen synde / en synde nyet gecompareert & deur dien
by Schepenen vonnisse veylich verclaert.
OR 5655/205v
Den 22en february 1574
Claes Claesz Gheryt Ghyses eyscher op & tegens Jan Jacobsz
Vlaer van Eedtswoud gedaechden omme te hebben betalinghe
van de voirzeyden gedaechden ter somma van 50 gulden hooftgelt
naer vermelden 't weesbouck mitsgaders zeeckere verschenen
onbetaelde renten van dien / Schepenen wysen voir vonnisse
dat den voirzeyden Jan Jacobsz Vlaer gedaechden Claes Claesz
voirzeyd den verschenen onbetaelde renten sal betalen als den
maexel uuytgaet & beroerend den voirnoemde hooftpenningen
te betaelen stellen Schepenen in state totten eersten rechtdach.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse soe verde Heyndrick Cornelis
Symons Burgermeester en Claes Lambertsz als oude Schepenen &
Burgermeester Heertgen Gerryt Amels nijet en betaelen binnen
drie weecken ter somma van 35 gulden 17
gulden & 7 penninghen ter cause van gelient gelt
dat Heertgen Gerytsz voirzeyd t'eynden drie weecken den penningen
sal moeghen laeten uuytleggen.
Pieter Jaep Heynes eysscher op & tegens Neel Oude Geryts
weduwe gedaechden / Schepenen verclaeren by heuren vonnisse
dat Neel Oude Geryts voirnoemd Pieter Jaep Heynes sal betaelen
die somma van 25 gulden voir mey eerstcomend.
Schepenen verclaeren voir vonnisse dat Jan Cornelis Allerts met 't recht
van executie op Jan Pieter Feckes sal moegen voirts procederen
tot syn ghelieven.
Aerian Jan Geryt Snyders wyst Pieter Claes Lamberts
maexel aen een gers lants leggend in den Uuytwerp &
dat voir den penningen in den obligatie by Aerian Jansz
ghepasseert & nu berustend onder Pieter Claesz voirzeyd
& voirts tot Scepenen schattinge.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse dat Cornelis Evertsz Pieter
Dircksz Backer als gemacht van Lambert Jan Heynes weduwe
sal betaelen die somma van 220 gulden van
custinge voir paesschen eerstcomend / ofte 't staet langer met moed.
OR 5655/206
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Claes
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Jansz Ghyses gelt ofte uuytleg sal hebben van Claes Jansz
Oterlick ter somma van 7 ofte 8 gulden ter goeder rekeninge
van verleyt schot & molengelt van 19 sneesz lants ofte hofsteed.
Aerian Jan Piet Willems als geordonneert voocht van Pietertgen
noem Piet Reynkesdr eyscher contra Pieter Madders / ende
Cornelis Meeusz van Hoochtwoud gedaechden / Beroerend
zeeckere maeckenen ofte testamente by Tryn Cornelisdr
gemaect zoe den eyscher seyde daer by dat den voirnoemde
Pietertgen 40 guldens gemaect soude wesen / daer op den
voirzeyden gedaechden seyde dat den eyscher te laete op
was / alsoe hy 't selve testament ofte maeckinge binnen syn
behoirlycke tyt nijet en hadde geeyscht / & deur dien
van synen eysch soude wesen ontseyt & zy gedaechden
geabsolveert / Ende naer Schepenen den saecke hadden
geappointeert aen goede mannen omme perthyen te accorderen
& alsoe den mannen pertyen nyet en conden accorderen
hebben heuren rapport gedaen aen den gerechte seggend dat
zy den voirzeyden eyscher toe hadden gevonden 25 gulden /--Ende naer wy Schepenen gehoirt hadden 't rapport van mannen
hebben by onsen vonnisse verclaert & verclaeren misdesen
't seggen & uuytspraecke van de mannen van waerden /
Ende alsoe Jan Zyvertsz van Hoochtwoude / van wegen den
voirzeyden gedaechden zeyde metten selven sententie te zyn beswaert
heeft geprotesteert omme te appellen ofte reformeren.
Symon Claesz Cuyper wort van Schepenen toegeschat van Michel
Aerian Bruers / den koeij van Zymon Claesz gecomen synde voir die [Bauers?]
somma van 5 gulden.
Jan Maertsz Backer wort van Schepenen toegeschat / van Aerian Claesz
Voocht zyn beste deken op een nae / voir die somma van 15
stuvers ter cause van een half voir riets.
Jan Allerts van de Ryd wort van Scepenen toegeschat van Jacob Piet Japes
zyn beste koe met een hokeling voir die somma van 13
gulden & 5 stuvers.
Cornelis Pieter Langedickers / wort van Scepenen toegeschat van Cornelis
Doeve Sijmons alle den vruchten van 4 geersz ofte daer omtrent leggende
in de Leyen die 't aencomend jaer daer op sullen wassen / voir die somma
van 7 guldens & 16 stuvers.
OR 5655/206v
Den 8en maerte 1574 ----- --- Stilo Coj
Alsoe den Schotgaers van Oude & NyeuweNyedorp
opten eersten dach van desen tegenwoirdighe maent / uuyt
crachte van Schepenen vonnisse volgens den keure & ordonnantie
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in juditie aen den Schout hebben versocht dat hy henluijden
zoude willen uuijtleggen zeeckere verschenen berekende
penningen van morghengelt scheltalen gelt & belieningen
elcke gulden op twe sth daegs beter tot laste van de quade
betaelders. 'T welck den Schout ten selven tyde heeft
geweygert & nyet en begeert te doen / Hebben
Schepenen uuyt saecke dat den Schout d'ordonnantie van den
gherechte / & van oudts harwerts gevseert / nyet en heeft
volbrocht / waer deur den Schotgaers aen gheen
betalinghe van de quaedwilligen en connen geraken noch den
ghemeents schade nyet en connen voirhoeden / up huyden
't recht te doen voir ofte aleer den Schout den uuytleg
gedaen heeft.
Den 15en maerte 74
Joffrouwe van Dorp naeghelaten weduwe van Adriaen van
Dorp in synen leven Schout van Nyedorp cogge / wort van
Schepenen toegeschat / van Anna Claes Ketelboeters vier
heur besthe koyen & twie bedden met heur toebehoiren
voir die somma van 50 gulden geliende penningen.
Alsoe Anna voirzeyd den selve penningen bekende van de voirzeyden
juffvrouwe gelient te hebben & by wille & consent
van heuren voocht pand voir ghewesen heeft.
OR 5655/206v
Den 22en maerte 74 silo coum [zie ook blz 8 &14] # # #
Jan Dirck Garbrantsz als voocht van Pieter Michielsz
Sneeckes naegelaten weduwe / wyst van wegen den voirzeyden
weduwe Cornelis Miensz van Hoochtwoude maexel
voir die somma van 50 gulden verschenen lanthuier
aen een koe & voirts tot Schepenen schatinge.
Anna Dirck Jans van De Zydwint voir hem & synen
mede erffven wijst Wyleff Aeriansz alias Witte Wyleff
pand voir die somma van 15 gulden aen heur huys
van heuren vader 't erff ghenomen / & voirts tot Scepenen
schattinge.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Cornelis
*van Corn Pieter Aerian Amels als man & voocht * den een helft van 100
Gerritsdr
guldens hooftgelt dien hy Jan Pieter Comen Jans kynderen
syn huysvrou
schuldich is volgens 't wilkeur bouck met zeeckere verloepen
renten. Garbrant Cornelisz Cruyff sal contenteren &
betaelen voir Sinte Jan midsomer eerstcomend.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jan Evertsz
van Barsingehorn / Aerian Mol van wegen zynen stiefkynderen
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sal contenteren & betaelen van zeeckere 18 ghulden verschenen
renten van de voirzeyden stiefkynderen wegen mits oftreckend
den hondertsten penning naervolgend 't placcaet daer van
synde / & dat zyn penningen (alsoe hy dien gepresenteert heeft)
zynen scaed sullen schatten.
Beroerend den questie twisschen Cornelis Pieter Droechscheers
als eyscher & Jan Zyvertsz van Hoochtwoude gedaechden
te weten dat den voirzeyden eyscher begeerde & versochte copie
van een brieff wecke Jaep Herckes Sluys competeerden / ofte
ten minsten ----------- / daer op den gedaechden seyde alsoe
hem den saeck nyet en roerde noch den brieff aenginck
dat hy ongehouden soude wesen in synen eysch. Schepenen
gehoirt hebbend eysch & andwoirt verclaeren by heuren
vonnisse / zoe verde den gedaechden den selven brieff
by hem hadde dat hy den eyscher daer van lecteur
soude doen / daer op den voirzeyden gedaechden verclaer in
juditie dat hy den brieff nyet en hadde.
OR 5655/207v
Pieter Dircxz Backer uuyten naem van Diewer Wouters
wyst Cornelis Dirck Jans & Cornelis Dircxsz opten Hoeff
als gecommitteerden van de administratie van vicherijen nu aen de
armen getransporteert maexel voir die somma van
twie mael 37 off 37 h ghulden / off soe min off meer als
*aen een koe den huier rechtelick soude moghen wesen * & dat van
twie jaeren lanthuier / & voirts tot Scepenen schattinge.
Schepenen hebben en voirzeyden gecommitteerden toegeschat Diewer
Wouters twie koyen & voirt alle heuren huysraedt
voir den voirzeyden twie jaeren lanthuiers.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse dat Cornelis Pieter
Droechscheers ofte zynen huysgesin den goederen dien zy
ten huyse van Claes Taemsz gehaelt hadden / competerend
Jaep Herckes & synen huysvrouwe / volgend den attestatie
van Claes Taemsz voirzeyd / wederomme sullen leveren binnen
vierthien daghen ter plaetsz daer zy den selven gehaelt
hebben.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse dat Anna Claes Ketelboeters
Jan Pietersz Castercums van Barsingehorn heuren broeders zoen
sal contenteren & betaelen zeeckere achterstallige verschenen
renten (van 20 guldens hooftgelt) voir Sinte Jacob
eerstcomend mitsgaders dat zy den voirzeyden 20 gulden
hooftgelt mede sa betaelen voir jaersdach eerstcomend.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Nan Gerryt Jan
Symons van Barsingehorn sal ontfangen alsulken hoij & stroe
als hy van Willem Wyerts heeft ghecoft / voir palmdach
eerstcomend / & als dan 't selfde mede betaelen.
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Heyndrick Cornelis Symons wort van Schepenen toegeschat / van Neel
Grotemaechs heur voirhuys tot het middelschot toe
voir die somma van 10 gulden verleyt gelt.
Maerten Theensz erffven wort van Schepenen toegeschat van
Heyndrick Groot Symons twie zyn beste koyen voir die
somma van 28 ghulden uuyt saecke van een obligatie.
OR 5655/208
Jan Jansz Risses van Winckel wort van Schepenen toegeschat
van Neel Hoechsaets het huys erffve & zaedacker van hem gecoft
& dat voir die somma van 200 gulden van de
custinge van 't voirzeyde huys erffve & lant.
Reyer Denysz & Geryt Syverts wert van Scepenen toegescat
van Eelke Pieter Jan Foppes heur drie koyen & een hokeling
met twie schapen met noch heur twie beste bedden met
heur toebehoeren / voir die somma van 60 gulden & 5 stuvers
van twie jaeren lanthuiers.
Maynert Roelefs wert van Schepenen toegeschat van Symon Jansz
Dondelers het beste bed met syn toebehoeren voir die somma
van 5 ghulden 17 d'alfve stuvers.
Maynert Roelefs wert van Schepenen toegeschat van Jacob Lambertsz
een swart hoekeling voir die somma van 28 stuvers.
Cornelis Claesz Cuypers wert van Schepenen toegeschat / van
Maynert Roeleffs een halff gers lants in den weyd achter
den kerck binnen paed voir die somma van 19 ghulden 5 sth.
Cornelis Claesz Cuypers heeft belooft Pieter Dircxsz Backer
te betaelen die somma van 7 ghulden 10 sth tot Ste Jan eerstcomend
& dat van wegen Joffrou van Dorp 't welck zy ------------van de joffrou voirzeyd is resterend.
Barent Albert als voocht van Marytgen Alberts weduwe
wort van Scepenen toegeschat / van Wouter Heyndricx
drie zyn beste koyen/ voir die somma 32 ghulden 10 sth.
Aerian Jan Piet Willems wert van Scepenen toegeschat van
Jan Oem zyn beste oircussen voir die somma van 8 h sth.
Aerian Jansz voirzeyd wert van Scepenen toegeschat van Jonghe Jan Oem
zyn beste palsrock / voir die somma van 12 sth 1 oirtgen.
OR 5655/208v
Aerian Jan Piet Willems wert van Scepenen toegeschat / van
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Arent Reyers zyn twie beste koyen voir die somma van
15 sth.
Aerian Jansz voirzeyd wert van Scepenen toegeschat van Gerryt
Pieters Hensbrouck zyn beste koe voir die somma van
4 gulden 2 sth & een blanck.
Alyt Pieters weduwe van Aerian Dirck Deddes / wert van
Schepenen toegeschat van Geryt Pieter Jan Bennings zyn drie
beste koyen voir die somma van 33 gulden.
Joffrouwe van Dorp
Wert van Schepenen toegeschat van Jaep Feel alle zyn clederen
voir die somma 16 sth.
Wert van gelycken toegescat van Jan Oem zyn beste bed
met syn toebehoeren / voir die somma van 2 ghulden 8 sth.
Wert van gelycken toegescat / van Claes Claesz Breeck / zyn
beste deeken & besre oircussen / voir die somma 20 sth.
Wert van gelycken toegeschat / van Cornelis Piet Ruychs / zyn
twie beste ganssen voir die somma van 12 sth.
Wert van gelycken toegeschat / van Wouter Heyndricxs zyn
beste coeperen pot / voir die somma van 8 gulden.
Wert van gelycken toegeschat van / Floris Bedweiers weduwe
heur beste deeken / voir die somma van 3 sth.
Wert van gelycken toegeschat / van Piet Flores / een middelbaer
deken voir die somma van 3 sth.
Wert van Schepenen toegescat / van Jan Jaep Hilles / een middelbaer
deken voir 3 sth.
Wert van gelycken toegescat / van Symon Ghys aen de Zydwint / zyn
beste oircussen / voir drie stuvers.
OR 5655/208 A

WORDT NOG GECONTROLEERD

Transcriptie van deze pagina is niet voltooid
Moet worden verbeterd en voortgezet vanaf het origineel.
1

Item Cornelis Jans Moeler te Nierep comt berekent

2

gelt 5 gulden mijn ------ sth.

3

Item Cornelis Jan die ploeger vijh gulden
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4

ende een stoeter.

5

Item Cornelis Jans comt ------ sth van reren

6

van Nierep.

7

Item Cornelis Rembrants 4 h gulden ende 7 sth

8

Mester Tomas comt 35 sth

9

Noch heeft Mester Tomas gecoft rrn

10Van

Pieter Reiers voir

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
OR 5655/209
Joffvrou van Dorp wort toegeschat van Jan Jaep Duyns
zyn beste boxen / voir 3 stuvers
wert van gelycken toegeschat van Heyndrick Claes Reyndges
zyn praem voir die somma van 9 sth.
Wert van gelycken toegeschat van Claes Jansz Oterlick / een
middelbaer ketel / voir die somma van 3 sth.
Wert van gelycken toegeschat / van Willem Aerian Mentes
zyn beste deken voir die somma van 12 sth.
OR 5655/209v
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Den 19en april 1574
Beroerende den saecke hangende twisschen den weduwe van Heyndrick
Jan Willems met heur kynt & heuren voochden eyschers ter
eenre zyden & Jan Jan Willems gedaechden ter andere zyden.
Alzoe by Scepenen opten 14en decembris lestleden verclaert was
dat den voornoemde partyen binnen 14 dagen elcx met synen mannen
daer toe geordonneert & vercoeren tot Nyedorp voir den kerck soude
comen & met malcanderen rekenen / & by foulte eenich van
beyden apsent bleef soe souden den rekenschap aen den goetwilliggsten / & deur oirsaecke Jan Jansz voirzeyd / 't voirzeyde vonnisse niet
en heeft volcomen / Soe eychste den voirzeyden gedaechden
eyschers gelt ofte pand van de voirnoemde gedaechden naer
inhouden zeecker cedulle / waer op Jan Jansz Castercum
d'arbyter van Jan Oem
uuyten naem van de voirzeyden gedaechden versochte dag ten 14 dagen.
Heyndrick Cornelis
Schepenen verclaeren voir vonnisse dat den voirnoemde
Jacob Symonsz
pertyen andermael elcx met syn volck binnen Nyedorp voir de
aen d'ander zyden
kerck sullen comen omme tegens malcander te rekenen / ofte
Barent Alberts
by foulte / sal den rekeninge aen de goedtwilligen staen.
Claes van Buyten

Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie van Mr
Pieter Pieters van Warmenhuijsen uuyten naem van Pieter Jansz
syne broeders zoon / mitsgaders Guiert Meijnerts van Schoorl
eyscher & den andtwoirde van Anna Claes Kettels wegen
gedaechden gedaen / hebben by heuren vonnisse verclaert /dat
Anna Claes Ketelboeters / den somma van penninghen dien
zy aen Pieter Jansz mitsgaders aen Guiert Meynerts voirzeyd
schuldich is naer inhouden 't wilkeur bouck & weesbouck
sal betalen 't hooftgelt metten renten voir karsmisse eerstcomend & by foulte dat Anna voirzeyd 't selve nijet en voldoet
& den penningen en betaelt / & dien begeert langer te houden op
renten soe sal zy schuldich wesen daer voiren te stellen
causie suffesant voir den penningen die solvent genoch is en hem
stellen als principael
& als dan moghen houden den tyt van drie jaeren
Wylef Aeriansz Witte Wylef wert van Scepenen toegescat
van d'erfgenamen van Dirck Jansz 't huys met het inboel
daer Dirck Jansz laest bewoont & achtergelaten heeft
voir die somma van 15 gulden.
Jan Jansz Guiertes wort van Scepenen toegeschat van Witte
Wyleff zyn koe / & voirts zyn huys met het erffve voir
die somma van 92 ghulden 10 sth / van custinge.
OR 5655/210
Aerian Jan Piet Willems wort van Scepenen toegeschat / van
Meynert Roeleffz / zyn beste koe voir die somma van 9 ghulden.
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Cornelis Piet Willems
heeft / Aerian
Jan Piet Willems
dit actie opgedragen ter presentie
van Schepenen.

Cornelis Piet Willems wort van Scepenen toegeschat van Gerrit
Pieters van de Berckmerdyck / twie koyen voir die somma van
11 ghulden 10 sth.

Aerian Piet Gerrits wort van Scepenen toegeschat van Albert
Pieter Guiertes / vyff zyn beste koyen voir die somma van
43 ghulden 18 sth / verschenen lanthuier & 14 ghulden van de coep van een
koe hier inne begrepen.
Den 23en april wesende den laesten
dach van de paesch gadinghe.
Den Schotgaerder
van Oude Nyedorp
eysche gedaen opten
geersz ------ van de
Zydwint ---------den binnen -------Schepenen psisteren
by 't selve vonnisse.

