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OR 5656/1
Schepenen regyster der stede
van Nyedorp
Beghinnende Ano 1576
den eersten rechtdach in't
Nyeuwe Jaer
Schepenen
Heertgen Aerian Gheryts
Garbrant Cornelisz Cruyff
Aerian Jacob Dircxs
Floris Hermen Tholes
Aerian Dirck Cornelis
Huybert Jan Lambertsz
Claes Dirck Claes Maerts

Opten 19en novembris @ 1574 contr-- --- --- ---- ---

# check origineel #

OR 5656/1v
Geen text
OR 5656/2
Den 9en january 1576
Allert Cornelis Uwes wyst Jacob Vrericxsz & Pieter Cornelis
Heynes beyde van Winckel als procuratie hebbend van
Claes Reyersz van Alcmaer pand voir die somma van 25
guldens ter cause van zeeckeren sement by
hem van de voirzeyden Claes Reyersz gecoft & ontfangen / aen alle
synen gereedste goederen. In presentie van Floris Hermensz
& Aerian Jacob Dircxs Schepenen.
Schepenen hebben Jacob Frericxsz & Pieter Cornelisz voirnoemd
van wegen als voiren toegeschat alle Allert Cornelisz
roerende goederen voir den boven gescreven somma.
Den 10en january (ao voirzeyd
wesend den eersten dach
van de gadinghe.
Up huyden compeerde in juditie Maynert Fransz Boon
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poirter tot Alcmaer & heeft uuyten naem van Alyt Engels
weduwe ghepresenteert anderhalfve gulden aen gelde
tot voldoeninge van een jaer renten (van 25
guldens hooftgelt) 't welcke den voirzeyden weduwe aen de
erfgenaemen van Gysbert Jansz noch schuldich was /
welcke anderhalve gulden Reyer Jansz als man &voocht
van Marytgen Gysbertsdr nyet en begeerde te ontfangen.
Ende versochte den voirzeyden Maynert Fransz 't selfde te werden
geteykent & daer van acte tot synen coste.
Schepenen hebben by vonnisse Maynert Boon voirzeyd van de
acte ontseyt.
Maynert Boon voirzeyd protesteerde (ter cause van de weygeringe)
van costen schaden & interesten.
Claes Oterlick wyst Maerten Aeriansz als man & voocht
van Aerian Cornelis Allerts maexel voir die somma van
35 ghulden verschenen lanthuier aen een koe & voirts tot
Schepenen schattinge.
Den 3en dach van de gadinge
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Symon Claes
OR 5656/2v
als gemacht van Baeff Willems Haecx &
den andtworde van Willem Dircxsz
& Jan Olbrants, gedaechden als bruyckers
van de landen competerend Heer Luytgens Vicarie
hebben by vonnisse verclaert dat den voirzeyden
gedaechden zuvere rekeninge sullen doen van de
landthure naervolgend den huercedulle
daer van synde in presentie & voir ofte met
Cornelis Rens Jans & Heyndrck Geryt Willems
& den penningen dien zy berekent worden & zuiver
schuldich blyven / zullen zyluyden onder den
voirnoemden mannen leggen & daer mede volstaen.
Den laesten dach van de gadinghe.
Jacob Lambertsz eyscher beroerend den bruyckwaer van
den halfve zaetlants daer Jacob Pieter Cornelis
in huiere gebruyct / & den andtwoirde van
Jacob Pieter Cornelis gedaechden / dien ghetuychen
hebben Jacob Pieter Cornelis met beter recht getuycht
& Jacob Lambert in't quaden recht / gedaen
by Lourens Jacobsz Jacob Walichsz & Symon
Jacobsz.
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solvit