Buyke Toemsz Schotgaerder van Oude Nyedorp eyscher op &
tegens Jan Teengesz & Jan Cornelisz Slootgens gedaechden
omme te hebben zeeckere penninghen by den Schepenen van Oude
Nyedorp hem aengesorenen omme te ontfangen over den buyten
Zydwints geersz naer inhoudt zyn bouck / Schepenen wysen
Actum den 9en
augusti 1574.
voir vonnisse dat den gedaechden over den buyten geerszen
metten derden penninck sullen moeghen volstaen naer
ouder costume / Verclaerden voirts by heuren vonnisse ten versoucke
als voiren dat Dirck Claesz -----------/ cum socys gedaechden / den
achterstallygen stoeters 'sjaers op elcke gers 't welck zy van de uuytwerp in
erfpacht hebben sullen betalen voir 't Sinte Jan eerstcomend / ofte by foulte dat
zyluyden sullen betaelen alle jaers den oncosten daer op gestelt by arbyters.
Dirck Cornelisz Substituyt van Joncheer Wilhelm van Roon
Schout van de Nyedorp cogge / wert van Schepenen toegeschat
van Jan Jacobsz Schou twie geersz weydlants in den weyde
leggend aen de oestzyde van de Oester wech aen 'teynd van 't geboirde
ouder deel / & dat voir zeecker 20 gulden off daer
omtrint & noch omtrint 16 gulden van den winnige voir den
uuytleg.
Jacob Pieter Cornelis wort van Scepenen toegescat / van Jacob Lamberts
een gers lants onderdeel aen de zuydtsyde van de wech / van synen vader comend
voir die somma van 45 ghulden & 10 sth verscheenen lanthuier.
OR 5655/210v
Garbrant Cornelis Cruyff wort van Scepenen toegeschat van
Aerian Heynkes van Winckel / drie sneesz seylants
metten vruchten daer op staende leggende in't Sant / van
Neel Rommelers gecoft / voir die somma van 9 gulden 5 sth
verschenen lanthuier.
Pieter Jan Pieters wort van Scepenen toegescat / van Aerian
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Claes Zygers twie syn beste koyen voir die somma van
24 gulden verschenen lanthuier.
Pieter Jansz voirzeyd wort van Scepenen toegescat van Cornelis
Wyerts zyn beste koe met een hookeling / voir die
somma van 16 ghulden verschenen lanthuier.
Jorys Mathysz wert van Scepenen toegeschat / van Marytgen
Wouters 't huys & erffve daer Marytgen voirzeyd bewoont
voir die somma van 55 gulden ter goeder
rekeninge ter cause van custinge.
Cornelis Wyerts wert van Scepenen toegescat / van Folkert Smits
erffven Folkerts Smits huys & erffve voir die somma van
57 gulden verschenen custinge van 't voirzeyde huys
& erff roerend.
Jan Jacobsz wert van Scepenen toegescat / van Pieter Cornelis
Jan Foppes / een middelbaer koe / voir die somma van
4 gulden & 15 sth verschenen lanthuier.
Aerian Cornelisz Slotges wort van Scepenen toegescat / van
Neel Slotgens syn suster heur beste bed met syn toebehoiren
voir die somma van 5 gulden van huyshuier.
Aerian Cornelis voirzeyd wort van Scepenen toegeschat / van Pieter
Reyersz zyn beste bed metten peulu voir die somma . . . . . . . . . . . . .
Aerian Cornelis voirzeyd wort van Scepenen toegescat / van zyn twie
susters heur drie beste koyen voir die somma van
40 gulden van verschenen custinge.
OR 5655/211
Aerian Jansz Grosthuysen wort van Scepenen toegescat / van
Harmen Pieter Jan Harmens / allen den vruchten ofte taru nutertyt
staende opten acker van 16 sneesz leggend in't Sant van Pieter
Hilbrants gecomen synde / voir die somma van 12 ghulden.
Claes Everts van Hoorn wert van Scepenen toegescat van Jannemyt
weduwe van Dirck Jansz & heur kynderen / alle heuren huyseraedt binnen heur huys synde met noch een varck van heur
huys van't after eynd in met het erff van achteren in
streckend naer voir toe soe verde 't voirzeyde vack begrypt
voir die somma van 34 ghulden verschenen lanthuier.
Claes Everts voirzeyd wort van Scepenen toegescat van Marytgen Pieter
Feckes heur vier beste koyen voir die somma van 34 ghulden
& 17 sth verschene lanthuier.
Diewer Geryt Aerians weduwe wort van Scepenen toegeschat
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van Aerian Jacob Dircxs / van Oude Nyedorp / zyn vier
beste koyen / voir die somma van 42 gulden & 10 sth
van verschenen lanthuier.
Aerian Jacobs van Oude Nyedorp wort van Scepenen toegescat
van Pieter Neel Jannes / zyn twie koyen & 't beste bede
met syn toebehoiren mitsgaders zyn grote praem voir die
somma van 43 gulden ter cause van lanthuier.
Aerian Rens Mangnis wort van Scepenen toegescat van Jan Heertgens
zyn beste koe voir die somma van 12 gulden.
OR 5655/211v
Upten eersten meij 74 soe heeft Meynert Roeleffsz
by synen vrye wille getranssporteert & opgedragen alsulcke
24 ghulden & 7 h sth als hem van Neel Jonghe Jansdochter
naeghelaten weduwe van Pieter Sneecken ter cause syn portie
van de custinghe van Jaep Remmes huys & erffve zyn resterend / in
handen & tot wille van Folkert Jacobsz Rommeler synen
swager omme dien van Neel voirzeyd te eyschen & ontfangen 't zy
by justitie ofte anders / daer toe den voirzeyden Meynert Roelefs
Folkert Jacobsz voirnoemt gheeft volcoemen last & expres
bevel omme 't selve te moegen doen sonder yemants wederseggen / Actum op jaer & dach als boven in presentie van
ons Amel Gerytsz Scepen & Claes van Buyten.
Uuytleg ghedaen by Dirck Cornelisz Substituyt van Joncheer
Wilhelm van Roon Schout van Nyedorp cogge / ten versoucke
van Cornelis Rembrants Schotgaerder & dat van verschenen
lantschot / hem van Jacob Willemsz Kaeck resterend / van
heer Luytgenssoon groot 23 z geersz over elcke gers 27 sth
bedragend aen gelt 31 ghulden 14 h sth / elcke gulden om
2 stuvers 's daechs beter & sal mogen staen de tyt van acht
dagen.
OR 5655/212
Den 3en mey 1574
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jan Pietersz
Huys Jan / & Dirck Cornelisz Substituyt van Joncheer Wilhelm
van Roon Schout van de Nyedorp cogge & Ruert [Evert?] Pietersz als voochden van
Neelkgen Garbrantsdr & heur kynt / den brieff van den contracte &
accoerde twisschen den voirzeyden Neel met heur kynt ter
eenre & Claes Claesz Breeck ofte zynen oude kynderen ghemaect
sullen onderteeckenen binnen veerthien dagen ofte dat zyluyden
den voirnoemden Claes Claesz van den contracte sullen verdragen & op
synen vrye voeten stellen / Jan Pietersz / & Dirck Cornelisz voirzeyd
uuyten naem als voiren renunchieren den coep ofte contracte boven verhaelt
uuyt saecke den rentebrieff van 300 gulden hooft hem nyet
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gelevert en is.
Juffrouwe van Dorp
Dese naegescreven personen beclaecht Tys by Dirck Dircxsz
van Winckel uuyten naem van Joffvrouwe van Dorp omme te hebben
gelt off pand van de toegewesen 's heeren boeten / te weten
Claes Aerians Cornelis 21 sth / Oude Neel Oude Nyedorp 31 sth
Heyndrick Claes Reyntges 12 sth / Reyer Claes Reyntges 9 sth ende
Jacob Piet Japes 3 sth & by foulte zy nyet en syn gecompeert
soe heeft Dirck Dircksz voirzeyd uuyt crachte van Scepenen vonnisse
zelver pand ghewesen / elcx aen stoel & voirts tot Scepenen schatinge.
Jan Jacobsz van de Moerbuyck (staende ondr recht tegens Geryt
Aerian Cornelis) nopende zeeckere quetsuiere by den voirzeyden Jan Jacobsz
aen Geryt Aeriansz gedaen / heeft in juditie verclaert dat
Geryt Aeriansz nyet tegenstaende zyluyden onder recht stonden
hem over recht opten 's heere straet voir den vierschaer / metten vuyst
op 't lyff geslagen heeft.
Symon Jansz Doudelers heeft by synen vryen wille getransporteert
& opgedragen in handen & tot vryen wille van Dirck Jansz synen
broeder den vruchten ofte den bruyckwaer van derthien geersz lants
& dat voir een tyt van twie jaeren (omme syn verseyde penningen dien
Symon Jansz voirzeyd eenen Jan Claesz van Haeringhuyszen schuldich was ter
somma van 100 gulden & Dirck syn voirzeyden broeder heeft belooft te
betaelen ofte soe lange Dirck voirzeyd synen verschoten penningen geindt heeft.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Claes Jansz Oterlick als
borghe & principael geconstitueerde voir Philips Claesz zynen zoen
Comer Cornelisdr naeghelaten weduwe van Ghysbert Jansz sal
voldoen & betaelen volgend & naer inhoudt heuren obligatie daer van
synde voir kersmisse eerstcomend ofte 't staet langer met moed.
OR 5655/212v
Schepenen wysen voir vonnisse (volgend den eysche by Claes
Claesz Rood eyscher op Jan Jacobsz Vlaer gedaen) omme te hebben
zeeckere hooftpenningen volgende 't weesbouck / dat uuyt saecke
Claes Claesz voirzeyd noch ongehuweiche is den hooftpenningen noch
een wyl onder Jan Jacobsz voirzeyd sullen staen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat den heylich geest
ofte den armen voochden van de jaeren 72 en 73 van Nyeuwe Nyedorp
den renten & incoemen van de armen van Nyeuwe Nyedorp sullen
moghen innen & winnen met uuytleg gelyck heerlycke
schuld ofte kerckegelt volgend heuren regyster.
Evert Dircxsz van Barsingehorn wort van Schepenen toegeschat
van Jan Floris beddewevers / heur beste bed met syn
toebehoiren voir die somma van 2 ghulden 9 h sth dranckschuld.
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Syvert Pietersz Schuytvoirder wert van Schepenen toegeschat van
Joffrou van Dorp 't voirste vack van 't huys staende op Zevenhuysen
by heur van Maerten Volkerts gecoft voir die somma van
2 ghulden & 18 sth berekent gelt.
Jan Harcxsz van Schagen wert van Schepenen toegeschat van Geryt
Meynertsz van Oude Nyedorp zyn koe metsgaders zyn halfve
huys & halffve erffve van 't voireynd in & dat voir die
somma van 95 gulden van achterstallige lanthuiere.
Cornelis Pieter Cornelis wert van Schepenen toegeschat van Cornelis
Jansz Langhedyck zyn beste rock & beste boxen voir die
somma van 4 ghulden & 5 stuvers.
Geryt Oyts wert van Schepenen toegeschat van Geryt Aerian Cornelis
zyn beste bed met syn toebehoiren / voir die somma van 5 gulden.
Schepenen wysen voir vonnisse dat alle den bruyckers van de landen
leggende buyten den Zijdwint twisschen Reyer Claes Reyntges / & Taems
Cornelis Symons / mede sullen betaelen den achterstallige stoters op elcke
gers voir Ste Jans midsomer eerstcomende / ofte dat zyluyden by foulte
van dien van nu voirts aen alle jaers sal betaelen alsulcke
oncosten als by den gemeente daer op gestelt zyn.
OR 5655/213
Up huyden den derden mey 1574 soe is uuyt crachte van Schepenen vonnisse
& volgend den keure & ordonnantie van de gerechte van Nyedorp in 't openbaer
Ende zyn den selven
opgeveylt omme te vercoepen by executie te versoucke van
twee geerz lants
Dirck Cornelisz Substituyt van Joncheer Willems van Roon
opten laesten december
Schout van de Nyedorp cogge zeeckere twie geerz weydlants
by den ------- ordonnantie leggend aen de oestzyde van de oester niuen wech in den
en psentie van Schepenen weyde aen 't noerdeynde van de gouborde gemaen &
rechtelyck gelevert
onderdeel competerend Jan Jacobz alias Schou / & dat omme
& by den Substituyt
ghereedt gelt omme metten penningen daer van comend te
possessie genomen.
furneren & aff te quyten zeeckere 20 gulden ofte daer omtrint
lants oncosten by den voirzeyden Substituyt op't voirzeyde lant uuytgeleyt mitsgaders
noch 16 ghuldens voir den winninge van den uuytleg / Alsoe
den selven twie geersz by den Schepenen daer voiren geschat zyn.
Daer voiren den voirnoemden Dirck Cornelisz Substituyt by ordonnantie
van Schepenen tot minderenge & in betaelinge van de voirzeyden 36 gulden heeft
gheboden die somma van 36 gulden als synen achterwesen
ende alsoe 't gebot omme den voirzeyden twie geersz lants by
nyemant verhoocht en is / Soe is Dirck Conelis Substituyt voirzeyd daer van coep
ghebleven /& hem by den Bood den opslach ghedaen & geluck metten
voirzeyden twie geersz lants gegeven.
Den 8en mey
Dirck Cornelisz Substituyt van Joncheer Wilhelm van Roon Schout
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van Nyedorp cogge eyscher op & tegens Jacob Willemsz Kaeck
gedaechden omme te hebben gelt ofte pand van zeeckere uuytleyde
penningen ter somma 31 ghulden 14 h sth van lantschot metten winninge
van dien / & uuyt saeck Jacob Willems Kaeck voirzeyd gheen pand
voirden voirzeyden penningen metten winninge en heeft gewesen ofte gestelt
Soe heeft Dirck Cornelisz voirzeyd by ordonnantie van Schepenen pand
ghewesen aen alle den vruchten van 't selve lant daer d'oncosten
van roerend syn.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie ghedaen by Jacob
Lambertsz eyscher / op & tegens Jacob Pieter Cornelis gedaechden
beroerend den bruyckwaer van de saedke lants eertyts by hen pertyen
van Jacob Pietersz Colin in huiere genomen --- / Daer den voirzeyden
eyscher by versochte ruijmenge van de voirzeyden halffve zaedte lants
hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jacob Lambertsz sal
hebben & behouden 't huys & lant 't welck hy tot desen tyt toe
gebruyct en bewoont heeft in sulcken forma & voir sulcken prys
hij 't selve in huire heeft gehadt / geduerende & soe lange d'oude
huiercedulle gedueren sal / mits stellend causie suffisant voir den
aencomenden jaerlicxe huiere alle volgend 't contract & believen van
Dirck Jacobsz Cater.
OR 5655/213v
Den 17en may 1574
Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie van Heyndrick Theensz
eyscher & Claerles Sherclaes ofte zyn ghemacht / als andtwoirdend
voir zeeckere gearresteerde , penningen gedaechden / hebben by heuren
heuren vonnisse verclaert / dat den voirnoemden Qarles 't Sherclaes
den voirzeyden Heyndrick Theensz sal laeten volgen omme te ontfangen van de
bruyckers van De Campen 25 gulden t'Ste Jan midsomer
& 25 gulden tot karsmisse beyde eerstcomend / & d'ander
penningen uuyt 't arrest te doen ontslaen / ende Heyndrick Theensz
heeft geconsenteert & te vreden gheweest den penningen op termynen
voirzeyd van Claes Lous kynderen te ontfangen & d'ander penningen uuyt
't arrest te laeten volgen.
Jan Jansz alias Jan Oen heeft geconsenteert & hem overgegeven
dat hy den naeghelaten weduwe & kynderen van Albert Pieter
Walichs sal contenteren & betaelen / die somma van 79
gulden van custinge d'een helft t'Sinte Jan midsomer
& d'ander helft t'Sinte Mathueus beyde eerstcomend / ofte
by foulte van betaelinge dat den voirnoemde weduwe metten
executie sal moegen voirt gaen omme 't lant ('t welck heur
voir den voirzeyden penningen toegeschat is) te vercoepen tot heuren wille
sonder eenyge verder pullicatie te doene.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie gedaen by Folkert Jacobsz
jegens Neel Sneeckens weduwe gedaechden / omme te hebben gelt
ofte uuytleg ter somma van 24 gulden & 7 h sth van custinge
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dien Meynert Roeleffs van Neel voirzeyd syn resterend & hem op
gedraghen daer jegens den voirzeyden gedaechden seyd alsome huir
wederomme van de voizeyde Meynert Roeleffs zeeckere penningen van
lanthuiere waeren resterend dat eerst & als voiren den
lanthuiere off gecort worden / hebben by heuren vonnisse
verclaert dat den penningen dien den voirzeyden Neel van Meynert
voirzeyd resterend waeren te cause den lanthuiere / eerst & voir
off gecort sullen worden.
Schepenen hebben heuren vonnisse verclaert soe verde Geryt
Oytsz als borch van Aerian Buier / & Amel Garbents ofte zynen
borch Neel Claes Pieter / Theeus / Jacob Nannings als ontfanger
van 't kerckegelt van grindes wegen / nyet en betaelen naer
inhoudt syn bouck twisschen huyden & vierthien daghen nae
Ste Jan eerstcomend / dat Jacob Nanningsz als dan uuytleg
sal hebben.
Claes Claesz Breeck uuyten naem van zyn oude kynderen versochte 't vonnisse
Andermael in
in den jaere 73 lestleden den 2en october gepronunchiert / dat
state den 14 junij. Neel Garbents en heur voochden & Pieter Pietr Bregs een schuldigen man
sullen maken / voldaen & ter executie gestelt te hebben / Scepenen stellen
't selfde in state totten eersten rechtdag.
OR 5655/214
Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie ghedaen by Neel Jan
Pieters cum socys eyschers op & tegens Anna Pieter Nelles weduwe
ghedaechden / beroerend den steech achter dwers voirby den voirzeyden gedaechdens
erffve dien by den voirzeyden gedaechden toegeheynt / & beset synde
hebben volgend zeeckere informatie by henluyden gehoirt. Ende
heuren vonnisse verclaert alsoe den selven steech soe lange memorie
van menschen mach gedencken tot deser tyt toe open & gemeen heeft
gelegen / dat den voirzeyden gedaechden den selven steech sal openen / open
laten den heyninghe sal opnemen binnen vierthien dagen ofte 't staet
langer by gemoede / Neel Jan Pieter begeert Schepenen vonnisse
voldaen te hebben / te weten dattet nyet langer by heur gemoed
en staet.
Schepenen ghehoirt den eysch en conclusie by Pieter Theens eyscher
& Aerian Piet Geryts gedaechden / beroerend zeeckere 100 gulden
naer inhoudt zeeckere obligatie by den voirzeyden gedaechden gepasseert
hebben by heuren vonnisse verclaert / dat den voirzeyden gedaechden den voirzeyden
eyscher den voirzeyden 10 guldens sal betaelen voir kersmisse
eerstcomend / ofte het staet langer met goede.
Schepen hebben Aerian Zyverts van Winckel toegeschat van Allert Pietersz
Gaetgoet / een middelbaer koe / voir die somma van 3 h guldens.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie ghedaen by
Dirck Cornelis Substituyt van Joncheer Wilhelm van Roon Schout
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van Nyedorp cogge eyscher / & Jan Jansz alias Jan Oem cum socys
gedaechden / beroerend zeeckere ettinghe van weydelants
Heyndrick Jansz competerend dien de voirzeyden Jan Oem tegens het
verbot van de voochden van Heyndrick Jansz & synen huysvrouwe
hadde beslaghen / & syn beesten daer op laten gaen / daer van
den voirzeyden Substituyt eyschte die somma van 4 mael 10 ponden
daer tegens Jan Oem seyde gheen ban off boete verbuert te hebben.
Hebben by heuren vonnisse den voirnoemden Substituyt ontseyt van
synen eysch & den voirnoemden Jan Oem geabsolveert.
Pieter Jaep Heynes wert van Schepenen toegeschat van Neel Oude
Geryts weduwe twie heur beste koyen voir die somma van
25 guldens.
Aerian Cornelis Slotgens wert van Schepenen toegeschat van Marytgen Claes
Heyndricx / heur beste bed met syn toebehoiren / voir die somma
5 gulden / & 12 stuuvers.
OR 5655/214v
Dirck Cornelisz Substituyt wort van Schepenen toegeschat van Cornelis
Heyndricxsz Oude Neel / twie geersz weydlants leggend in de
Leyen aen de Tjabbets Ryd & dat voir zeeckere 29 sth
ofte daer omtrent van uuytleg van lants oncosten.
Dirck Cornelisz Substituyt wort van Schepenen toegeschat van Cornelis
Piet Ruychs ofte van den eygenaer dien 't lant in den Wester Campen
seyt toe te behoiren. Alle den vyff ofte vyftalff geersz
lants / eeryts Symon Claesz toegeschat & voirts ten versoucke
van Barent Albertsz by executie vercoft synde / & dat voir
die somma van 3 guldens & omtrent twe sth van uuytleyde lants oncosten & winninge.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jacob Symonsz
& Symon Jansz Doudelers zollen comperen voir goede mannen
binnen 8 dagern omme eenen schuldigen man te maecken van de uuytleyde penningen by den Schout uuytgeleyt ten versoucke van
Jacob Symonsz voirzeyd & dat by namen Pieter Claes Lambert / Jan
Teengensz & Claes Lambertsz.
Den 24en mey

alle den vruchten
van

Dirck Cornelisz Substituyt van Joncheer Wilhelm van Roon Schout
van de Nyedorp cogge wert van Schepenen toegeschat van Symon Jansz
Doudelers / omtrint derthien geersz weydlants genaem "t Verde Lant"
& dat voir die somma van 17 guldens & omtrint 14
stuvers zeeckere lants oncosten & verloop van dien omme 't selve
lant.

OR 5655/215
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Up huyden huyden desen 24en mey 1574 soe is volgend den
keure & ordonnantie van onser stede & uuyt crachte van dien ten versoucke
van Wyleff Aeriansz alias Witte Wylef volgend zeeckere voirgaende procedueren
& pullicatie daer op gevolcht / op 't stedehys in 't openbaer op
gheveijlt omme te vercoepen een huysken staenden opten incant & voetinge
van Nyedorp Zydwint neffens "d'uuytwerp" by Dirck Jansz achtergelaten
& dat om ghereet gelt / omme metten penningen daer van comende
te furneren & aff te quiten zeeckere 15 guldens mitsgaders den
oncosten daer omme gedaen / welcke huysken den voirzeyden Wylef Aeriansz
by Schepenen opten 19en april laestleden toegeschat is mitsgaders alle den
voirzeyden Dirck Jansz achtergelaten inboel blycken by den inhouden van dezen
regyster / Ende volgend den voirgaende veylinge / is by den voirnoemde Wylef
Aeriansz / in minderinge & betaelinge van synen voirszeyde achterwesen
metten oncosten daeromme gedaen / voir 't voirzeyde huysken ghebooden die somma
van 16 guldens & 2 stuvers & alsoe 't bodt by den voirnoemde
Wylef Aeriansz ghedaen & geboeden by nyemant verhoocht en is
soe is den voirzeyden Wylef Aeriansz daer van coeper gebleven / & is
hem by den Officier daer mede geluck geboeden & den opslach
ghedaen in presentie van Jan Syvertsz Aerian Cornelisz, Jan Pietersz
Wit & Aerian Jacobsz Schepenen & my present als Secretaris,
Claes van Buyten
OR 5655/215v
Den 14en juny 1574
Jacob Pieter Cornelis wyst Luytgen de Vries pand aen een hokeling
& voirts tot Scepenen scattinge / voir die somma van 37 sth.
In presentie van Amel Gerytsz
Schepen.
Aerian Symon Dondelers wyst Symon Claes Cuypers als gemacht
van Jaep Sluys pand voir die somma 32 h sth aen een schaep
& voirts tot Scepenen schattinge in presentie van Aerian Jacobs Scepen.
Jan Jansz Castercum als gemagt van Jan Gerritsz van Alcmaer
wert van Schepenen toegeschat van Jan Jansz Jonge Janoem een
bruijn roodt heynstpaart voir die somma van 8 gulden 17 sth.
Den 18en juny 74
Schepenen hebben by heuren vonnisse geordonneert & verclaert dat
den Schout / volgend zeeckere vonnisse in date den 17en mey
lestleden inhoudend dat Anna Pieter Nelles den steech
achter heur huys soude openen & open laeten binnen viertien
dagen ofte 't stond langer by gemoed / -- 't voirnoemde vonnisse
ter executie souden brengen & den gecondempneren 't selve te
voldoen / voir den eersten rechtdach / ofte dat hy van 's heeren
wegen noch perticulier psonen gheen recht en souden moghen
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administreren / refermerend den Schotgaers / & hondersten penning
Ontfangers heur recht voirganck te hebben.
Den 21en junij
Schepenen hebben Jan Jansz Risses van Winckel toegeschat den
zaedacker groot omtrint twee geersz leggend achter Neel Hoochsaets
huys / & by Neel Hoochsaets voirzeyd ofte heur man van Jan Jansz gecoft
& dat voir die somma van 125 gulden
als reste van de custinge van de voirzeyde acker.
OR 5655/216
Den 28en juny 1574
Huybert Cornelisz Timmerman bekent Dirck van Teylinghen
Rentmeesters t' Alcmaer schuldich te wesen die somma van 45
guldens verschenen lanthuier ter goeder rekeninge
& wyst daer voir pand aen vier syn beste koyen &
voirts tot Scepenen schattinge / Gheschiet ter presentie van
Jan Zyvertsz Schepen.
Pieter Maerten Deddes bekent Dirck van Teylingen Rentmeester
t' Alcmaer schuldich te wesen die somma van 29
gulden ter goeder rekeninge / van verschenen lanthuiere
& wyst daer voir pand aen twie zyn beste koyen & voirts
tot Scepenen schattinge / Geschiet ter presentie van Jan Zyvertsz
Schepen.
OR 5655/216v
Den 12en july 1574
Jan Almers als voocht van Aerian Almers syns broeders kynderen
bekent Pieter Dircxsz Schuytemaecker van Koedyck woenend
tot Winckel / uuyten naem van de voirzeyden synen broeders kynderen
schuldich te wesen die somma van 14 gulden
van gelient gelt.
Dirck Cornelisz Substituyt van Joncheer Wilhelm van Roon
Schout van Nyedorp cogge wert van Schepenen toegescht
van Jacob Willemsz Kaeck alle zynen koebeesten / mitsgaders
't hoe wesende op 't achterste lant daer zynen koyen op gaen / voir die
somma van 7 gulden & 16 stuvers / als winninge
van zeeckere uuyleyde penningen.
Schepenen gehoirt hebbend den eysch & conclusie gedaen by Pieter
Symonsz eyscher / qontra Aerian Claesz Uuytschots gedaechden / nopende
te hebben betalinge van zeeckere custinge hebben by heuren
vonnisse verclaert / dat Aerian Claesz den hooftpenningen van de custinge
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onder hem sal moghen houden tot karsmisse mits opleggend
den renten.
Up huyden soe compeerde in judittie d'eersame Wylef Walichsz
woenende aen d' Berckmerdijck & heeft (by syne vryen wille)
den erffnisse dien hem by 't overlyden van Guiert Walichsdr
synen suster aengestorven zynde / ghegeven & gestelt in handen &
tot eenen vryen eygendomme van synen kynderen & kyntskynderen
omme daer mede te moghen weynden & keeren als heuren
vryen eyghen naer heuren gelieven.
Schepenen gehoirt hebben den eysche & conclusie gedaen by Claes Claesz
Breeck uuyten naem van syn oude kynderen eyscher & Heyndrick Jan
Willems weduwe & heur kynt met heuren voochden gedaechden
omme te hebben gelt ofte maexel van zeeckere resterende verschenen
renten uuyt saecke van een rentebrieff van 18 gulden 's jaers / den
hooftpenningen daer van 300 gulden / & naer eenich van de Schepenen wel &
ghenomen kennisse van de voirzeyden brieff gehadt heeft / hebben by
heuren vonnisse verclaert dat den eyscher zyn betalinge sal
hebben & zyn grand sal verhaelen aen den vruchten van 't hypoteeck
in den brieff gespetificeert / & indien die nyet en moghen strecken
als dan voirts aen den grondt van dien / & dat met 't recht
van gelt ofte maexel.
OR 5655/217
Jan Pieter Lybes als gemacht van Reyer Vernes van
Warmenhuysen / wort van Scepenen toegeschat / van Jan Cornelis
Bleskes een vaele koe voir die somma van 3 ghulden 10 sth
ter goeder rekeninge.
Den voirnoemden Reyer Vernesz wert van Scepenen toegeschat / van
Aerian Arentsz / een koe voir die somma van 10 ghulden 10 sth.
OR 5655/217v
Den 26en july 1574
Hier op betaelt in handen
Schepenen gehoirt hebbend den eysch & conclusie van Cornelis
van de selven Cornelis Moller Michielsz Moller van Ackersloet eyscher & d'antwoorde van Jan Almersz van
cum socys eyschers / by
Oude Nijedorp gedaechden / hebben by heuren vonnisse verclaert
handen van Jan Almersz
dat Jan Almersz gedaechden den voirnoemden eyscher / den penningen
75 gulden
& noch 6 gulden voir
in den testamente ofte huwelixe voirwaerden twisschen ofte by den gedaechden
e
n
& synen huysvrouwe gemaect gementioneert & verhaelt synde
't speck / Actum den 15
augusty 1574.
zal betaelen op drie termijnen te weten den eersten termijn over
Noch betaelt by den selven
drie weken / den tweden over 6 weecken & den drden & laesten
Jan Amersz alle 't gundt
in den sententie begrepen
over neghen weecken / t'elcken termijn een gerechte derde paert
& in den huwelixe
van 150 gulden ) & den eyscher van
voirwaerden gespetificeert
verder deelinghe ontseyt.
staet.

Jan Jacob Aeriansz Holster belydt Heyndrick Cornelisz
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schuldich te wesen 17 gulden & 4 sth in presentie van
Cornellis Aeriansz Schepen.
Symon Claes Cuypers wyst Claes Claesz Breeck ofte zynen huysvrou
pand voir die somma van 4 gulden & 11 sth van dranckschuld
aen een deken & voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen stellen den saecke twisschen Jacob Willemsz
Kaeck eyscher & den bruyckers van synen landen van de voirleden
jaeren in state tot over 14 dagen ordonnerende dat den bruyckers
als gedaechden den ouden schotboucken sullen ondersoucken
omme daer mede te bewysen dat zy vier jaeren oncosten
betaelt sullen hebben / & als dan recht sullen versoucken.
Pieter Adamsz & Cornelis Pieter Cornelis constitueren heur borgen
voir Jacob Pieter Cornelis heuren broeder omme Jacob Lambertsz
als huierman / & Sy Cornelis Symons wedue met heur
kynderen als borch voir den huier van de zaetelants by
Jacob Lambert van Collyen eertyts gehuiert / van de voirleden
jaeren huier te vryen granderen & ongemolesteert te houden.
Schepenen hebben Claes Claesz Breecxqs oude kynderen toegescat
den gheheelen thien geersz weydlants Neel Garbentsdr
weduwe van Heyndrick Jansz met heur kynt toebehoirend
't gundt dien boven den lasten daer op staende waert is / mitsgaders
noch 't halff gars zaylants metten vruchten daer op staende
beyde leggend in den banne van Oude Nyedorp / & in de rentebrieff gementioneert / & dat voir die somma van 108
guldens van zeeckere resterende & verschenen onbetaelde
renten.
OR 5655/218
Up huyden desen 26en july 1574 soe is volgend den
keure & ordonnantie onser stede & uuyt crachte van dien
ten versoucke van Jacob Pieter Cornelisz volgend zeeckere voirgaende
procedueren & openbaere publicatie daer op gevolcht / op 't stedehuys opgeveylt zeeckere twie koebeesten toebehoirend Jacob
Lambertsz omme den selven te vercoepen om gereedt gelt omme
metten penningen daer van comend te furneren & aff te quyten
zeeckere 39 guldens & 17 stuvers / daer
voiren Jacob Pieter Cornelis pand schattinge gedaen is blyckend
by den in den inhouden van desen in date den 23 april lestleden
inhoudend 45 ghulden 10 sth dien by rekeninge opten voirzeyden 39 ghulden
17 sth gebleven is / mitsgaders noch zeeckeren 8 gulden dien
Jacob Lambertsz Cornelis Michielsz van mede schuldich is &
Jacob Pietersz voirzeyd aen hem genomen heeft omme Cornelis voirzeyd
te betalen & Jacob Lambertsz daer van te vryen (& is mede
omme den selven achterwesen aff te quyten opgeveylt een gars lans leggend
aen de westzyde van Michiel Pieter Immes aen de zuydtzyde van de
wech / Ende is by ordonnantie van den gherechte / by den voirzeyden Jacob
Pietersz tot afquytinge & in betalinge van synen verpachterwesen
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omme den selven koyen gheboden / Ende alsoe den selven by
nyemant anders verhoocht en is maer Jacob Pietersz 't hoochste
gebot daer van gehadt heeft / Soe is Jacob Pietersz
daer van coeper gebleven van den oudsten koe tot somma van 22
gulden & den jongsten koe ter somma 20 gulden
& hem daer van by den Officier den opslach gedaen / ende beroerend
't voirnoemde gers lants op te veylen is by den voirzeyden Jacob Pietersz
opgehouden & nyet geveylt maer onvercoft gebleven / Actum op jaer & dach
als boven in presentie van 't volle gerecht & my present.
Claes van Buyten
Cornelis Rembrants wort van Schepenen toegeschat / van Jannemeyt
weduwe van Dirck Jansz / den vruchten ofte bruyckwaer van de weydelants leggende by den Ter Diecker wech groot synde omtrent 6 geersz
& dat voir die somma van 8 gulden & 4 sth van achterstallich schot.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Marytgen Pieter
Feckes met heur kynderen / Cormer Cornelisdochter sullen voldoen
& betalen die somma van 25 guldens naer vermelden den
obligatie / voir den nyeuwen jaersdach eerstcomend ofte het
staet langer by gemoede.

OR 5655/218v
Den 9en augusti 1574
Jacob Pieter Cornelis bekent den Rentmeester Dirck van Teylingen
schuldich te wesen die somma van 58 gulden van twie jaeren
huier van 't lant van / by Jacob Lambertsz gebruyct synde / ter
goeder rekeninge & wyst maexel zeven zyn beste koyen
in presentie van van Cornelis Aeriansz Moller Scepen.
Ysbrant Jansz als zoon & gerechte bestorven voocht van syn moer voor hem
& verfangers) Maerten & Reyer synen broeders bekent Dirck van
Teylingen Rentmeester schuldich te wesen die somma 17 h guldens
ter goeder rekeninge / offslaende 't gundt hier op betaelt is
in presentie als voiren.
Schepenen ghehoirt hebbend eijsch & andtwoirde van Cornelis
Heertgens als man & voocht van Jannetgen Jans &
--- Pietersz als man & voocht van Jannetgen Jansdochteren
erffgenamen van Ghys Symons wyf / eyschers & Ghys Symonskynderen gedaechden / Hebben by heuren vonnisse verclaert
dat den gedaechden als kynderen & erfgenamen van Ghys Symonsz
den voirzeyden eyschers sullen betaelen 150 gulden
volgend den inhouden van de testamente mitsgaders 29talve gulden
mede in't testament mentioneert
coempt t'samen 178 h guldens voir karsmisse eerstkomend
ofte by foulte sullen den eyschers den selve penningen
metter daet mogen executeren opten gereedste achtergelaten goeden ofte landen van off by Ghys Symonsz naegelaten.
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Den Schotgaerders mitsgaders den Collecteurs van de honderdsten penning
ingewonnen hebbend Dirck van Teylingen Rentmeester van de Kerk ven
by Jacob Pieter Cornelis ghuiert & Jacob Lamberts gebruyct
omme te hebben betalinge van 't lantscot & 100sten penning.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / dat Jacob Pietersz
als huierman den Rentmeester sal vryen van oncosten volgend
den huiercedulle maer dat hy syn actie mach institueren
op Jacob Lambertsz bruycker omme hem te granderen.
Aerian Claesz voocht bekent Guert Cornelis Floris schuldich te wesen 3 guldens
van koorn in presentie van Amel Gerrytsz Schepen.
Alyt Pieters van Henshouck woenende t'Alcmaer wort van
Schepenen toegeschat van Jan Jansz Jonge Jan Oem drie
sacken taru voir die somma van 6 h guldens.
Cornelis Jacob Cornelis wort van Scepenen toegescat / van Cornelis
Symon Piet Toles zyn beste bed met syn toebehoiren voir die
somma van 4 ghulden 14 sth een blanck.
OR 5655/219
Den 16en augusty 74
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / soe verde
Claes Jan Dirck Danys & Garbrant Dircxsz van weghen Jan
Garbrantsz zyn zoen als ontfangers van kercke gelde
den naeghelaten kynderen van Willem Aerian Gerryts / nyet
en contenteren & betaelen elcx zynen quote & portie soe
henluyden by aenwysinge geassingneert is / voir Ste Matheeus
eerstcomend / dat den voirnoemde kynderen als dan by foulte
van betalinge uuytleg sullen moghen hebben.
Schepenen hebben Dirck Cornelisz Substituyt van Joncheer Wilhelm
van Roon Schout van Nyedorp cogge toegeschat / alle Jan
Schou's taru staende op 't lant aen d'oestzyde van de Oestermijen
wech / voir die somma van 49 ghulden 17 sth van zeeckeren
uuytgeleyden lants oncoste metten winninge van die (30 sth
van weetgelt daer inne begrepen) & voirts 't gundt den
taru te coste coemt voirts alle den vruchten van
Jan Schous weydlant by 't selve tarulant in Nyedorp banne
gelegen /& 't gunt daer aen noch resteert / voirts aen de grondt
van 't selve lant.
OR 5655/219v
Den 6en septembri 1574
Schepenen hebben by heuren vonnisse Aerian Jacobsz
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Poener gecondempneert dat hy Cornelis Jan Tuts als
gemacht van de Schutters van Nyedorp soude betaelen ofte
pande wysen ter somma van 56 sth 7 duijts uuijt
van seeckere achterstallinge & verschenen erffpacht
van de visscherye van 't Scharupetke /
Aerian Jacobs heeft daer voir pand gewesen
aen een bed & voirts tot Scepenen scattinge.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche & andtwoorde van
Aeff Jacobsdr eyschersse & Wyleff Walichs cum socys
gedaechden / beroerend zeecker 50 gulden dien heur
by seeckere testamente van Guiert Walichs gemaect was
& voirts omme te hebben een bed met syn toebehoiren
uuyt 't sterfhuys van Guiert voirzeyd soe 't selve heur mede
besproecken was blyckend by den getuychnisse den Scepenen
gebleken. Hebben by heuren vonisse verclaert dat
Aeff Jacobdr voirzeyd sal ontfangen tot minderenge van den
50 gulden uuyt handen van Vrerick Willemsz tot
Spanbrouck die somma van 46 gulden dien hy
opten 20en april 72 bekent heeft Guiert Jaep Snyders
voirzeyd schuldich te wesen / blyckend by den acte van 't stedebouck van Spanbrouck / & by gebreecke van betalinge
soe sal Aeff voirzeyd heuren interest mitsgaders sy aen de
voirzeyden penningen te corte coempt heuren verhal sal hebben
aen de achtergelaeten goeden van Guert Walichs voirseyd leggende
opten Wyssen in den banne van Nyedorp.
Ende voirts dat den voirzeyden eysscherse sal volgen 't bed
met synen toebehoiren volgend 't bespeck van Guert voirzeyd.
Heyndrick Claes Reyntges wyst Thonis Claesz Scryver van
Ste Maerten pand aen zyn blaeuwe merry voir die somme van
10 guldens.
OR 5655/220
Pieter Hilbrantsz ghedaechden / ten versoucke van Dirck Cornelis Substituyt
van Joncheer Wilhelm van Roon Schout van de Nyedorp cogge eysscher
dien hem eyschte den boeten van 10 pont ter cause hy gedaechde
een Symon Claes Macxs gewont hadde / versochte in juditie
dat den selven Dirck Cornelis eyscher als Officier van de mats wegen
ex officio den voirnoemden Symon Claes Macxs (wesende een rebbellen
ghescholden / & infamis) dien hem gedaechden tot zeeckeren tyden
heeft gedriecht / eerst & al voiren sal straffnen metter
justitie naer behoiren / eer hy gedaechden hem eenichsins sal
andtwoirden protesterend van 't selfde.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / dat Garbent Dircxsz als
ontfanger van syn overleden zoons reste van 't kerckebouck gelt
ofte uuytleg sal hebben van Claes Pieter Teens erffven
als borch voir Amel Garbentsz als huierder over 14 daghen.

286

Schepenen hebben voirts verclaert dat Claes Pieter Teensz
erffven over 14 dagen uuytleg sullen hebben op Amel
Garbents / zoe verde Amel voirzeyd henluyden nyet en vryt
van Garbrantsz.
Jan Pietersz Wit Schepen verclaert dat Symon Claes Cuypers
hem eertyts overgegeven & belooft heeft dat hy Garbent
Dircxsz als ontfanger voirzeyd soude voldoen de somma van 3
gulden achterstallige erfpacht voir Ste Jacob laestgeleden
ofte by foulte dat Garbent voirzeyd den penningen sal mogen laten
uuytleggen sonder eenyge verder prosederen.
OR 5655/220v
Den 13en septembris 1574
Up huyden desen 13en septembris @o 74 / Soe
is volgend den keure & ordonnantie van Nyedorp / & uuyt crachte
van dien / ten versoucke van Folkert Wilbertsz in't openbaer
op't stedehuys opgeveylt omme te vercoepen om gereedt
gelt / Jaep Veel's halfve huys van 't aftereynd in tot het
middelschot toe / omme metten penningen daer van comende te furneren
& aff te quyten zeecker 8 gulden daer voir Jaep Feel
voir pand gewesen heeft / & opten 15en december 72
by Scepenen schattinge aen 't halfve huys gedaen is / naer volgend
zeeckere voirgaende publicatie / Ende is by ordonnantie van
Schepenen / by Folkert Wilbertsz mede omme 't voirzeyde halffve
huys gheboden tot minderenge & afcortinge van synen
achterwesen / ter somma van 23
stuvers & alsoe gebot by niemant verhoocht en is
soe is Folkert Wilbertsz daer van de coep gebleven
& is hem by den Substituyt van den Officier daer mede
geluck geboden & den opslach gedaen / voir den voirzeyden
23 stuvers / omme welcke vercoepinge den voirzeyden
Folckert Wilbertsz uuytgeleyt van de oncosten die somma van 25 sth.
Voir welcke reste van de voirnoemde 8 guldens & 25 sth belopend
t'samen 8 guldens & 3 stuvers / den voirzeyden Folkert Wilbertsz
opten 20en september twie koyen hoy tot goede mannen schatting
van Jaep Veel's hoy toegeschat is.
Ende is desen achtervolgend den selven twie koy hoy opten
vierden Octobris 1574 naervolgend seeckere publicatie in 't
openbaer opgeveylt / & is by den voirnoemde Folkert Jacobsz
ghecoft tot minderinge van syn penningen voir die somma van 8
gulden & hem den opslach gedaen.
OR 5655/221
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Den 20en septembris 1574
Schepenen hebben by heuren vonnisse Jan Oem gecondempneert / dat
hy Marytgen Reyersdr naegelaten weduwe van Albert Pietersz
een veers met zeven & vyfhen manden turfs sal leveren
binnen acht daghen / & noch vyfthien sacken koerens
binnen vierthien daghen.
Schepenen gehoirt hebbend den eyssche & conclusie gedaen by Heyndrick
Cornelisz eyscher & den andtwoirde van Buyke Toemsz Aerian
Jan Piet Willemsz / & Dirck Jonge Claes gedaechden / daer by den
eyscher versocht worde te hebben van den voirzeyden gedaechden als sequesters
van de Vogelensanck rt ) / hebben by heuren vonnisse verclaert
dat den selven sequesters den resterenden penningen sullen ontfangen
des noodt synde / & den selven aen de armen distribueren naer
behoiren / & daer van wettelycke rekenschap doen / Ende
hebben weder op nyeus tot sequesters van de voirzeyden administratie
gecommitteert Jacob Symonsz / Jan Teengeesz / & Jonghe
Pieter Pietersz Breg /
Jan Zyvertsz als oudt Kerckmeester is by Schepenen uuytleg toeghewesen dat hy gelt ofte uuytleg sal hebben van Jan
Jansz Foppes / Gerrit Oytsz / Garbrant Dircxsz / Aeriaen Claesz
Uuytschots / Cornelis Piet Ruychs / & Geryt Symon Cuypers / naer
inhout syn bouck / soe verde zyluyden hem nyet en voldoen
voir ons kermisse erstcomend.
Ende soe verde Jan Jan Foppes / Gerryt Oytsz nyet en vryt
van de uuytleg / soe dat den penningen by den Schout op hem als
borge uuytgeleyt werden / dat Gerryt Uuytsz den selven
penningen wederomme op Jan Jansz sal mogen laten uuytleggen.
Cornelis Aerian Amels (uuyten naem & van wegen Thys Comen Ghys)
wyst Claea Claesz Breeck pand voir die somma van 47 sth een oirtgen
aen een deken & voirts tot Scepenen schattinge.
Dirck Cornelis Substituyt wort van Schepenen toegeschat / van
Jan Oven met syn zoen zyn beste bed met syn toebehoiren / voir die somma
omtrent 4 guldens ter goeder rekeninge / toegewesen boeten.
OR 5655/221v
Thonis Scryver van Ste Maerten wort van Schepenen
toegeschat / van Heyndrick Claes Reyntgens / zyn
blaeuwe merrij voir die somma van 10 gulden.
Folkert Wilbertsz wort van Schepenen toegeschat / van
Jacob Jansz / Veel twie koyen hoy / voir die somma
van 6 gulden & 17 sth / reste van meerder somma
mitsgaders noch 25 sth van zeeckere uuytgeleyde
oncosten.
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Claes Claesz Breeck ofte zyn huysvrouwe wort van Scepenen
toegeschat van Symon Claesz Cuypers zyn beste bed
met syn toebehoiren voir die somma van 4 ghulden 11 sth.
OR 5655/222
Den 4en octobris 1574
Aerian Cornelis Grootes Timmerman belydt Cornelis Heertgens
van Nyeckelant schuldich te wesen 9 gulden 15 sth van riedt
& verleyt gelt van 't Verlaet / ende beloofde by behoirlycke
stipulatie binnen 14 daghen te betaelen / ofte vrye
pand binnen den jurisdictie te brengen daerinne den voirzeyden
penningen uuyt mogen schatten volgend den privilegien.
Jan Toemsz van Alcmaer eyscher contra Jan Pietersz Wit van
Nyedorp gedaechden / soe by den eyscher versocht worde te hebben
betalinge van de voirzeyden Jan Pietersz Wit ter somma van 18 gulden 7 sth
achterstallyge verschenen lanthuiere / daer op by den voirzeyden gedaechden
ter antwoirde geseyt is / dat hy in den eerstcomende somer naer
't water over 't lant geweest hadde aen de selven eyscher versocht heeft
lichtenisse van de huiere / 't welck Jan Toemsz hem heeft belooft
soe hy seyde dat deur dien den selven saecke eerst tot discretie
van goede mannen by moderatie gemaect & uuytgesproken soude
wesen & volgend dien is den selven
saecke by Schepenen geappointeert aen arbyters / welcken
arbyters pthijen aen wedersyden gehoirt hebbend by moderatie
aen Schepenen verclaerden dat den selven gedaechden van elcke gulden
ter cause 't hoochge water / vyff stuvers soude costen / welcke
seggen & moderatie Schepenen hebben gelaudeert & van
waerden ghewesen.
Jaep Rippes wert van Schepenen toegeschat van Jan Gerritsz
Nijckelant / een koe voir die somma van 8 ghulden 10 sth.
Dirck Opdam

Pieter Dircxsz Backer als gemacht van Dirck Opdam wort
van Schepenen toegeschat / van Jacob Pieter Cornelis / een koe voir
die somma van 12 gulden & omtrint 10 sth.

Olbrant Allerts wort van Schepenen toegeschat van Jacob
Lambertsz vyff sneesz lants in den acker by den driespronge
in den brieff daer van synde gementioneert / & dat voir die
somma van 12 gulden & 10 stuuvers verschenen lyfrenten.
Pieter Jacobsz Backer wert van Schepenen toegeschat / van Claes
Jansz Oterlick / zyn vette koe voir die somma van 13 gulden 3 stuvers
OR 5655/222v
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Up huyden desen / 3en octobris 1574 soe is volgend den
keure & ordonnantie onser stede & uuyt crachte van dien
naervolgend seeckere voirgaende procedueren & Schepenen vonnisse
daer op gevolcht & Scepenen schattinge gedaen opten 4en dach
deser tegenwoirder maent / voir zeecker 12 gulden & 10 stuver
* Olbrant Allertsz
verschenen lyfrenten *(die in den twaelff nachten laestleden
van Jacob Lambertsz
al verschenen waeren) ten versouck van Olbrant voirzeyd
resterend
# In't openbaer opgefeylt omme te vercoepen
om gereedt gelt zeeckere vyff sneesz lants leggend opten
driesprong belent met Michiel Pietersz aen 't west den stheenwech noordt Jacob Lambertsz competerend / van de noordwest horn
alsoe 't selve lant voir den lyfrenten verhypoteeckeert is / omme
daer mede aff te quyten & furneren den voirzeyden 12 gulden & 10 sth.
Ende heeft Olbrant Allertsz (by ordonnantie van den gherechte)
tot afquytenghe & in betalingevan synen voirscreven achterwesen
metten oncosten daer omme gedaen voir den voirzeyden vyff sneesz
gheboden die somma van 15 gulden min 5 stuvers
& alsoe 't gebodt by niemant verhoocht en worde / is den
voirscrevenen Olbrant Allert daer van coep gebleven & hem
by den Officier den opslach gedaen / In kennisse van
Dirck Cornelis Substituyt van Joncheer Wilhelm van Roon Schout
van den Nyedorp cogge Jan Syvertsz / Jan Pietersz & Aerian Jacobsz
Schepenen & my present Claes van Buyten.
Ende desen achtervolgend zoe is by den Substituyt Dirck
Cornelisz ter presentie van Aerian Cornelisz Vlaming
& Jan Zyvertsz Schepenen Olbrant Allertsz den selven
vyff sneesz rechtelycken ghelaevert opten 10en novembris 1574.
OR 5655/223
Den 18en octobris 1574
Dirck Cornelisz Substituyt van Joncheer Wilhelm van Loon
Schout van Nyedorp cogge heeft uuytgeleyt ten versoucke van
Pieter Janz Coeman / op Cornelis Piet Ruychs die somma van
3 guldens van erffpachte van de hofstede & ander leech
van de kercken bosschen eertyts gedolven & van de kerck in erfpacht
genomen / & elcken gulden om 2 sth daechs.
Koster Thys Weyls wort van Schepenen toegeschat / Jan Jan Willems
beste bed met syn toebehoiren / voir die somma van 5 guldens
& 5 stuvers / wilkert gelt van een boelbrieff.
Schepenen ghehoirt hebbend eysch & andtwoirde twischen Jan Geryt
Oytsz impetrant / & Eelke Pieter Jan Foppes weduwe
gedaechden omme te hebben alwaer den voirzeyden eyscher versochte
betalinge ter somma van 't 90 gulden waer tegens den
selven gedaechden seyde ongehouden te wesen in den voirzeyden eysch &
naer ghebleecken is dat den voirzeyden gedaechden heuren wille hadde

290

gestelt & gesubmitteert tot wille in handen van luyden van
Ste Maerten / hebben by heuren vonnisse verclaert dat den voirnoemde
impetrant dien van Ste Maerten eerst sullen verwinnen / & alsdan
den voirnoemden gedaechden eerst voir desen vierschaer sullen aenspreken.
Den rentmeester Dirck van Teylingen wert van Scepenen toegeschat van
Jacob Pieter Cornelis toegeschat zeven zyn beste koyen voir die somma
van 58 gulden van twie jaeren verschenen lanthuiere
van de Luct ven.
Pieter Jansz van Langedyck wert van Schepenen toegeschat /
van Boyke Toemsz een koe voir die somma van 13 gulden
toegeseyde penningen / den Langedycker resterend van custinge
van Anna Cornelis Stoocqx / & Buycke voir belooft heeft.
Willem Wyerts wert van Schepenen toegeschat / van Aerian Claesz
Voocht / zyn beste bed met syn toebehoiren voir die somma van
vier gulden & acht sth 1 duyt van hoy.
OR 5655/223v
Den 25en octobris 1574
Dirck Cornelisz Substituyt van Joncheer Wilhelm van Roon
Schout van de Nyedorp cogge is by Schepenen toegeschat een
een gars weydlants van Jan Schouts lant Cromhout gecoft
van de zuydwest zyd aen by den wech lans voir die somma
van 21 stalven k gulden in reste van meerder somma.
Den 1en novembris 1574
Up huyden desen eersten novembris 1574 zoe is naer
volgend den keure & ordonnantie onser stede / & uuyt
crachte van dien / naervolgend zeeckere voirgaende procedueren
mitsgaders pandtwysinge & pantschattinge
ten versoucke van Dirck Cornelisz Substituyt eyscher / op en
tegens Jan Jacobsz Schou gedaechden gedaen / in't openbaer
op 't stedehuys opgeveylt een gers weydlants leggend
in den weyde aen d'oestzyde van d'oester nijen wech boven
paed (van Cromhout gecoft synde) van de zuydwest zydn by den wech
lans / omme't selve lant te vercoepen omme gereedt gelt
omme metten penningen daer van comend te furneren & aff te quyten
zeeckere een & twintichstalve gulden (in reste van meerder
some) spruytend van lants oncosten by den voirzeyden eyscher
ab tgeleyt metten verloep ofte winninge van dien / & is by
ordonnantie van den gherechte / by den voirnoemde Dirck Cornelisz Substituyt
tot minderinge van syn achterwesen omme 'tselve gers lants
gheboden 20 guldens / & alsoe 't gebodt by niemant
verhoocht en is, soe is den voirnoemden Dirck Cornelisz
daer van coep gebleven / & is hem den opslach met 't selve
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gers lants gedaen. Actum op jaer & dach als boven ter
presentie van Schepenen & my present Claes van Buyten.
Ende volgende desen voircoopinge soe is opten laesten
decembris @o voirzeyd 't voirzeyde gers lants rechtelycken in
presentie van Scepenen by den Boode, den voirnoemde Dirck
Cornelisz gelevert & in possie gestelt.
OR 5655/224
Den 15en novembris 1574
Garbent & Albert Pieter Guierts gebroeders van de Moerbuyck
belyen Garbrant Aeriansz alias Comen Garbent Provenier
t' Alcmaer schuldich te wesen die somma van
acht guldens van zeeckere verschenen renten / verwilkert
gelt volgend synen contstitutie brieff daer van synde / in
presentie van Jan Pietersz Wit Schepenen.
Claes Claesz Breeck als man & voocht van Anna Jans syn wyf
wyst het naeghelaten weeskynt van Cornelis Aelbertsz van
Alcmaer / pand voir die somma van negen guldens & twie stuvers
aen een bed & voirts tot Schepenen schattinge.
Beroerend den questie twisschen twisschen Dirck Jan Cuypers uuyten
van syn broeders naegelaten kynderen eyscher / & den nagelaten
weduwe van Folkert Cornelisz gedaechden / omme te hebben
opgeleyt zeeckere hooftpenningen & den eyschers van de voirzeyde weduwe
competerend / Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat
den voirzeyden gedaechden sal opleggen van de hooftpenningen te weten
25 gulden tot mey / & 25 gulden tot
alreheyligen beyde eerstcomend / met 't verloep van dien &
voir den resterende penningen suffissante fasticheyt stellen.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Reyer Jansz Jerusalems
& den andtwoirde van Maerten Volkertsz gedaechden omme
te hebben betalinge van zeeckere 50 gulden hooftgelt
naer vermelden den zuiveren obligatie daer van / synde hebben by
heuren vonnisse verclaert dat Maerten Volkertsz (alsoe hy
den obligatie bekende) 25 gulden soude opleggen
voir Sinte Jacob eerstcomend tot minderinge van de hoofpenningen.
Dirck Claesz Joris heeft belooft & hem overgegeven dat hy
Folkert Wilbertsz soude betalen een halfve daler binnen
vierthien dagen & den reste ter somma van (en als) omtrint
43 ofte 44 sth / ofte daer omtrint naer vermelden zyn
bouck voir karsmisse eerstcomend / in presentie van Amel
Gerytsz Schepen.
Cornelis Rens Jans wert van Scepenen toegescat van Lambert Uges
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syn beste bed met syn toebehoire met het weeftou voir die somma
vyftafoe gulden min een half -----penning.
OR 5655/224v
Den 22en novembris 1574
Schepenen ghehoirt hebbend den eyssche uyten naem van
Aeff van Zaenen nutertyt woenend t'Enchuyssen / omme
te hebben gelt ofte maexel (van twie jaer verschenen
renten ter somme van 69 gulden van) de naegelaten
hier voir is
erffven van Cornelis Dirck Heerkes / & den andtwoird(e
betaelt die
van de voirzeyden erfgenamen als gedaechden / hebben by heuren
somma van
vonnisse den voirnoemde Aeff van Saenen gelt offte
55 h ghuldens &
maexel toegewesen rz / Ende den gecom----den hebben
noch 3 gulden daer volgende 't ghewysde maexel gewesen aen den spetiael
over die eertyts
hypoteeck in den rentebrieff gehypoteeckeert / Schepenen
daerop gegeven
hebben den voirnoemden) Aeff van Saenen voir den voirzeyde
is.
69 gulden toegeschat anderhalff geersz lants
van de voirzeyden hypoteeck
Voirts heeft den voirnoemde Aeff van Saenens gewaerde
boode & volmachticht by namen Jan Claesz)
in juditie geprotesteert van dachgelden naer
vermelden den rentebrieff & den ergfbsbenamen van
Cornelis Dirck Heeckes daer omme gewaerschout.
OR 5655/225
Den 29en novembris 1574
Cornelis Jonghe Gheryts van de Zydwint belydt Marytgen Jan
Garbents weduwe schuldich te wesen die somma van vyff gulden
& dardalffve stuver.
Aerian Cornelisz Greeves & Arent Reyersz als Thiendenaers van
Nuwe Nydorp hebben in juditie verclaert & getuycht / dat zijluijden
eenen Jan Jacobsz van Schagen woenend opten Moerbuyck (dien zeeckeren
zaedt ongetiendt zynde aen eenen schelff hadde geset) hadden
gheconsenteert & eenen overeempste met Jan Jacobs gemaect
dat Jan Jacobsz voirzeyd 't selve zaet altemael soude thuys haelen
& darsschen (soe wel den thiende als anders) om het elfde
paert van de thienden.
Jongerryt aen de Zydwint wyst Jaep Foppen & Dingind pand voir die
somma van 17 ghulden aen een koe & voirts tot Scepenen schattinge.
Up huyden zoe compeerde in juditie Heyndrick Joosthensz
Glasemaecker & verclaerde dat zoe Joost Heyndricxsz Heyndricxsz
synen vader dese werelt overleden is achtergelaten hebbend zekere
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diversche schulden meerder dan in syn vermoghen omme te betalen.
Heeft daeromme den voirzeyden comparant den naeghelaten goederen van
zynen vader geabondoneert quijtgeschouwen & gestelt in handen
& vryen wille & ghelieven van den ghemeen crediteurs van
Joost Heyndricxsz synen vader.
Ditck Claesz Optam heeft op huydden / Oom Jan Pieter Lybes zyn pand
laeten onteygenen & uuytdoen / te weten voir zeeckere 6 guldens.
Schepenen hebben Dirck Claesz een koe van Jan Pieter Lybes koyen
toegescat voir den voirzeyden 6 gulden.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche by Jonge Cornelis Aerian Amels
ghedaen op & tegens Cornelis Jansz Molenaer gedaechden
daer by den voirzeyden eyscher heeft versocht dat den gedaechden hem
soude vryen van zeeckere 100 gulden hooftgelt metten
jaerlicxe renten van dien den armen van Nyedorp competerend
alsoe den contstitutiebrieff daer van synde luijdt opten naem
van Cornelis Jansz gedaechden voirzeyd als voochd van de eyschers huysvrouwe
& den selven 100 gulden nyet tot heuren proffyte gecomen zynde.
Ende ter contrarie den andtwoirde van Cornelis Jansz Molenaer gedaechden
dien seyde noyt eenyge voochdye noch administratie van ontfang ofte
uuytgifte van de voirzeyden eyschers huysvrouwe gehadt te hebben mitsgaders
zeeckere informatie by den gedaechden geexhibeert hebben by heuren
vonnisse den voizeyden eysscher ontseyt van synen eysche & den gedaechden
geabsolveert. Gedaen by Scepenen Jan Zyvertsz Aerian Jacobsz Cornelis
Dircxsz & Jan Pietersz Wit & d'ander Scepenen stellen 't selve in state.
OR 5655/225v
Jan Pieter Lybes woert van Scepenen toegescat / van Claes Claesz Breeck
een middelbaer koe voir die somma van 4 gulden 10 sth.
Aerian Dirck Deddes weduwe wert van Schepenen toegescat van
Jan Jansz Guertes zyn twie beste koyen voir die somma van 28 gulden
& 10 sth verschenen lanthuier.
Allert Jan Allerts wert van Scepenen toegescat van Jan Pietersz
Groedswager zyn beste bed met syn toebehoiren met een keuij
voir die somma van 10 gulden verschenen lanthhuier.
Marytgen Aerian Aeriansdr wert van Scepenen toegescat / van Geryt
Pieters heuren swager / zyn grote praem met het halfve hoy voir
die somma van 12 gulden 16 sth.
Jan Barentsz Snyder t' Oude Nyedorp wert van Scepenen toegscat van
Jan Pieter Lybes zyn beste deken voir die somma van 20 sth.
Cornelis Pietersz Cuyp (als 't axie hebbend van Cornelis Zygers van
Barsingerhorn / wert van Scepenen toegescat van Symon Jan Dondelers
een snees lants van de weyde achter 't huys van 't voireynd in voir die
somma van 4 gulden van costgelt van houd van beesten.
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Heyndric Cornelis Symons wert wert van Scepenen toegescat van
Pieter Pietersz Breg / een koe voir die somma van 8 gulden 5 duyts.
Noch wert Heyndrick voirzeyd toegescat van Jan Teengesz een koe
voir 8 gulden 5 duyts.
Noch wert Heyndrick voirzeyd toegescat van Jacob Symons een koe
voir 8 gulden 5 duyts.
Den 6en decembris
Dirck Cornelis Substituyt wert van Schepenen toegescat / van
Jan Oem van Oude Nyedorp een van syn beste dekens voir
die somma van 22 sth in reste van meerder somma spruytend
van uuytleg.
OR 5655/226
Den 13en december 74
Cornelis Langedicker heeft ingewonnen Dubbelde Gerryt
woenend t'Alcmaer tegens de naeste rechtdach.
't Vonnisse twisschen den Substituyt & Jan Jacobsz cum socys
is wederomme gesteedt tegen den naesten rechdach.
Naervolgend voirgaende dingtalen twisschen Folkert Wilberts
& Pieter Floris is ghewesen dat Pieter ghehouden sal wesen
tuygen in te brengen twisschen dit & den naesten rechtdach.
't Vonnisse twisschen den Substituyt / & Arent Reyers & Jan Heyndricxs
is gesteedt tegen den naesten rechtdach.
Naervolgend zeeckere dingtalen twisschen Michiel Schout
van Sybecarspel / & Pieter Dircxsz Backer zoe zy procederen
is haerluyder questie ghewesen aen goede mannen te weten
Symon Lutjaeps / Jan Jansz Roos / Cornelis Claes Cuypers / &
Cornelis Pieters als grote knecht op een beproeff.
Dirck Opdam gheeft Aerian Grotes uuytsetinge totten
naesten rechtdach.
Den Substituyt geeft Geryt Jaep Feels van den derden foulte
uuytsettinge totten naesten rechtdach toe.
Alsoedanyge psonen als beclaecht syn ter instantie van de Schepenen
van Oude Nyedorp / zyn gecondempneert heuren goeden in de pachte
te brengen voir karstyt eerstcomend / off den pachters sulllense
mogen pachten nae heuren goetduncken.
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Jan Holster wyst Heyndrick Neel Symons pand voir 17 ghulden 4 sth.
aen custinge staende onder . . . . . . . . . . . . . .van 't lant opten Ryd &
voirts tot Scepenen scatinge.
Jacob Symons is gelt off uuytleg toegewesen / van Jonge Jan Suydr
Jan Teenges / Pieter Pietr Bregs / Pieter Willem Dircxs / Dirck Jan Frericxs
& Cornelis Dircxs op't Verlaet / twisschen hier & karstyt ofte 't staet
langer met gemoed.
OR 5655/226v
Naervolgend zeeckere dingtalen twisschen Geryt Pietersz
eyscher / & Aerian Aeriansz Geesen is heurluyde zaecke
ghewesen aen goede mannen te weten Joris Blockhuijs / Cornelis
Molenaer / & Cornelis Pieter als Oem van Hensbrouck op
een beproeff twisschen dit & den naesten rechtdach.
Jacob Rensz van Haerinchuysen sal voir karstyt eerstcomend
vasticheyt stelle ofte 't gelt verwilkeure.
Schepenen gehoirt hebben eysch & antwoirde twisschen Symon
Claes Cuypers eyscher / & Cornelis Rembrants gedaechden soe hy
procedeert / hebben by heuren vonnisse Cornelis Rembrants
geabsolveert van Symon Claesz synen eysch / Maer dat Symon
Claesz syn achterwesen sal verhaelen op Cornelis Piet Ruychs
off 't waer dattet Cornelis Piet Ruychs keerde met beter recht.
Cornelis Jonghe Gerytes wyst Garbrant Dircxsz als gemacht
van syn soons kynderen pand voir die somma van 5 ghulden 12 h sth
aen syn beste bed & voirts tot Schepenen schattinge
Den questie twisschen Jannemeyt eysscherse / & Jacob Haeck
gedaechden dien by Scepenen was geappointeert aen goede
mannen / daer en is geen uuytspraeck van gedaen.
OR 5655/227
Anno 1575

Schepenen
Barent Albertsz
Pieter Adamsz
Claes Claesz Rood
& Jan Piet Willemsz

Claes Cornelisz Cruyff
Aerian Cornelis Jacobsz
Heyndrick Cornelis Symons

Den 10en january
Jan Jansz Castercum uuyten naem van Jan Oem van
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Oude Nyedorp wyst Dirck Cornelisz Veel pand voir
die somma van 12 sth aen een deken & voirts tot
Scepenen schattinge.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat
Symon Claesz Cuypers als procuratie hebbend van
Baeff Willems van Alcmaer als erfgename van Paep
Haeck / uuyten naem van de voirzeyden Baeff Claes Claesz Breeck
sal vryen van den Schout van Veerhuysen van 15 pont 't welck
aen mannen gebleven is / alsoe Claes voirzeyd daer voirseyt heeft.
Schepenen hebben by heuren vonnisse twisschen Symon LuctJaeps
uuyten naem van syn voirseyden eyscher & Willem Dissels gedaechden
soe verder den voirzeyden eyscher doet blycken dat 't kynt
't welck zyn dochter gebaert heeft / levendich ter werelt
gecomen is Dat Willem voirzeyd als gedaechden hem als
eyscher als voocht van syn dochters rekeninge bewys & reliqua
sal doen van de boelbrieff.
Claes Claesz Breeck wert van Schepenen toegescat / van Baeff
Willems suster van Paephoech / een veers voir die somma van
4 ghulden 11 sth / omme te furneren den penningen die Symon Claes Cuypers
Breeck sculdich is & pand voir wesen heeft / uuyt saeck
Paep Haeck daer voir belooft hadde.
OR 5655/227v
Den 11en january eersten dach van de ghedinghe
Pieter Dircxsz Backer als voocht van Neel Hoochsaets
geassosieert met Jan Claesz heuren man wysen Sybrant
Cornelisz van Schagen maexel voir die somma van 83 gulden
in den jaere 73 & noch 75 gulden in den jaere 74 verschenen
van lanthuiere / 't gundt zyluyden daer tegens van extra
ordinaris oncosten connen bewysen verleyt te hebben
offgaende / aen een koe & voorts tot Scepenen scattinge.
OR 5655/228
Den 24 january
Reyer Jansz Jerusalems voir hem selver & als voocht van
syn moeder & suster wijst sijnen Oemen & Moyen van synen
vaders zyde pand / voir die somma van 150 gulden
naer vermelden den obligatie by synen vader aen synen grootvader gepasseert aen alle den goederen van zynen grootvader
aegecomen & presents in den selven obligatie verbonden & gespecificeert.
Tryn Ghyses ofte Neel Garbentsdr eyscherse op & tegens
Jan een van Oude Nyedorp gedaechden omme te hebben
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betalinge volgende heuren brieve & uuytsprake van compromis.
Den voirzeyden gedaechden blyft veijlich / den selven eyscherse
protesteert van costen scaden & interesten naer vermelden
heuren voirzeyden brieff.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jan
Cornelisz Vat den wincoep by Claes Breeck ende hem
gemaect soude betaelen & Claes Breeck daer van vrijen.
Claes Jansz Oterlick / als geconstitueerde voir Philips Claes zyn zoen
wyst Reyer Jansz Jerusalems maexel aen een koe & voirts
tot Schepenen schattinge voir den achterwesen in den obligatie
gementioneert.
Schepenen hebben Reyer Jansz toegescat 3 van Claes Oterlicx
beste koyen voir den voirzeyden achterwesen & voirts tot Scepens ons verclaring.
Geryt Pieter Jan Bennings verwilkerde Jan Jansz Goverts schuldich
te wesen 5 gulden belovend 't selve te betaelen tot mey ofte
pynxter eerstcomend ten langste wel betaelt.
Schepenen hebben Volkert Wilbertsz van Dirck Claesz Snyermans
toegeschat 2 zyn beste dekenen voir die somma van 27 sth.
Fop Jansz wert van Scepenen toegescat van Jan Cornelisz Vat
zyn beste bed met syn toebehoiren voir die somma van 3 gulden.
OR 5655/228v
Den 27en januarij 1575
Soe is gehouden den uuytslach gadinghe.
Pieter Gerytsz Gorter wort van Schepenen toegeschat van
Heyndrick Moy Eelkes / zyn beste koe met een hokeling
voir die somma van 19 gulden lanthuier.
Ouwe Neel van de Zydwint / wert van Scepenen toegeschat
van Dirck Jonghe Claes zyn beste koe voir die somma
van 8 gulden.
Symon Claes Cuypers wert van Scepenen toegescat van Cornelis
Geryt Amels een vaere koe voir die somma van 7 ghulden 10 sth.
Baeff Willems Kaechensuster wert van Scepenen toegescat
van Jaep Groed / zyn beste koe / voir die somma van 16 gulden
lanthuier ter goeder rekeninge.
Jan Toemsz van Alcmaer wert van Scepenen toegeschat van
Pieter Grotes zyn beste koe / voir die somma van 20 gulden.
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Den laesten January 1575.
Up huyden soe hebben den Swenouts ghetuyghen
twisschen Jaocb Pieter Cornelis eyscher & Jacob Lambertsz
ghedaechden heuren ghetuychnisse ghedaen beroerend van de
2 jaeren huiere van de Luct ven daer den voirzeyden eyscher
ghehuert & den gedaechden gebruyct heeft @o 72 & 73
ter somma van 29 gulden)'s jaers vry gelt (salvo 't gunt
den gedaechden voir extra ordinaris can bewyssen verleyt
te hebben ofgaend) en hebben den eyscher in't beter
recht getuycht & den gedaechden in 't quader recht / &
is den gedaechden by Schepenen gecondempneert in den boete
en volgend dien heeft den gedaechden maexel gewesen
aen zeeckere grondt van landt by hem eertyts van Dirck
Jansz Stapel gecoft / Schepenen hebben den eyscher
voir synen rechtelyck achterwesen toegeschat een half geers
van 't voirzeyde lant by den gedaechden van Dirck Stapel gecoft.
OR 5655/229
Den 7en february 1575
Cornelis Nanningsz als gerechte bestorven voocht van synen moeder
eyscher / & Buycke Buiermans als gedaechde omme te hebben betalinge
van zeeckere resterende custinge / den gedaechden presenteerde te betalen
mits hebbend quytantie & hypoteeck & borch nae synen genoege.
Schepenen gehoirt hebben eyssch & andtwoordt aen weder zyden
hebben by heuren vonnisse verclaert / dat den eyscher quytantie &
hypoteeck sal geven 't gundt hy heeft / & voirts drie sonnendagen
in onse drie kerck sal doen kondighen (dat soedanygen huys &
erffve vercoft & gelevert sal worden) & als dan syn resterenden custinge
sal moghen ontfangen.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche & conclusie van Pieter Pieter Bregs
omme eenen obligatie by synen vader aen Jonge Geryt Pieter Bregs
gepasseert / gecasseert anulleert & te nyet gedaen te hebben / &
ghehoirt den andtwoirde van de gedaechden / hebben by heuren
vonnisse verclaert / dat den gedaechden den obligatie soude
overleveren omme de facto gecasseert te moghen worden / alsoe
in juditie ghebleeken is dat den selven obligatie voldaen is.
Schepenen gehoirt hebbend eysch van Jan Zyvertsz van Hoogtwoud
& Lourens Aerian Lourensz ghedaechden andtwoirde beroerend een
deckcleet van een paert met een gordtsingel / hebben by heuren
vonnisse verclaert dat Lourens Aeriansz den voirzeyden goederen binnen
14 dagen in handen van den gerechte sal leveren / omme by pertyen
opte preverentie gedisponeert te worden wien den rechtelicken
toebehoirend zyn / Jan Zyvertsz protesteert van costen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert zoe verde Meester
Toems Cherurgyn ofte zynen huysvrouwe / nyet en connen bewysen
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Jan Zyvertsz van Hoochtwoude ofte synen moeder betaelt te hebben
ter somma van 20 sth / voir 14 dagen / dat Meester Toems alsdan
betalinghe sal in handen van den eyscher & den voirzeyden eyscher
protesteert van de costen.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van Arent Reyersz & Aerian Ga-syes
Toondenaers dien begeerden van Jan Jacobsz van de Moerbuyck ------- betaelinge
van zeeckeren tienden dien Jan Jacobsz tegens heuren wil & danck
thuys gehaelt hadde / daer tegens den voirzeyden gedaechden seyde dat
hy 't selfde by heuren wille & consent gedaen hadde volgend heuren
eygen attestatie hebben by heuren den voirzeyden eysschers van de voirzeyden eysche
ontseyt & den gedaechden geabsolveert.
OR 5655/229v
Schepenen ghehoirt hebbend den eyssche & conclusie van de collecteurs
van de incomsten van de Voghelensanck & den andtwoorde van
Jan Cornelisz Slotgens gedaechden / hebben by heuren vonnisse
verclaert dat Jan Cornelisz Slootgens den collecteurs den
erfpachte sal betalen te sulcken forma & ghelyck andere
ghelycke erfpacht schuldich synde) ghedaen hebben mits dat hy
mede cortinge sal hebben als andere van gelycke erfpachte.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche & conclusie van de tiendenaers
van Nyedorp tiende eyschers & den andtwoirde van Cornelis
Jansz Houtsager gedaechde / nopende van een hoecken lants
daer den eyschers begeerden tienden van te hebben daer tegens
den gedaechden seyden alsoe 't selve met bomen beset was
alhoewel hy 't selve met wortelen beseyt hadde / dat hy soude
ongehouden wesen omme thienden te geven / hebben by heuren
vonnisse den thienders ontseyt van heuren eysch & den voirzeyden
Cornelis Jansz geabsolveert alsoe 't selve met boemen
beset was.
Den Schout toegeschat van Pieter Claes Pieter Theens
twie bedden met heuren toebehoiren voir die somma
van omtrint 4 gulden & 12 sth voir zeeckere uuytleg
tot 52 sch metten winninge van dien.
Den Schout wert toegeschat van Cornelis Piet Ruychs
Cornelis voirzeyd syn koe / voir die somma van 2 ghulden 6 sth
voir zeeckere uuytleg van 26 sth & 20 sth van winninge.
Pieter Aerians wert van Scepenen van Jaep Pieter Bregs vyff
sneesz wydlants leggende in't Scharupetke van 't beste eynd.
in voir die somma van 12 gulden.
Aerian Mol wert wert van Scepenen toegescat van Cornelis
Doue Symons zyn beste bed voir die somma van 36 sth.
Jacob Pieter Oom wert van Scepenen toegescat van Jacob Lamberts
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vier sneesz weydlants by hem van Stapel gecoft voir die somma
van 13 gulden 17 h sth verleyde lants oncosten.
OR 5655/230
Neel Garbents met heur kynt wert van Scepenen toegescat van
Jan Oem anderhalff gers lants in de weyde genaemt "Hooch van 't Voireynd" en voir die somma van 26 ghulden 6 sth.
Cornelis Heertgensz & Jan Pietersz als erfgenamen van Ghys Symons
huysvrouwe wert van Scepenen toegescat van Ghys Symons
erfgenamen vier geersz weydlants in Symon Ghys Oesterleyt leggend
aen de voirdick voir die somma van 114 gulden & 4 sth in reste
van meerder somma.
OR 5655/230v
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche & andtwoirde twisschen
den thiendenaers van Nyedorp tienden / & Cornelis Jansz
Houdtsager / nopende den thienden van een "Cleyn Hoecpken" lants
't welck met boemen beset was / daer den voirzeyden Cornelis Jansz
onder den boemen met wortelen beseyt hadde / hebben
by heuren vonnisse verclaert / dat den voirzeyden eyschers gheen tienden
van de voirzeyden Cornelis Jansz van 't voirzeyde lant sal hebben / alsoe
't selve met boemen beset is.
Den 21 february 75
Schepenen hebben Cornelis Jan Reyers & Elle Jacobsz ghestelt
& gecommittert tot sequesters van de goederen van Joost Heyndricxsz
Glaesmaker achtergelaten / ten versoucke van de crediteurs van de voirzeyden
Joost Glaesmaker omme die te mogen vercoopen ten naesten oirbaer
tot voldoeninge van de crediteurs -----.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie van Claes Dircxsz
Slickes eyscher & Jan Jaspersz gedaechden beroerend zeeckere
70 gulden hooft berustend onder Jan Jaspers voirzeyd / hebben
by heuren vonnisse verclaert / dat Jan Jaspersz voirzeyd
d'een helft van de voirzeyden hooftpenningen metten verloopen renten sal
opleggen voir mey / & d'ander & laeste helft voir Sinte Jan
midsomer beyde eerstcomend.
Jan Cornelisz Langedyck belydt Jan Aeriansz Barents Swager
schuldich te wesen die somma van 24 gulden van
verschenen landthuier tot karsmisse verschenen.
Pilgerum Heeringsz heeft ten versoucke van den Officier
syn ontfangboek van de hoornbeesten geexhibeert
in juditie in welcke ontfangbouck onder
andere aengeteyckent stondt fat met 4 koyen.
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Jan Jan Wikes Jonghe Jan Oem wyst Wouter Heyndrcxs maexel voir
als gemacht
die somma van 32 gulden 10 sth aen de eersten vruchten van
van
8 geersz weylants genaempt 't "Hooch".
OR 5655/231
Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie van Jan
Heertgensz eyscher / & den naegelaten weeskynderen van Pieter
Cornelis Spanes gedaechden / hebben by heuren vonnisse den voirzeyden
gedaechden ontseyt van synen eysch & conclusie / & den gedaechden
geabsolveert.
Solvit ten vollen
Schepenen gehoirt hebbend den eysche & conclusie van Cornelis
Aeriansz
opgedragen & gestelt eyscher & Pieter Jansz & Cornelis Heertgensz gedaechden beroerend
omme te ontfangen van zeeckere 125 gulden Schepenen hebben by
Cornelis Heertgensz
heuren vonnisse verclaert dat den voirnoemde gedaechden / den
eyscher
die somma van 23 ghulden sullen betalen d'een helft voir pijnster & d'ander helft tot
tot minderinge van
karsmisse beyde eerstcomend.
Cornelis Aeriansz heeft

desen somma in
handen van Jacob Pieter
Aeriansz & Pietersz & zoe verde zyluyden gheen betalinge van Cornelis Heertgens en Cornelis gecryghen
zoe blyft heur actie aen hem gereserveert.

Schepenen gehoirt hebben den eysche & conclusie van Aerian Dircxsz
Mol eyscher & Jan Evertsz van Haringhuysen gedaechden beroerend
dat den eyscher versochte dat den gedaechden hem soude vryen van de
schelling schot van synen stiefkynderen / hebben by heuren vonnisse
verclaert dat den voirseyden gedaechden hem ofte synen stiekynderen sal
vryen van 't schelling schot tot Nyedorp.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert soe verde Jan
Heertgens van de Moerbuyck Aerian Rens Nannings nyet en voldoet
die somma van 34 sth van molengelt binnen 14 dagen
dat Aerian Rensz voirseyd als dan uuytlegen sal mogen hebben.
Schepenen ghehoert hebbend den eysche & conclusie van Jan
Zyvertsz eyscher omme te hebben 50 gulden & den
andtwoirde van Frerick Pietersz ghedaechden / hebben
by heuren vonnisse verclaert / dat Frerick Pietersz / Jan
Zyvertsz sal betaelen d'een helft t'Sinte Jan & d'ander helft
tot karsmisse beyde eerstcomend.
Schepenen hebben Jan Cornelisz Oudes toegescat van Jacob Lambertsz
alle zynen goederen dien hy sal connen bevinden onverbonden ofte
onverschadt synde mits voirts 't gundt (den verschate goederen) beter
zyn dan de penningen daerse voir geschat zynde mogen bedragen.
OR 5655/231v
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Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie van de erffgenamen
van Willem Jan Willems eyschers & Matheeus Gerytsz van
Alcmaer gedaechden omme te hebben gelt off uuytleg van
zeeckere resterende penningen van custinge van lant by den voirzeyden gedaechden
van de eyschers gecoft / hebben by heuren vonnisse verclaert
dat den ghedaechden betalinge sal doen binnen 28 dagen
ofte by foulte van dien / dat den eyschers (de 28 dagen
over synen uuytleg van de resterende penningen sal mogen hebben
mits conditien soe verde den gedaechden hem bevoelt
nyet genouch versekert te zyn metten quytantie by den vercoeps
hem daer van gepasseert dat den eyschers hem alsdan
behoirlycke acquyte met hypoteecke ofte borgen sullen leveren
dat Scepenen justificieren solvent genocht te wesen.
Dirck Jonghe Claes wert van Schepen toegeschat van Ouwe
Neel alle zynen inboel met het riet staende binnen dyck in den
Thabbers ryd neffens syn lant hem compterend voir die
somma van 8 guldens.
Up huyden zoe compeerde in juditie Symon Jansz Dondelers
onse medepoirter & heeft by synen vryen welberaeden
wille ofstandt van zynen goederen ghedaen /& dien alle te
samen gestelt in handen van den gherechte omme dien te vercoepen
ofte doen vercoepen by zeeckeren curatoirs ofte sequesters.
Daer toe stellend ten meesten oirbair & prouffyte / omme
metten penningen daer van comend te furneren & aff te quyten
den voirzeyden comparanten schulden / mits dat zyluyden van heuren
administratie souden doen rekeninge bewys & reliqua / rch
Ende omme volcomen te werden 't gundt wes soe hebben Schepenen
ghecommitteert & committeren mits desen Dirck Jansz Dondele(rs
Boyke Thomasz Gerrit Rensz & Cornelis Rensz omme
als curateurs ofte sequesters van de goederen van Symon Jansz
voirnoemt te vercoepen ten meesten oirbaer omme metten penningen daer
van comend te furneren & aff te quyten synen uuytschulden
& voirts te doen van als goeden rekeninge bewys & reliqua
des versocht synde / salvo dat Jan Toemsz heuren swager
mitsgaders Aerian Symonsz den zoen van Symon Jansz met
henluyden te samen den vercofte landen ofte dien by henluyden
vercoft sullen worden te samen & gelyckelick sullen verborghen
mits conditien dat alle besegelde constitutie brieven sullen
voirgaen / & den pennincklycke schulde sullen surcheren &
stille staen ten eynde den voirzeyden curateurs dien alle by goede
spetificatie sullen hebben & yder daer van betalinge mogen
doen naer vermogen.
OR 5655/232
Den 7en maerte 1575
Lourens Aerian Claes in de Leyen belydt Claes Toemsz
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tot Winckel schuldich te wesen 14 gulden & 10 sth.
Schepenen hebben Dirck Claesz Opdam van Winckel gelt ofte
pand toegewesen van Aerian Jansz Pieter Jaep Heynes Swager
ter somma van 4 gulden & alsoe den gecondempneerden
veylich is gebleven soe heeft Dirck Claesz uuyt crachte
van Scepenen vonnisse zelver pand gewesen aen een bed &
voirts tot Scepenen schattinge.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Symon Claes Cuypers
als procuratie hebbend van Baeff Willems van Alcmaer haerhen
suster gecondempneert dat hij Claes Claesz Breeck sal
betaelen ofte pand daer voir wijsen nopende den 12 gulden
van de boeten den Schout van Veenhuysen van Paep Haeck[Kaeck?]
verschenen & toebedaenct daer Breeck voir borch voir
is geworden / daer voir Symon Claesz pand heeft
gewesen aen hoy staende op Ter Dieck & voirts tot
Scepens schattinge. Schepenen hebben Claes Claesz Breeck
toegeschat al 't hoy staende op Ter Dieck 't welck Paep Haeck aldaer
op geset heeft voir den somma hier voiren geroert mitsgaders
noch 12 gulden berekend.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van Willem Cornelis
Claes Toemsz eyscher & den andtwoirde van Pieter [Taemsz?]
Cornelis Grotes gedaechden hebben by heuren vonnisse den
voirnoemde gedaechden gecondempneert dat hy den eyscher
sal contenteren & betalen d'een helft van 25 gulden
met omtrent vier jaer renten van de geheele somma voir
palm eerstcomend & den reste voir Sinte Jan midsomer
mede eerstcomend.
Jan Aeriansz Berents Swager wert van Schepenen toegeschat
van Jan Cornelisz Langedick twie syn beste koyen voir
die somma van 24 gulden verschenen lanthuiere.
OR 5655/232v
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van Jan Mathys Symon
Luchts eyscher / & den andtwoirde van Guleyn Rensz
van de Vennick gedaechden / hebben by heuren vonnisse verclaert [Vennich?]
dat den voirzeyden ghedaechden den eyscher van synen wyfs wegen
sal opleggen en betaelen alsulcke 50 guldens als
den eyschers huysvrouwe van de gedaechden zyn resterend
sal opleggen & betaelen d'een helft tot meij & d'ander
helft t'Sinte Jan midsomer beyde eerstcomend / Op
welcke vonnisse den ghedaechden heeft gappelleert.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Symon Fransz van Twisck
gecondempneert dat hy de facto soude kennen ofte ontkennen
off hy zeeckere 20 gulden min een reael uuyt handen van
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Arent Reyersz hadde ontfangen off en hadde / op welcke
vonnisse den voirzeyden Symon Fransz heeft geappelleert.
Pieter Huybertsz van Barsingehorn bekent Amel Gerytsz
schuldich te wesen die somma van 7 gulden 9 sth &
belooft den selven penningen te betalen voir palmdach eerstcomend ofte by foulte dat hy den eersten rechtdach naer
paeschen eerstcomend Amel voirzeyd te rechte sal staen als
gedaechden / als soe lange uuytstel genomen hebbend.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Maerten Aeriansz
als man & voocht van Aerian Cornelis Allertszdr eyscher
& Amel Gerritsz als geordonneert voocht van de naegelaten
kynderen van Maerten Pietersz Geel gedaechde
hebben by heuren vonnisse verclaert dat Amel Gerytsz
gedaechden zoe hy procedeert den lanthuiere van Heyndrick
Claesz Moller sal ontfangen van den vyf geersz boven paet
volgend den huiercedulle daer van synde.
OR 5655/233
Den 21en maerte 1575
Solvit Cornelis dove Symons ver--------- Cornelis Cornelis van Schagen schuldich
te wesen die somma van 25 guldens / & belooft die
selve penningen te betalen tot karsmisse eerstcomend) geschiet in juditie.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Rem den swager van Marytgen
Pieter Feckes eyscher beroerend te hebben 't segel aen eenen brieff competerend
zynen ------- mitsgaders omme leverantie van een bed / & den andtwoirde
van Marytgen Pieter Feckeszoenen gedaechden dien seyden ongehouden
te wesen eenygen brieff te verlyden ofte leverantie te doen / voir off
eer dat den eyscher gelevert heeft zeeckere vasticheyt voir 't gunt
hy van 't kynts goeden onder hem heeft / Hebben by heuren vonnisse
verclaert dat d'eyscher eerst selver vasticheyt met hypoteeck tot
't voirzeyde kynts verseckerheyt sal stellen & alsdan den gedaechden mede
sal leveren vasticheyt & hypoteeck voir 't gundt zy 't kynt sculdich is
mitsgaders te doen leverantie van zeeckere goeden.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Jan Pietersz van Schagen als man &
voocht van . . . . . . . . . . . . synen huysvrou op & tegens Theens
Jochems & Cornelis Heertgens gedaechden omme te hebben betalinghe
van zeeckere 47 gulden & 3 ofte 4 stuvers / & noch een sth van dagen
hem van syn huysvrouwen wegen van den voirzeyden gedaechden resterend
mitsgaders den antwoirde van de voirzeyden gedaechden / hebben by heuren
vonnisse verclaert dat voirzeyden eyschers den gedaechden den voirnoemde somma
sullen betalen d'een helft t'Sinte Jan midsomer & d'ander helft tot
alderheyligen beyde eerstcomend ) mitsgaders 't verloop van dien naer
advenant van de tyt.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Jan Jacobsz Holster eyscher
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/ & Matheeus Geryts van Alcmaer gedaechden synen
andtwoirde / hebben heuren saicke geappointeert aen goede
mannen by namen Claes Breeck & Jaep Symons dat zy pthen voirzeyd
voir henluyden sullen comperen omme te rekenen reserverend
tactie van ---------van hogen water mitsgaders van de
Lycent gelt ter tyt & wylen by den staten daer van geordonneert
sal wesen.
Cornelis Pieter Dissels t'Alcmer mitsgaders Jonge Cornelis
Dissels syn broeders zoen / wert t'samen van Scepenen toegescat
uuyt 't sterfhuys van Piet Meyn zyn achtergelaten huys &
erff mitsgaders twie geers lants aen de zuydtsyde van 't huys
--------- weyde voir die somma van 200 gulden.
OR 5655/233v
Schepenen ghehoirt hebbend 't rappoirt / van d'arbyters gecommitteert
zynde in den zaicke hangend voir desen vierschaer twisschen
Symon Luctjaeps eyscher / & Willem Pieter Dissels gedaechden
beroerend d'erfnisse van Pieter Pietersz Meyn achtergelaten
dien d'eyscher seyde syn dochter te competeren & den gedaechden
seyde hem te competeren / ende by den arbyters bestoken was
voir advyse & op een beproeff dat den gedaechden / uuyt
't sterfhuys voiroff soude hebben 't gundt by syn dochter daer
in gebrocht was mitsgaders noch 50 gulden & dit alle
uuyten gereedtste goeden voiroff hebben by heuren vonnisse
't seggen & advyse van de arbyters gelaudeert & gepresen / &
geordonneert & gecommitteert mitsdesen den voirzeyden arbyters stellend
daer toe tot eenen overman Jan Piet Willems omme den veranderlycke
goeden by den eyscher ingebrocht te waerderen & pryseren.
Ende dat den voirzeyden gedaechden den eyscher van als sal
contenteren & betalen voir 't Ste Jan midsomer eerstcomend.
Pieter Aeriansz van Winckel wert van Scepenen toegescat
van Thys Cornelis van de Wester Moerbuyck twie koyen
voir die somma 23 ghulden 5 sth in reste van scheeps custinge
mitsgaders 2 sth van oncosten.
Pieter Jansz Neyer van Veenhuysen wert van Scepenen toegeschat van Jan Jan Willems Jan Oem den vruchten
van den zaedacker daer aen hy maexel gewesen heeft
mitsgaders Jan Oems halfve huys & halfve erffve / voir
die somma van 40 guldens naer vermelden den obligatie.
Claes Taemsz van Winckel wert van Scepenen toegescat van
Lourens Aerian Claes [Vlaes]in de Leyen zyn beste koe voir die
somma van 14 gulden 10 sth.
Oude & Jonghe Jan Groot Jans wert van Schepenen
toegeschat / van Jan Geryt Oyts alle zyn hoornbeesten
mitsgaders syn beste bed met syn toebehoiren voir die somma
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van 17 gulden 15 sth 1 blanck / in reste van meerder
somma van verschenen landhuier.
OR 5655/234
Den 24en maerte '75
Willem Geryt Comen Willems wonende in 't Vroukes lant eysscher
omme uuyt 't arreste te moghen lichten zeeckere penningen van synen vaders
erffve alsoe die over 3 of 4 jaeren by Willem van Schagen synen
swager woenend in 't lant te Holsten alhier in arreste genomen waeren
welcken arrest binnen behoirlycken tyt nijet te wercke geleyt -------- ----.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert & verclaeren mits desen
dat den voirnoemden eyscher zynen penningen alhier noch staende vry & vranck sal
mogen lichten / zoe verde hy borch stelt ofte hijpoteeck voir
den voirzeyden Willem van Scagen syn actie sal mogen institueren ende
verhalen / Ende volgend 't voirzeyde vonnisse heeft den selven eyscher tot
eenen hypoteeck gestelt een zaedacker groot 15 snesz leggende opten
wester Moerbuyck belent bruycker Bruermans aen de west & Jan Pietersz
Graeffs erffven aen de oestzyde / Schepenen verclaeren den hypoteeck
solvent mits dat d'eyscher binnen een halff jaer met Willem
van Schagen synen portie sal verdragen & 't selve alhier by goede spetificatie
doen blycken ofte by foulte dat Willem van Schagen ofte synen
gemachticht als dan syn atie sal institueren opten voirzeyden zaetacker.
Den 28en maerte
Pieter Aerian Pieter Bregs heeft eertyts bekent Aerian Jan
Piet Willims 13 gulden van lanthuier schuldich te wesen
& heeft daer voir maexel gewesen aen een koe.
Schepenen hebben Aerian Jansz voirzeyd Pieter Aeriansz beste koe
toegeschat voir den voirzeyden 13 gulden.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Jacob Symonsz Schotgaerder
van Oude Nyedorp omme te hebben gelt ofte uuytleg naer inhout
syn bouck van de eygenaers van de landen buyten den Zydwint gelegen
mitsgaders den andtwoirden van de gedaechden hebben by heuren
vonnisse verclaert dat den voirzeyden eyscher (zoe verde hy binnen
acht dagen nyet voldaen en wort) uuytleg sal moghen hebben
van op elcke gers 3 stuvers naer vermelden zyn bouck over
den geersz buyten den Zydwint gelegen.
OR 5655/234v
Den 11en aprilis 1575
Ghoert hebbend den eysch & conclusie van Joncheer
Wilhelm van Roon Schout van de Nyedorp cogge van majesteyts
wegen / als Officier ghedaen opten vagebonden by naemen
Jan Keesz van Haerlen Claes Roeleffsz van Lewerden / Maerten
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Albertsz van Lewerden Syvert Pietersz van Lantsmer / Gerrit
Pietersz van Crommenije / & Romke Symesz een Vriese allen
by hem geapprehendeert zynde & den andtwoirde &
defentie van de sefden gevangenen hebben by heuren vonnisse
den voirnoemden ghevangenen ghebannen een jaer & dach uuyten
jurisdictie van Nyedorp. Salvo soe verde als Gerrit
Pietersz zynen costen by hem in den gevanckenisse verteert binnen
Gedaen by alle acht dagen betaelt ofte doet betalen / Zoe sal hy vry
den Schepenen & exempt synde van 't bank--------- My present
Claes van Buyten
Den Schout van Nyedorp cogge wert van de Schepenen toegeschat
alle den vruchten (die dit aencomende jaere opten
vickerye van Paep Haeck sullen wassen) voir die somma
van 49 gulden 10 sth zeeckere uuytleyden
gelde metten winnenge / van de lantsoncosten / van de selven
vickerye & noch voir zeeckeren oncosten by den Schout
verleyt.
Den 13en aprilis 1575
Solvit

Aerian Aeriansz bekent Jan Jaep Aerians weduwe schuldich
te wesen die somma van 50 guldens beroerend van
custinge by Aerian voirzeyd (van Oem Flores wegen) hem toegeseyt
Ende belooft die selve penningen by accoerde te betalen op 4
termynen (d'eerste pynxter marct van Schoorl twiede tot
Bartholomeeus de derde tot karsmisse alle van dit
tegenwoirdige jaer eerstcomend & den vierden & laesten tot
may @0 76 t'elcken termyn 12 h guldens / mits daer van
geuende renten naer advenant van de tyt.

OR 5655/235
Den 18en aprilis @o 1575
Pieter Hilbrantsz als gemacht van Gerberich Theens van Alcmaer
eyscher / dien hadde doen inroepen by zeecke twiede wete
inwinnen eenen Baeff Willemsdr mede van Alcmaer omme
zeeckeren landen competerend den vicherye daer eertyts
Jacob Willemsz Kaeck posseseur off was , te vryen van de
oncosten / & by Schepenen eyntlicken was geproninchiert .
dat den voirzeyden Baeff Willemsdr den selven landen van
zeeckere penningen by den Schout uuytgeleyt soude vryen / & heur
daer op ingeroepen synde heeft daer op geappelleert
voir notaris & getuygen. Pieter Hilbranstz protesteert
van costen schaden & interesten (indien zij den voirzeyd appellatie
nyet & vervolchde binnen behoirlycken tyt.
Pieter Jansz Coeman eyscher dien hadde doen arresteren
Jan Dircxsz van Alcmaer (als swager van Maheeus Claesz)
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omme te kennen off ontkennen off hy den pchele lants hem
vry hadde verocft & belooft vry te leveren naer costume
van onser stede . Daer up den voirnoemde Jan Dircxsz voir antwoirde
seyde dat hy 't selve lant wel begeerde vry te leveren naer
costume onser stede alsoe hy bekende 't selve lant hem in
sulcke forme vercoft te hebben.
Schepenen hebben Gheryt Symon Maertens toegeschat van Pilgerum Heerings
een koe voir die somma van 8 ghulden 17 sth 5 duijts.
Schepenen hebben Jacob Jansz van Veenhuyszen toegeschat van Marytgen
Claes Heyndricxs een koe voir die somma van 8 ghulden 13 sth.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van Jan Pietersz van
Berckmerdyck dien begeerde herrekeninge van Aerian Aeriansz
& ter contrarie den andtwoirde van Aerian Aerians gedaechden
dien seyde ongehouden te wesen te herdrekenen alsoe hy
met Gerrit Pietersz synen Swager (den eyscher broeder) zelver
ghedeelt hadde. Schepenen hebben by heuren vonnisse
verclaert dat den laesten rekeninge & delinge van waerden
sal wesen & Aerian Aeriansz daer mede sal volstaen.
OR 5655/235v
Schepenen ghehoirt hebbend den eijsche van Arent Reijersz van
Oude Nyedorp eyscher dien hadde doen inroepen eenen Symon Fransz
van Twisck van hem eyschend die somma 20 ghulden min een reael daer
tegens den voirzeyden Symon Fransz seyde hem gheen penning schuldich te
wesen / hebben by heuren vonnisse den selven eyscher ontseyt
van synen eysche & den voirnoemde Symon Fransz daer van geabsolveert.
Claes Jansz Oterlick wyst Cornelis Pietersz uuyt hem pand voir
die somma van 6 gulden aen een bed & voirts tot Scepenen scattinge.
Schepenen hebben den voirnoemde Cornelis Pietersz toegeschat Claes
Jansz beste bed met syn toebehoeren voor den voirzeyden somma.
Jan Jansz Castercum wert van Schepenen toegeschat van Cornelis
Piet Ruychs zyn beste bed met syn toebehoeren voir die somma
van 3 ghulden 10 sth van lanthuier.
Dirck Cornelisz Substituyt wert van Schepenen toegeschat
van Jacob Lambertsz alle den vruchten van 't lant aen de
westzyde van Michiel Pieter Immes Jacob Lamberts competerend
dien toecomend jaer dit tegenwoirdige jaer daer op sullen
wassen / voir die somma van 5 gulden 9 stuvers.
OR 5655/236
Den 2en mey 1575
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Jacob Lambertsz compeerde voir ons ondergescrevenen & heeft
ghetransporteert & opgedragen transporteert & draecht op mits
desen inlanden & tot vryen eygendomme van Garbent Corneljsz
Cruyf & Jacob Cornelisz zynen neuen / den naegescreven pchelen
lants in den eersten 4 geersz & omtrent een snees belent den
's heeren wech ins west / & Lourens Jacobsz aen de oestzyden / mits
conditien dat Garbent Cornelis & Jacob Cornelis aen heur nemen
den lasten zoe van Dirck Jansz Stapel Jacob Pieter Cornelis & anderen.
Daer 't selve lant voir date van desen mede beswaert is &
noch voirts een halff gers lants leggend met Anna Jan Burgerts
gemeen mitsgaders noch 't gundt den 21 sneesz lants daer
Olbrant Allerts lyfrents brieff op houdt beter is dan de
lasten in den voirzeyden brieff van Olbrant voirzeyd gescreven staet &
Jacob Lambertsz voirzeyd schelt 't voirzeyde lant vry quyt voir hem
& zynen erffven in forma dat Garbent Cornelis & Jacob
Cornelis metten voirzeyden pchelen lant heuren wille sullen moghen doen
als heuren andere vrye eygen goeden sonder yemants wederseggen.
In presentie van Barent Albertsz & Claes Cornelisz
Cruyf Scepenen & my present Secretaris
Claes van Buyten
Theens Ghyses van de Zydwint verwilkert Dirck Claesz Lakenvercop
tot Alcmer schuldich te wesen die somma van 9 gulden 15 sth
te betalen tot karsmisse eertsomend / & by foulte hy ten
dage voirzeyd nyet en betaelt / soe sal hy twiefout den
som aen den voirzeyden Dirck Claesz sal betalen als verbuert gelt &
daer over noch jegens den Schout verbuert te hebben elckes
daechs een gouden croon / gheschiet in juditie.
Pieter Jansz Meyer & Geryt Meynertsz gheven heur over & beloven
Pieter Olefs van Alcmaer te betalen zeeckere resterende penningen
ter somma van omtrint 36 ghulden ter goeder rekeninge / ofte
by foulte gheft hy hem verwonnen met alle rechten / in forma of
't selfde by vonnisse verclaert & hy by Schepenen gecondempeert -------Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Cornelis
Jacobsz Rommelers / Willem Folkertsz zal vryen & granderen
van de meester / voir zyn verdienden penningen alsoe hy Willrm gewont
& voir den boeten gedaengt hadde / twisschen hier & 14 dagen
eerstcomend.
OR 5655/236v

Gemerct zy gedaechde
van de eyscher geroepen
was met een weet

Aerian Claesz Voogt eyscher contra Ermgen Theensdr huysvrou van Jan
Arisz
poirterse van Alcmaer gedaechden / omme te verclaeren off zy
onder heur hadde twee hantvyleens hem als eyscher competeerden
ofte en hadden / den gedaechden zeyde ongehouden te zyn omme
te andtwoirden / Schepenen verclaeren dat den gedaechden soude
andtwoirden / Den ghedaechden versochte dach
dach ten 14 dagen & den eysch by gescrifte
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& [ad forsum] weder
gearresteert in
juditie.

& heeft voirts opten voirgaenden vonnisse geprotesteert.

Claes Ghyses van de Zydwint eyscher / contra Jan Jansz Goverts
gedaechden / omme te hebben ruyminge van een sloet twisschen
den radtwoude / Schepenen ghehoirt hebbend eysch en andtwoort
midtsgaders zeeckere informatie hebben by heuren
vonnisse verclaert dat Jan Jansz voirzeyd den sloot soude
ruijmen & openen binnen 14 daghen eerstcomend.
Sybrant Cornelis van Schagen is inwonnen tegens Pieter Oleffz
als Rentmeester van Oosthoorn om zeeckere achterwesen van
verschenen renten.
Barent Albertsz uuyten naem van Anna Cornelis Jan Stoocx
eyscher
contra Jonge Cornelis Claes Cuypers gedaechden / omme te kennen
ofte ontkennen zeeckere obligatie inhoudend 53
gulden / Den gedaechden aligeerde voir antwoirde / dat
den eyscher eerst zyn principael schuldenaer sal verwinnen / &
dan eerst soude mogen aenspreken / voirts seyde Zymon Claesz
dat den eyscher al betaelt was soe hy llanck in
betalinge van syn achterwesen gecost hadde.
OR 5655/237
Up huyden desen 2en maij 1575 zoe is achtervolgend den
keure & ordonnantie onser stede & uuyt crachte van dien in't
openbaer opgeveylt een stucke saylants groot synde omtrint
twie geersz leggende achter Neel Hoochsaets aennex aen heuren
hoffstede / omme daer te vercoepen by executie om gereedt gelt
omme metten penningen daer van comend te furneren & af te quite(
zeeckere 125 gulden van de resterende custinghe
in reste van meerder somma dien Jan Jansz Risses noch zynde resterende
als van hem gecoft zynde / & dat volgende zeeckere voirgaende
procedueren & schattinge daer op gedaen / ende is by
ordonnantie van den gherechte by den voirnoemde Jan Jansz tot
afquytinghe ende betalinge van synen achterwesen voir den voirzeyden
twie geersz seylants gheboden die somma van 125
guldens & alsoe 't gebodt by nyemant verhoocht
en is / zoe is Jan Jansz voirzeyd daer van de coep gebleven &
is hem (by den Officier) den opslach van 't selve lant geb(
ende hem by den Substituyt van den Officier in presentie van Schepenen
by namen Barent Albertsz & Claes Cruyf & Aerian Cornelis opten 13en
junij 1575 rechtelicken ghelevert.
Jofvrouwe van Dorp naeghelaten weduwe van † Adriaen
van Dorp eertyts Schout van Nyedorp cogge / wert van Schepenen
toegeschat den beterschap van drie koyen & hoockeling
mitsgaders den twie bedden / alle 't gundt die selve goeden

311

goederen beter zynde dan de penningen daer heur van Anna Claes
Keltelboeters resteerden volgend heuren obligatie van 50
gulden daer voiren heur den selven koyen & bedden opten 15en
dach may 74 toegeschat zynde / & dat voir noch
zeeckere 40 guldens berekende penningen zoe de
zelve Anna by wille & consent van Jan Jansz Castercom
heuren broeder & voocht die selve 40 gulden (behalfven
den eersten 50 gulden) bekenden rechtelicken schuldich te zyn
soe dat den voirzeyden Jofvrouwe aen de voirzeyde Anna ten achteren
is die somma van 't 90 gulden daer voir hem den
selven goederen ----- toegeschat zynde.
OR 5655/237v
Den 16en may '75
Jan Pietersz alias Rus Jan als voocht Jan Pietersz Langedick
Jaep Groeds Swager / belydt van Jan Pietersz Langedicxswegen 4 gulden van lyfcoep ter goeder rekeninge
Guiert Cornelis Floris Floris weduwe schuldich te wesen.
Aerian Claesz Voocht eyscher dien hadde tot drie sonnedagen
in der kercken wederoepen (naervolgend den keure) zeeckeren
coep van een pcheel lants weydlants by Pieter Jansz
Coeman van de naeghelaten kynderen & erffgenamen
van Matheeus Claesz ghecoft begerend den coep selver
te hebben / Schepenen verclaeren by heuren vonnisse
dat d'eyscher opten eerstcomenden ghedinghe / den
possessie van den eygendomme sal aenspreecken met een
hooch wed
Jan Pietersz Gheel wyst Cornelis Michiel Arys pand
voir zeeckere 12 gulden verschenen lanthuier aen een bed &
voirts tot Schepenen schattinghe.
Pieter Jonghe Jans eyscher omme eenen pchele lants gevrijt te
hebben 't welck hy van Pieter Jaep Heynes gecoft heeft
van zeeckeren jaerlixe renten staende op't voirzeyde lant (soe
d'eyscher seyde). Schepenen verclaeren by heuren vonnisse
soe verde d'eyscher rechtelicken can bewysen van
eenyge lasten opt 't voirzeyde lant staende dat in sulken
gevalle Pieter Jaep Heynes 't selve lant sal vryen.
Pieter Hilbrantsz als procuratie hebbend van Gerberich
Theens van Alcmaer / heeft uuyt crachte van Schepenen
vonnisse / voir zeeckeren achterwesend van zynen maesterse
aen eenen Baeff Willemsdr uuyt saecke van den
vicarie van de oncosten ten achteren wesend / selver pand
ghewesen aen de huieragte van 't huys staende op Ter Dieck / mitsgaders aen de pennngen staende onder Symon Claes Cuypers ofte by
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hem ontfangen van zeeckeren hoij by hem vercoft zynde.
OR 5655/238
Cornelis Aerian Wouters voir hem & uuyten naem van syn moeder
belydt Guuert Cornelis Floris wedu 3 ghulden 12 sth ter cause van
twie sacken rogs / Hier op betaelt 1 ghulden 4 sth.
Noch betaelt
8 sth.
Claes van Buyten uuyten naem van Anna Reyers Jherusalems
ghedaechden / heeft van wegen als voiren den erfgenamen
van Pieter Cornelisz (Jherusalems vader) pand ghewesen voir
zeeckere 150 gulden hooftgelt naervolgend den
obligatie daer van zynde by den selven Jerusalem gepasseert
& by hem selver ondergeteeckent / aen alle den selven
Anna Reyers goederen / dien den kynderen van Pieter Cornelisz
sullen connen bevinden / 't zy huysraedt ofte anders.
Schepenen hebben den eyschers toegeschat alle Anna Reyers voirzeyd
goederen dien zy sullen cennen bevinden heur te competeren / voir
heuren achterwesen.
Aerian Piet Gheryts eyscher / op & tegens Jan Piet Willems
cum socys als mede erfgenamen van Pieter Willemsz gedaechden
omme te hebben van yder erfgenaem rekeninge bewys & reliqua
van de goederen by heur van heuren ouders ontfange ofte aengeerft.
Den gedaechden seyde ongehoudenn te zyn in syn eysch / alsoe
heuren deelinghe over lange gedaen is / Schepenen hebben
by heuren vonnisse den eyscher ontseyt van synen eysche
& den gedaechden geabsolveert / ongehouden te wesen van
eenyghen herrekeninge ofte herdelinge te doen.
Den Schout eyscher op & tegens Symon Franssen van Twisch gedaechden
omme te hebbben 10 pont alsoe den gedaechden Schepenen vonnisse
nyet en hadde voldaen van te kennen ofte ontkennen. / Schepenen
hebben by heuren vonnisse den selven Schout ontseyt van synen
eysch & den ghedaechden geabsolveert.
Symon Ghyses van de Zydwint wert van Schepenen toegeschat van
Jan Jansz Guiertes / een 'twinter melck vaers voir die somma
van omtrint 8 ghulden 10 sth ter goeder rekeninge.
Aerian Sloters wert van Schepenen toegeschat / van Cornelis
Jonge Pieter Bregs zyn beste koe voir die somma van
25 gulden.
OR 5655/238v
Den 27en junij 1575
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat den Schout
ten versoucke van Buycke Toemsz Schotgaerder van Oude Nyedorp
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naer voirgaende vonnisse uuytleg soude doen / ofte by foulte
van weygeringe van de uuytleg / dat den Schout van syn selfs
saecke gefrusteert & versteecken sal wesen / salvo partijen
heur recht gereformeert / Den Schout heeft de sacke
op't voirzeyde vonnisse geappelleert.
Cornelis Bartelmeeusz & Cornelis Claesz van de Tocht cum socys
als erfgenamen van Anna Pieter Olbrants eyschers qntra Marytgen
Pieter Feckes gedaechdens. Schepenen hebben by heuren vonnisse
verclaert dat Marytgen Pieter Feckes den voirzeyden eyschers soude
opleggen & betaelen 25 gulden tot alderheyligen
& 25 gulden tot karsmisse & den reste als
50 gulden tot mey alle eerstcomend mitsgaders den
renten van dien / den welcken totten voirzeyden aengeteyckenden dagen
daer van verloepen sullen.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Barent Albertsz als
voocht van Anna Corrnelis Jan Stooxs weduwe & den andtwoirde
van Cornelis Claesz Cuijpers als borghe voir voir Cornelis Piet Ruychs
gedaechden omme te hebben gelt ofte maexel voir die somma van
53 gulden volgend zeeckere obligatie / hebben by
heuren vonnisse Barent Albertsz soe hy procedeert gelt ofte
maexel toeghewesen / En by foulte Cornelis Claesz gheen
maexel en heeft ghewesen soe heeft den voirzeyden Barent Albertsz
uuyt crachte van Schepenen vonnisse selver maexel gewesen
aen den voirzeyden Cornelis Claesz twie beste koyen voir den voirzeyden somma.
Jan Pietersz van Winckel als voocht van Neel Garbrantsdr &
Dirck Cornelisz als voocht van Neel Garbrants kynt hebben in juditie
verclaert hoe dat Jan Jan Willems van Oude Nyedorp aen
hem ten achteren is zeeckere 20 guldens tot mey lestleden verschenen
synde drie weecken daer nae onbegrepen / volgend het accoert
protesterend dat zy met heuren leestinge ofte dachgelden
in den accoerde begrepen & uuytgesproocken vooirt ginghen
tot coste & laste van den voirzeyden Jan Jan Willemsz/ alsoe by
Jonghe Jan Oem omtrint een maent geleden hier 10 gulden op hadde
betaelt & daer beneffens geconsenteert zoe verde den reste op Ste
Jan niet betaelt en worden ofte 3 dage daer nae onbegrepen / dat
den 10 gulden gheen betalinge en soude verstrecken.
OR 5655/239
Jan Jansz Castercum wort van Schepenen toegeschat van Jan Oem
van Oude Nyedorp twie syn beste bedden met syn toebehoiren
voir die somma van 6 gulden & 10 stuvers.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van Pieter Jonghe Jans
eyscher & den andtwoirde van Pieter Jaep Heynes gedaechden
beroerend den belastinghe van 100 gulden hooftgelt staende
op 6 guldens 's jaers te rente spreeckend op't lant by den voirzeyden
eyscher van den voirzeyden gedaechden gecoft welcke penningen competeren
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d'erfgenamen van Geryt Dircxsdr sustere in 't jonghe
hoff t'Alcmaer / den welcken den eyscher begeerde dat den
gedaechden 't selve lant van 't voirzeyde hooftgelt & renten soude vryen
hebben by heuren vonnisse verclaert dat den voirzeyden ghedaechden
't selve lant by den eyscher van hen gecoft / van de voirzeyden 100 gulden
hooftgelt & renten van dien sal vryen voir karsmisse
eerstcomend.
Den 29en juny 1575
wesende den derden dach van de gadinghe.
Willem Dircxs van Schagen / Joris Swager bekent Symon Claesz
als voocht van Baeff Willems twed van de halfve huier t'Sinte
Jan laestleden verschenen wesend bedragend den een helft 24 gulden.
Jan Jacobsz Groed bekent van gelycken Symon Claesz van wegen als
voiren twie van lanthuier den helft t' Sinte Jan verschenen wesend voir
dese helft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 gulden.
Den huysvrouwe van Wylef Aeriansz alias Witte Wyleff
bekent Cornelis Zymonsz twed van 38 h guldens van custinge
& van gelycken 29 gulden van lanthuier & dit alles tot
goeder rekeninghe.
OR 5655/239v
Den 29en junij
Beroerend den questie twisschen den weduwe van Pieter
IJsbrantsz alias Grotemaech eyscherse opten kynderen van Pieter
Cornelis Schalckes / dien hadde doen inwinnen Michiel Dircxsz
woenende op Koedyck als Oem van de voirzeyden kynderen van heuren moeders zyde
omme te hebben zeeckeren resterende lanthuiere / Schepenen gehoirt
hebben den eyscherse / mitsgaders den gedaechden aen wedersyden
hebben by heuren vonnisse / zoe den gedaechden gheen gerechte
bestorven voocht en is & van de moederszyde aen coemt noch zou
hy noyt eenyghen admistratie van ontfangen ofte uuytgeven van de
voirzeyden kynderen weghen gehadt en heeft / de eyscherse van heuren
eysch ontseyt & den voirnoemde Michiel gedaechden geabsolveert.
Den 1en july 1575 wesende den
laesten dach van de ghedinghe.
Barent Albertsz als voocht van wegen Anna Cornelis Stopos wyst
van wegen Aerian voirzeyd Jonghe Pieter Vries maexel voir zeeckere
51 gulden van resterende verschenen custinghe aen een koe & voirts tot
Schepenen schattinghe.
Den 4en july 1575
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Up huyden desen 4e july 1575 soe is naervolgend den keure
& ordonnantie der stede van Nyedorp & uuyt crachte van dien / naervolgende zeeckere voirgaende procedueren pandtwysinge & schattinge daer
op gevolcht / ten versoucke van Aerian Cornelisz Slootgens als voocht
van Gerberich Theensdr van Alcmaer geassocieert synde met Pieter Hilbrants
heuren procureur voir desen vierschaer in't openbaer opgeveylt
het huys staende opten vickarielande Paep Haeck [Kaeck?] in synen leven
competerend in onse banne van Nyeuwe Nyedorp op Ter Dieck / omme dat
selfde te vercoepen om gereedt gelt / omme metten penningen daer van comend
te furneren & aff te quyten zeeckere 29 gulden verleyden oncosten
by den Schout uuytgeleyt zynde metten verloep van dien bedragend
ter somma te samen in als omtrint 43 guldens welcke penningen by den
eyscherse wederomme in handen van den Schout opgebracht zynde / enne by
ordonnantie van den gherechte. By den voirnoemde Aerian Cornelisz omme 't voirzeyde
huys gheboden in affquytinge en betalinge van synen voirzeyden achterwesen
die somma van 43 guldens / ende alsoe 't gebot by niemant
verhoocht en is / Soe is den voirzeyden Aerian Cornelisz daer van
cooper ghebleven & volgend dien is hem by den Officier den
opslach van 't huys gedaen / & hem daer mede geluck gegeven &
voirts in syn handen gestelt / In kennisse van de Schout & Schepenen
en my present Secretaris
Claes van Buyten.
OR 5655/240
Den 25en july 1575
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Symon Claesz
Cuyper als inwoender van zeeckeren huysinge die als nu eenen
Meester Joost Cherurgyn by 't overlyden van synen moeder aengestorven
zynde / op welcke huysse den armen van Nyedorp jaerlicx ander
halfve gulden resterend is / Pieter Adamsz cum socys Heylichgeestmeesters @o 73 & Pieter Backer cum socys Heylichgeestmeesters
@o 1574 van heuren achterwesen sal contenteren & betalen
voir alderheyligen eerstcomend.
Pieter Adamsz & Pieter Backer Heylichgeestmeesters voizeyd versochten
gelt off maexel van Aerian Spanies erffven van twiemael
anderhalfve gulden Schepenen verclaeren dat den gedaechden
met lyden sullen volstaen.
Arent Reyfersz van de Zydwindt is gecompeert in juditie verclarende
dat hy zeeckeren tyt gheleden is gheweest in den vierschaer alwaer
hy ten selven tyde deur oirsaecke hem / soe hy seyde / hem daer toe
------------ seer consusselycken heeft gesproocken & driegementen
gedaen opten gherechte als Schout & Schepenen welcke
consusie & driegementen by hem gedaen / hy seyde hem leedt
te wesen / begerende aen God & voirts den justitie vergiffenisse
van 't selfde / versouckend daer beneffens aen de Schout & de
gherechte hem 't selfde te willen vergeven.
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Schepenen hebben Olbrant Allertsz toegeschat twie sneesz lants van
Jacob Lambertsz lant leggende opten driesprong aen de westzyde
van Michiel Pieter Immes van de Westzyd in voir zeeckeree
12 h gulden lyfrenten in den karstyts gadinge laestleden verschenen
wesend soe 't selve lant in syn constitutie brief verbonden is
toegeschat.
OR 5655/240v
Den 8en augusti 1575
Jacob Pieter Cornelisz belydt Dirck van Teylinghen als
Rentmeester van mijnheer van de Schoot die somma van 44 gulden
van lanthuiere van het lant ven van het jaer 74 den extra ordinaris
oncosten ofgaend.
Pieter Maerten Deddes & Alyt Pietersdr weduwe van
Aerian Dircxsz belijden Dirck van Teylingen als Rentmeester
van mijnheer van der Stadt & syn susters kynderen schuldich
te wesen 149 gulden van Claes Jagers lant de (@s
73 & 74 / salvo d'extra ordinaris oncosten ofgaend).
IJsbrant Jan Claes Yfs belydt Dirck van Teylingen als
Rentmeester voirzeyd 51 gulden 4 sth in duyts van verschenen lanthuier
de @o 73 & 74 hier ofgaend d'oncosten de @o 74 verleyt.
Huybert Cornelisz Huierman belydt Dirck van Teylingen Rentmeester
voirzeyd schuldich te wesen 128 gulden van lanthuier van Moy
Heeroems lant de @ 72 - 73 - & 74 / mits cortend
d'oncosten de @ 74.
Reyer Geryt Amels belydt Dirck van Teylingen Rentmeester voirzeyd
schuldich te wesen die somma van 63 ghulden 5 duyts van
lanthuier / mits cortend d'oncosten de @o 74.
Ende desen achtervolgend zoe heeft Frans Booy uuyten naem van
Dirck van Teylingen (uuyt crachte van de voirwaerden opten
verhuieringe van de landen verclaert) den voirnoemde psonen / den
landen uuyter huiere geseyt.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / zoe verde Jan
Claes Yff weduwe & kynderen / & Aerian Spanes erffven
den Heylichgeestmeesters nyet en conteren van heuren achterwesen
binnen 14 dagen / dat den Heylichgeestmeesters alsdan uuytleg
sullen mogen hebben van heuren achterwesen.
Schepennen hebben by heuren vonnisse Guiert Cornelis Floris
gelt ofte pand toegewesen van Jan Pietersz Jaep Groeds Swager
voir die somma van 4 gulden verlydt gelt.
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OR 5655/241
Schepenen ghehoirt hebben den eysche van Claes Garbrantsz alias
Schaer van Schagen 't axie hebbend van de obligatie van d'erfgenamen
van Anna Cornelisdr by eenen Pieter Symonsz gepasseert in date den
13en dach nae lichtmis @o 1560 / & d'andtwoirde van Jan Jansz
Guiertes als naesaet van Pieter Symonsz off syn gemacht gedaechden
hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jan Jansz voirzeyd den
eyscher sal conteren & betalen d'een helft tot karstyt & d'ander
helft tot mey beyde eerstcomend / den somma in den voirzeyden obligatie
begrepen metten renten naer advenant & soe verde hy den
gheheele penningen tot karsmisse up leyt soe sal hy quyt & vry
wesen van de renten.
Pieter Hilbrantsz wert van Schepenen toegeschat / van Jan Oem
twie zyn beste dekenen / voir die somma van 30 stuvers.
Gerrit Aerian Cornelis wert van Schepenen toegeschat / van Symon
Claesz Cuyper twie zyn beste kussenen voir die somma van
36 h sth.
Pieter Hilbrants wert van Schepenen toegeschat van Symon Claaesz Cuyp
zyn beste bed op een nae voir die somma van 31 sth daer op
4 sth betaelt is reste 27 sth.
Meester Toems Cherurgyn wert van Schepenen toegeschat / van Symon
Claesz Ruych zyn beste bed met syn toebehoiren / voir die
somma van 4 gulden toegeseyde penningen by hem belooft & toegeseyt.
Jacob Aerians & Pieter Pieterszen werden van Schepenen toegeschat van
Cornelis Heertgensz / zyn paert off deel van 't huys & erffve
daer hy nutertyt bewoont staende & leggende op Nieckelant
voir die somma van 23 gulden.
OR 5655/241v
Den 22en augusty 1575
Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie van Jaep Heyn van de
Zijdwint als eyscher ghedaen op Gerrit Pieter Snijders syn Swager
ghedaechden / beroerend 't overleveren & casseren van een constitutie brieff
berustend onder den voirzeyden gedaechden / & den andtwoirde van de gedaechden
dien seyde dat hy wel begeerde den constitutie brieff in den eysschers handen
te leveren / soe verde den eijscher wilde overleveren den obligatie
*ofte datter herdelingeby arbyters uuytgesproocken volgend 't gewillich compromis*rch
twisschen hem pthyen
hebben by heuren vonnisse verclaert / dat den gedaechden den
soude wesen
constitutie brief zoude overleveren omme te nulleren / mits conditien
dat den eijscher / eerst & al voiren den uuytspraecke van de arbyters
twisschen henluyden uuytgesprocken soude volcomen / & den brieff
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onderteyckenen / Ende dat den deelinge by henluyden eens gedaen
soude stateren & van waerden blyven / Salvo zoe verde den voirzeyden
eyscher in toecomende tyden met den renten & incomen van zynen goederen
nyet en mochte toecomen / soe soude den eyscher in sulken gevalle
zyn goeden moghen vercoepen omme een eerlick onderhout te hebben
mits dat hij / eerst & al voiren syn swager gedaechden / dien sal
presenteren omme te vercoepen ofte verhuieren.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche & conclusie van Claes van Buyten
als procuratie hebbend van Pieter Oleffzs als Rentmeester van Oudtshoorn
eyscher & Sybrant Cornelisz van Schagen gedaechden / omme te hebben
gelt ofte maexel van 5 jaeren 's jaers 6 gulden verschenen
renten ter goeders rekeninghe uuyt crachte van de
constitutie brieff daer van synde / hebben by heuren vonnisse
den eyscher gelt ofte maexel toeghewesen volgend synen eysche
En volgend dien zoe heeft den voirnoemde ghedaechden / voir den
voirzeyden verschenen renten maexel ghewesen aen 't lant in den constitutie
brieff verbonden.
Schepenen hebben Claes van Buyten zoe hy procedeert voir den voirzeyden
achterwesen van de 5 jaer renten toegeschat een zuiver gers
lants van hypoteeck in den constitutie brief gehypoteeckeert.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche & conclusie van Sybrant Cornelis
van Schagen eyscher / & Claes Lambertsz gedaechden omme gegrandeert
te werden van de jaerlicxe renten tot vyf jaeren 6 guldens
's jaers / soe den gedaechden possesseur & besitter is van 't hypoteeck
in synen quytantie van 't lant in den constitutie brieff verbonden rch
hebben by heuren vonnisse den voirzeyden gedaechden gecondempneert dat
hy Sybrant Cornelis eyscher voirzeyd sal vryen & granderen van de voizeyden
onbetaelde renten / & daer maexel voir soude wysen.
Ende volgend Schepenen vonnisse zoe heeft Claes Lambertsz maexel
gewesen aen 't huys & erffve in den brieff van quytscheldinge
verbonden / Schepenen hebben Sybrant Cornelis toegeschat 't huys &
erffvein den quytantie brieff verbonden.
OR 5655/242
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Claes Lambertsz eyscher &
den andtwoirde van Gerrit Maerten Deddes gedaechden / beroerend dat
den ghedaechden / den voirzeyden eyscher soude vryen & granderen van den
borchtochte blyckend by den briefve van quytantie & hypoteecke
gementioneert / hebben by heuren vonnisse verclaert / dat Geryt
Maertsz gedaechden / den voirzeyden Sybrant Cornelis eyscher sal vryen
van de voirzeyden 5 ponden tot 6 gulden 't pont van verschenen renten ofte
daer voir maexel wysen.
En volgend dien heeft Gerryt Maertsz maexel gewesen aen den
neghen sneesz in den quytantie brieff gementioneert.
Schepenen hebben Claes Lambertsz toegeschat den voirzeyden neghen sneesz
in den brieff van quytantie gementioneert.
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Heyndrick Cornelis Symons wert van Schepenen toegescchat van Willem Ghysses
toegeschat anderhalff gars lants in den Wester Campen
aen de voirdick aen 't noerdwest eynd van de Horn Camp.
Den 29en augusty 1575
Gerberich Theens eyscherse dien hadden doen verdaghen / Willem
Dircxsz van Schagen / Jan Olbrantsz & Jan Jacobsz Groed als
bruyckers van de Vicarie Landen (Jacob Willemsz Haeck in synen
leven competerend) omme van de voirzeyden gedaechden te hebben betalinge
van de halffve lanthuiere t'Ste Jan midsomer laestleden verschenen
waer op den voirzeyden gedaechden voir andtwoirde seyden / dat
hemluyden uuyten naem van eenen Baeff Willemsdr suster
van de voirzeyden Jacob Willemsz / verbodt gedaen is omme gheen huiere
over te geven / anders dan in heuren handen. Soe zy gerechte
possesseur daer van was rch Schepenen gehoirt hebbend
eysch & andtwoirt van de voirnoemde perthyen hebben by heuren
vonnisse verclaert dat den voirnoemde bruyckers den verschenen
landt huiere omder heur sullen houden tot karsmisse nu
eerstcomend / Salvo sullen zyluyden den lants oncosten van de
selve landen dien zy gebruycken / uuytleggen & betalen zoe dat
daer geen omnitte costen op comen / & 't selve inden betalinghe
mogen costen naer behoeren & 't gundt 't recht is.
OR 5655/242v
Den 5en septembris @o 1575
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van Pieter Hilbrantsz als
procuratie hebbend van Gerberich Theensdr van Alcmaer op &
tegens Guertgen Baex boel- ofte dienstmaecht gedaechden / omme
te hebben ruijminge van het huysken staende op Ter Dieck op ten
Vicarie Lande / by den voirnoemde eyscher in betalinghe van zeeckeren
achterwesen by executie van den gerechte gecoft / & den antwoirde
van den voirzeyden gedaechden hebben by heuren vonnisse verclaert /
dat den voirzeyden gedaechden ruijminghe soude doen van 't voirzeyde huys
& daer uuyt vaeren & ruijmen op woensdach eerstcomend
by den sonneschyn / welcke vonnisse den voirzeyden gedaechden
defacto heeft geappelleert.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche & conclusie van Aerian Gerytsz
eyscher & Jan Heyndricxsz alias Graeff gedaechden beroerend
dat den gedaechden den eyscher gewondt soude hebben 't welck
den eyscher versochte dat den gedaechden soude kennen ofte
ontkennen / Ende soe Schepenen den saecke hadden geappointeert
aen de previlegien / & soe den eyscher den privilegien nyet
en heeft geexhibeert / soe hebben Schepenen den eyscher
van synen eysche ontseyt & den gedaechden geabsolveert.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van Pieter Pietersz alias
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Jonghe Vries / ghedaen op Heyndrick Pietersz
als een van de naeghelaten weeskynderen van Cornelis Heyndricx /
alias moy Eelkes / omme te hebben betalinghe van synen achterwesen
hem van de voirzeyden weeskynderen competerend / & den andtwoirde
van den voirzeyden Heyndrick Pietersz gedaechden / dien seyde dat hy gheen
administratie van de voirzeyden kynderen wegen en hadde / hebben
by heuren vonnisse verclaert / dat den voirzeyden gedaechden binnen
14 daghen metten voirzeyden eysscher tot Alcmaer zal
trecken & aldaer ter presentie van de wet opdraghen & in
synen handen transporteren alsulcke penningen als hem als eyscher
van den voirzeyden kynderen syn resterend / omme dien te moghen ontfanghen
van de gereedste penningen ofte suschulden van de voirzeyden kynderen &
eest noodt daer beneffens hem procuratie geven omme
dien te moghen manen & ontfangen.
Ten versoucke van Heyndrick Theensz als grootvader van Claes
Lous kynderen mitsgaders van Claes Lous oudtste zoentgen
soe hebben Schepenen Pieter Lourensz als oem van de voirzeyden kynderen
uuyten voochdye van de voirzeyden kynderen gestelt.
OR 5655/243
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Pieter Cornelis Jan Foppes
eyscher / & Jan Jacobsz gedaechden / alwaer den eyscher versochte
gelt gelt ofte pand ter somma van 6 gulden berekende
& bedaingde penningen / hebben by heuren vonnisse den eyscher
gelt ofte pand toegewesen / & deur dien den eyscher selver
pand aen eenen veers gewesen heeft.
Soe hebben Schepenen Pieter Cornelis voirzeyd een veers van Jan Jacobs
Veerzeyd voir den voirzeyden penningen toegeschat.
Upten 12en septembris 1575
Soe heeft Willem Wyertsz Schotgaerder eyscher / gedaen op den bruyckers
van zeeckere benefike goeden leggende tot Nyerop omme te hebben dubbelt
morgen gelt volgend zekere placcaet anno 73 gepasseert volgend zyn
bouck / waer op Pieter Hilbrantsz vervangend den bruyckers van de
tegenwoordighen jaere uuyten naem van Gerberich Matheeusdr
heeft geandtwoirdt / dat die bruyckers die 't lant @o 73 gebruycten
den oncosten souden betaelen zoe het placcaet doen gepasseert is.
sonder dat den laesten bruyckers daer eenichsint mede bemoyt soude
worden / Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat den bruyckers
van 't jaer 73 den eyscher souden betaelen twisschen hier & acht
dagen / off hy soude 't selffde by den Officier moghen doen uuytleggen.
OR 5655/243v
Den 19en septembris 1575
Dirck Cornelisz Substituyt heeft versocht gelt ofte pand van
Pieter Claes Pieter Theens voir die somma van 8 gulden toe-
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bedaengde penningen welcke penningen den voirzeyden Pieter Claesz bekende
schuldich te wesen / & versochte uuytstel & tyt ter ordinantie / rch.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse dat den voirzeyden Pieter Claesz
den eyscher sal betaelen binnen eenen maent eerstcomend / ofte pand
sal wysen.
Up huyden zoe compeerde in juditie Aerian Jan Piet Willems als
voocht van Pietertgen Noem Pier Reynkesdr & heeft uuyten naem
& van weghen Pietertgen voirnoemt den goederen by Noem Piet Reynkes
voirnoemd / heuren vader † gedachten achtergelaten / voir zoe veel
heur aengestorven mochte wesen) gheabandoneert & quytgescholden
& gestelt in handen van den ghemeen crediteurs van Noem voirzeyd.
Pieter Dircxsz Backer cum socys Heylichgeestmeesters van Nyedorp
eyschers omme te hebben betalinge ofte pand daer voir ter somma
van 13 gulden ofte daer omtrint berekent gelt van Cornelis jonge Claes ------/ daer tegens
den voirzeyden gedaechden seyde nyet meer dan omtrint. . . . . . gulden
schuldich te wesen / & naer wy seeckere informatie daer op hadden gehoirt
& bevonden den saicke te wesen composibel / Ende den voirzeyden perthyen
den voirzeyden zaecke allinck aen ons gesubmitteert hebbend / Soe hebben
wij Schepenen by onsen uuytspraecke den eyscher zoe hy procedeert
toegevonden dat Cornelis Jonge Claes gedaechden hem sal geven
die somma van 7 gulden.
Pieter Florisz & Nanning Heyndricxsz van Winckel eyschers / ende
& Gerrit Heyndricxsz uuyt Huysduynen gedaechden / nopende
zeeckere schipvracht dien d'eyschers van de gedaechden begeerden
zoe zyluyden den vrachtgoeden ingeladen hadden / daer tegens
den gedaechden seyde zoe 't schip metten goederen deur quaetwillicheyt van 't schipp tot Medenblick gebracht is / & heuren reys
nyet voldaen en heeft / dat hy ongehouden zoude wesen den schipp
eenygen vrachten te geven / Ende naer Schepenen perthyen huir inden
in't lange hadden gehoirt hebben by heuren vonnisse verclaert
dat den voirnoemden gedaechden d'eyschers sal geven eens 3 guldens.
Alsulcke questie als Pieter Hilbrantsz uuyten naem van Neeltgen Cornelis Pieter
Dirck Jongesdr eyscher dien begeerde dat Alyt Nijssesdr
soude opleggen alsulcke 100 gulden als in't weesbouck staet
rch & den andtwoirde van de selven gedaechden / Ende wy Schepenen twisschen
perthyen spreeckend & eenen middel twisschen beyden vindend zoe zyn den
voirzeyden eyscher zoe hy procedeert & Reyer Nijses / uuyten naem van de gedaechden
den middel en seggen van Schepenen geaccepteert & daer mede tevreden
geweest in forma dat 't hooft sal staen tot karstyt eerstcomend
den 100 gulden om 6 gulden van renten / & 't aencomende jaer om 9
gulden te rente / indien den voirzeyden Neel Cornelisdr sterft sullen den renten off sterven
& den tyt geexpereert sullen zy den hooftpenningen opleggen.
OR 5655/244
Aecht Garbents weduwe houtcoepster t'Alcmaer wert van
Schepenen toegeschat / van Aerian Wouters weduwe t'Oude Nyedorp
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twie heur beste bedden met heur toebehoiren voir die somma
van 5 gulden & 20 stalfve stuver.
Pieter Jacobsz Crammers van de Colhorn wert van Schepenen toegeschat van
Geryt Aerian vornoemt zyn beste bed met syn toebehoiren / voir die somma
van 3 gulden.
Pieter Backer als voogt van Jan Louwen van Alcmaer wert van
Schepenen toegeschat van Jonge Geryt Cornelis van de Zijdwint zyn beste
koe voir die somma van 13 gulden min 4 off 5 sth
mitsgaders noch voir zeeckere 16 sth Backer resterend.
OR 5655/244v
Den 3en octobris 1575
Jan Jan Willems belydt Jan Dircxsz schuldich te wesen die
die somma van 11 gulden & 12 sth & beloofde den selven penningen
tot karsmisse eerstcomend te betaelen / geschiet in presentie van
Claes Cornelis Cruyff Schepen.
Schepenen hebben Floris Jan Dircxsz / & Heyndrick Gherytsz
geordonneert & gecommitteert tot voochden van de naegelaten
weeskynderen van Claes Lourensz & Griet Heyndrick
Theenszdr.
Alsoe Jan Jacobsz Schou geoptineert hadde vonnisse van
Schepenen dat eenen Joris Mathysz voir date van desen
zynen regysterbouck van de ontvanck 't welck hy van
Reyner Cromhouts wegen van Jan Schou ontfangen hadde
& daer inne 't ontfanck geteyckent stonde selfs
psoonlycken voir Schepenen exhyberen & vertoenen soude.
Ende Jan Schou van gelycken mede soude psoinelicken
compeeren / met syn bescheyt & munimenten rch / Schepenen
hebben den voirnoemden Jorys Mathysz (deur zynen absentie)
noch 8 dagen uuytstel gegeven / omme perthyen binnen
dien tyt beyde psonelicken met heuren bescheyt te
comperen voir Schepenen / dien dach al.
Wilhelm van Roen Schout van Nyedorp cogge eyscher dien
hadde doen inroepen eenen Arent Reyersz van de Zydwint
concluderend (zoec dien selfden eenen Pilgerum Heeringsz
een quetsuer gedaen hadde) daer hy aen hadde verbeurt 10 pont
off beveest te worden van zynre handt / & zoe den selven
ghedaechden totten derden rechtdach toe veylich gebleven is
& hem nyet verschenen en heeft noch nyemant van synen wegen
dat hy gebannen soude wesen uuyten jurisdictie van
Nyedorp op peyne van synen handt / Schepenen
gehoirt den eysche van de Officier hebben by heuren
vonnisse den voirnoemde Arent Reyersz ghebannen uuyten
jurisdictie van Nyedorp den tyt van . . . . . . . . . . . . . . . .
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op peyne van zyne handt.
OR 5655/245
Den 17en october 1575
Schepenen gehoirt hebbend den eysch van Jaep Heyn / & den
andtwoorde van Geryt Pietersz synen swager gedaechden
beroerend 't onderteyckenen van zeecker twie accoorden 't welck
perthyen aen wederzyden begeerden & versochten / Hebben
by heuren vonnisse verclaert / dat beyde perthijen den deelinge
ofte erffcheydinge brieff souden onderteyckenen / ende
dat den eyscher (Den brieff van de beloftenisse by hen
gedaen / dat hy zynen goederen ofte eenich van nyet op synen lyff
ofte anders en soude moghen vercoepen / dan tot synen nootlycken
onderhoudt / & den gedaechdendien eerst presenterend
mede sal onderteeckenen.
Aeff Jaep Saels wert van Schepenen toegeschat / van Jonghe
Jan Oem zyn gheheele beste cleyt van boven tot beneden
voir die somma van 8 gulden & 2 h sth.
Cornelis Claesz Houtcop t'Alcmaer wert van Schepenen toegeschat
van Jan Reyersz Coster erffven heuren beste deeken &
beste cussen / voir die somma van 1 ghulden 16 h sth.
Dirck Cornelisz Substituyt wert van Schepenen toegeschat / van
Pieter Claes Pieter Theens zyn beste koe met zyn beste bed
voir die somma van 8 gulden.
OR 5655/245v
Den 14en novembris 1575
Den 28en novembris 1575
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Cornelis Rembrantsz
Schotgaerder gedaen op Melcher Cornelisz wonend t' Schagen ome te
hebben gelt ofte uuytleg van zeeckeren schellingen schot naer vermelden
zyn bouck & den andtwoirde van Jasp Cornelis dien exhibeerde
zeeckere requeste met appostille van Joncheer Diedrich Sonoy
luydend dat perthyen alvoiren heuren bescheyt by gescrifte voir
Meester Willem Barden & Meester Harmen van de Mere souden exhiberen eer men
henluyden van Schagen eenyge molestatie souden doen / concludeerde
by dien ongehouden in den eysch van Cornelis Rembrants. Soe hebben
Schepenen by heuren vonnisse verclaert dat (zoe verde den voirzeyden
gedaechden nyet en betaelt binnen 14 daghen) Cornelis Rembrantsz
---ytleg sal moghen hebben.
Beroerend den questie van de erfgenamen van Jan Willem Cormers
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te wetene Jan Jansz den weduwe van Heyndrick Jansz & den
kynderen van Willem Jansz / alsoe die selve waeren gecondempneert
omme Pieter Backer als gemacht van Heyndrick Wou Andrisz
te contenteren ofte maexel te wysen ter somma van 15 gulden
's iaers van renten van zeeckere jaeren ter goeder rekeninge /
Soe hebben Schepenen by heuren vonnisse verclaert dat den kynderen van
Willem Jansz den voirzeyden Jan Oem & weduwe van Heyndrick Jansz
sullen vryen en granderen van een 100 gulden hooftgelt metten
verschenen renten van dien / van de penningen in den constitutie brieff
van Heyndrick Wou gementioneert voir off . . . . . . . . . . . . .
Jan Cornelisz Sloetgens heeft uuyt crachte van Schepenen vonnisse
voir synen achterwesen ter somma van 32 ghulden 10 sth --- van de kynderen van
Pieter Schalckes resterend selve pand gewesen aen de resterende penningen van de
custinge berusend onder Joris Mathysz & Aerian Symonsz
welcke pandwysinghe Schepenen verclaeren wel gedaen te wesen
soe verde den resterende ----- custinge vrij & als nu verschenen is.
Joris Mathysz eyscher omme te hebben zeeckere getuychnisse van Pieter
Dircxsz Backer & Jan Jansz Castercum beroerend den saicke hangend twisschen
hem als eyscher & Aerian Maertsz als gemacht van Jan Schou welcke
getuygen versochten 14 dagen / Schepenen hebben henluyden 14 dagen gegundt.
OR 5655/246
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van Cornelis Nanningsz
& Pieter Geryt Oijts cum socys & den andtwoirde van Aerian Claesz
Uuytscots / & Cornelis Heyndricxsz gedaechden / beroerend den toebedaingde penningen in den compositie t' Sinte Maerten gedaen / rch
hebben by heuren vonnisse den compositie off dainge t'Sinte
Maerten gemaect synde van waerden ghewesen / Ende in
ghevalle den eyschers yet op die van Sinte Maerten hebben te
eyschen sullen 't selve tot heuren coste moghen doen.
Up huyden heeft Willem Pietersz als Substituyt van den Schout
uuytgeleyt 4 karolus guldens opten den weduwe & kynderen
van Jan Claes Yfs beroerend seeckere verschenen & resterende Heylichgeest
renten & dien selven gelevert in handen van Pieter Dircxsz Backer
als Heylichgeest Meester.
Schepenen hebben Pieter Dircxsz Backer als procuratie hebbend van
Heyndrick Wou Andriszen gelt off maexsz toegewesen ter somma
van 15 gulden 's jaers verschenen renten / voir vier jaeren bedraecht
60 gulden van de erfgenamen van Jan Willem Corvers erffven
& uuyt crachte van Schepenen vonnisse heeft Pieter Dircksz voirzeyd
selver maexel ghewesen aen vruchten van 't hypoteeck in den constitutie brief
gementioneert.
Schepenen hebben Heyndrick Wou voirnoemd toegeschat voir synen
achterwesen (als nu verschenen) hier boven gementioneert
van het hypoteeck in den brieff verbonden zynde 6 geersz
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van de weyde genaept "t Hooch" Jan Oem als nu --------- & 6
gheersz vande 10 geersz Heyndrick Jansz wedue & kynt
competerend / omme dien te moghen verhueren & aen t incomen van
dien syn achterwesen te moghen verhaelen & voirts Schepenen
verclaeringhe.
Jan Pieters van de Tocht wert van Schepenen toegeschat van Symen
Snyders erffven een koe met een bed met zynen toebehoeren
voir zeeckere achterwesen van een obligatie / bedraghend ter
somma van omtrint 26 gulden ter goeder rekeninge.
Claes Claesz Stroed Waert / wert van Schepenen toegeschat / van Willem
Aerian Mentes / zyn beste bed met synen toebehoeren & voirts al syn
moble goederen voer die somma van 13 gulden.
OR 5655/246v
Den 5en december 1575
Up huyden soe stelt Pieter Oeleffs als Renttmeester van
Andrias Willemsz van Oesthoorn / den exexutie van de vercoepinge in state tot
morghen toe deur bede van de perthyen / op hope van accoirt.
Den Substituyt heeft ten versoucke van Pieter Adamsz als oudt Heylichgeestmeester / uuytgeleyt opten weduwe & kynderen van † Claes Yffs
die somma van 2 gulden.
OR 5655/247
Den 12en decembris 1575
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van den Substituyt & den
andtwoorde van Symon Jaepsz als Luct Jaeps gedaechden beroerend
dat Symon Luct Jaeps zeeckeren landen leggend in den banne van
Calverdyck by hem gebruyct weesend in huiere van eenen Heyndrick
van Assendelft dien den eyscher seyde te wesen fuigityff &
den goederen confisscatie & by den gedaechden nyet en waren
aengebrocht volgend 't bestiemen van de executie daer aen hy verbuert
zoude hebben zeeckere mulcke rch & Den gedaechden voir
andtwoirde seggend soe den selven landen buyten onsen jurisdictie
gelegen zynde & hy oick mede van 't selve placcaet nyet en heeft
gheweten / oick mede van de selven questie eens vonnisse tot
synder apsolutie geoptimeert concludeerden & tot apsolutie. Schepenen verclaeren
by heuren vonnisse zoe zy den voirzeyden gedaechden eens hebben geapsolveert
dat zy persisteren by 't voirgaende vonnisse waer by den voirzeyden
ghedaechden van den voirzeyden eyscher synen eysch is geapsolveert.
Den Schout eyscher omme van Pieter Cornelis Michels te hebben
verclaringhe wat goederen dat zyn huysvrouwe van heuren grootmoeder by maeckinghe van zeeckere testamente aengeerft
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waeren / daer op Pieter voirzeyd versochte ongehouden te wesen in den
Schout synen eysch / rch Schepenen hebben by vonnisse den Schout
ontseyt van synen eysch & den voirnoemden Pieter Cornelis Michielsz
geabsolveert.
Aeff Jaep Saels eyscherse omme betalinge te hebben van zeeckere
verdroncken wincoep by Jan Cornelisz Vat / & Jaep Claes Teenges cum
socys verteert zynde & for den gedaechden onderlinge geschel onder
den anderen hadden rch Schepenen stellen 't selve in state.
Jan Pieters van de Berckmer dyck waert innegewonnen omme opten
eersten rechtdach naer kersmisse eerstcomend te verandtwoirden tegens
Marytgen Aerian Aeriansdr.
Jan Gerritsz van de Sydwint eyscher op & tegens d'erfgenamen van
Pieter Willemsz ghedaechden & voirts den eysche by den voirnoemde
gedaechden gedaen opten erfgenamen van Heyndrick Groot Symons cum
socys omme van henluyden gegrandeert te zyn van den voirzeyden Jan Gerytsz eysch.
voor zeeckere hooftpenningen naer vermelden 't wilker bouck / in state.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert soe verde Cornelis Rens
& Buycke Toems als geconstitueerden voir Symon Jansz / Jan Louwen
niet en voldoen naer inhout synen obligatie voir karsmisse eerstcomend dat Jan Louwen dien penningen mogen
sal laten uuytleggen van den Schout.
OR 5655/247v
Arian Maerts van Hoochtwoude als procuratie hebben van
Jan Schou eyscher & Joris Mathysz gedaechden omme te
hebben restitutie van zeeckere overgegen custinge soe hy
seyde rch & versochte uuytinge soe 't selve
lange voir den vierschaer gehangen heeft / Scepenen stellen
't selve in state.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat ten versouck van Joris Mathijsz
schuldich sullen wesen omme getuychnisse te
geven den Substituyt Schepenen Secretaris en de woirthouders omme hen
mede te behelpen / & daer toe ontfanckelick wesend.
Den Schout eyscher als eyscher & Diewer Michiels gedaechde
beroerend dat zy zeeckere vreemde luyden hadde onthouden
dat zy verbeurt soude hebben 2e gouden realen / In state.
Den Schout eyscher & Garbent Pruijt van de Calverdyck gedaechde
beroerend zeeckere aenseggen van bruycken uuyt saecke van
ruylinge jegens Jaep Veel gedaen / In state.
Schepenen hebben eendrachtelicken by heuren vonnisse geordonneert
dat den sequesters van 't sterfhuys van † Volckert Jacobsz Smit
den achtergelaten goederen van Volckert Smit sullen vercoepen
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voir vastelavent eerstcomende ter bequamer tijt.
Claes Jansz Ghysses is gelt ofte uuytleg toeghewesen
van Claes Oterlick / Jan Pieter Feckes Guiert Cornelis Floris / Pie(
els Thys Jaep Symons & Geryt Oytsz / zoe verde zy hen
nyet & voldoen voir kerstyt eerstcomend naer inhout syn bouck.
Sybrant Cornelis van Schagen stelt t'executie (dien hy op
Claes Lamberts soude mogen doen in state tot vastelavent
eerstcomend) mits dat Claes Lambertsz heeft belooft dat
hy voir donderdach eerstcomend Sybrant voirzeyd sal betalen den
gherechte een helft van renten & oncosten van dien by
hem verlyt zynde in handen van Pieter Oleffz.
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