En volgend 't selve getuychnisse zoe is den
voirnoemde Jacob Lambertsz ghecondempneert in de costen.
Jacob Piet Japes wert van Schepenen toegeschat
van Lambert Aerian Obbers zyn 4 beste
koyen voir die somma van 64 gulden 2 sth
verschenen lantscustinge.
Jacob Heyndricxs van de Zydwint / wert van Schepenen
toegeschat van Cornelis Symons synen swager
2 syn beste koyen voir die somma van 25 gulden
verschenen lanthuier.
Neel Garbentsdr van Winckel met heur kynt
eyscherse omme te hebben wederomme tot heuren van
eyghen zeeckere pcheel zaeylants eertyts by een
Albert Pietersz aen Jan Oem vercoft (mits conditien
dat den eyscersse tot heuren wil den pcheel saylants
tot heuren wille souden moghen weder aflossen
soe zy seyden & den andtwoirde van de weduwe.
OR 5656/3
van Albert Pietersz voirnoemt / by ons ghetuygen hier onderschreven
ghehoirt / mitsgaders gesien & gehoirt zeeckere docomenten
& informatien by den voirnoemde perthyen geexhibeert / soe hebben
wy den voirnoemden Marytgen Alberts weduwe in 't beter recht
getuycht / & den eyscherse in 't quader recht / Gedaen by
ons Heyndrick Cornelis Symons Folckert Jacobs / Jacob Symons
Claes Cornelis Grotes / Meyert Gerytsz / Anna Piet Pieter Bregs
& Gerrit Cornelis Langedickers.
Ende volgend 't voirzeyde getuych zoe is den voirzeyden eyscher by vonnisse
van Schepenen gecondempneert in de boeten & costen van den
zeventuijch / Op welcke zeventuych & condempnatie
Tryn Ghijses de facto heeft gereformeerd / is't nyet genoech geappelleert
& Jan Castercum / . . . . . . . . .
Aerian Pieter Thys als man & voocht van Moy Aeltgen wert
van Schepenen toegeschat / van Jan Jansz Guiertes zyn 3
beste koyen voir die somma van 40 gulden verschenen lanthuier.
Gerrit van Berckenroed wert van Schepenen toegeschat
alle Thys Jacob Symons koyen voir die somma van
104 gulden 16 sth achterstallige & verschenen lanthuier
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ter goeder rekeninge.
Geryt van Berckenroed wert van Schepenen toegeschat 4
van Albert Pieter Guierts beste koyen voir die somma
van 78 ghulden 8 sth verschenen lanthuiere ter goeder
rekeninge.
Geryt van Berckenroed wert van Scepenen toegeschat / Alle
Anna Cornelis Garbensdr heur kynderen koyen voir die somma
van 108 gulden verschenen lanthuier ter goeder rekeninge.
Den naegelaten weduwe van Dirck Jacobsz Cater wert
van Schepenen toegeschat alle Jacob Pieter Cornelis koyen
voir die somma 140 gulden beroerend den lanthuier (ao 71 &
noch voir de somma van 158 gulden van voirleden laeste
jaere / & dit allles ter goeder rekeninge.
Cornelis Dove Symons wert wert van Schepenen toegeschat / Geryt Pieter Snyders beste koe voir die
somma van 15 gulden verschenen lanthuier.
OR 5656/3v
Den 30en january 1576
Solvit
den 1 ottob
1576

Jan Jacobsz Vlaer van Eerdtswoude belooft Claes Claesz Gheryt
Thysses van Nyeuwe Nyedorp op te leggen & te betalen zeeckere
50 guldens hooftgelt (alhier in 't weesbouck geinsereert
& verclaert met zeeckere verschenen achterstallige renten van dien
ter somma van 13 guldens ter goeder rekeninge * tot
Ste Jacobi eerstcomend ofte by foulte zoe gheeft hy hem
verwonnen te wesen met alle rechten. Geschiet ten presentye
van Aerian Jacob Dircxs & Gerbent Cornelis Schepenen.

Den 6en february 1576
Claes Jansz Oterlick wyst Jacob Jonghe Symons pand voir
die somma van 4 gulden 3 sth & 1 oirtgen / aen een hoockelinghe
& voirts tot Schepenen achattinge / in presentie van Aerian Dircxsz Schepenen.
p[
Claes Jansz Oterlick eyscher / op & tegens Matheeus Gherritsz
van Alcmaer als procuratie hebbend van eenen Jannetgens Jansdr van
Langhedyck gedaechden ofte gearresteerden / alwaer den eyscher
heeft geeyscht zeeckeren schaden & interesten by hem gheleden van 't
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hoochgen water de Ao 70 laestleden & anders over den bruyckwaer van de hooch ven / groot synde omtrent 12 geersz & anders tesamen ter
somma van
60 gulden ofte daer omtrent / Den gedaechden seyde ongehouden
te syn omme t'antwoorden / Schepenen appointeren dat den gedaechden
sal andtwoorden ten waere dat den gedaechden / op 't voirzeyde apointement
appeleerde.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van de Heylichgeest meesters
& den andtwoorde van / Claes Nanningsz Neel Sneeckers weduwe
Tryn Jan Bruyns weduwe / Aerian Spanes erffven / Jacob Dirczxs jonge
kynderen / Aerian Cornelisz Poeners & Dirck Jan Donckers gedaechden
hebben by heuren vonnisse den voirzeyden gedaechden ghecondempneert dat
zy elcx bysondere respective gehouden sullen zyn omme den voirzeyden eyschers
als Heylichgeest meersters zeeckere -------- renten off te lossen & den
hooftpenningen op te leggen / ofte goede vaste constitutie brieven daer
van te leveren binnen 6 weecken.
OR 5656/4
Garbent Pietersz alias Pruijt van Calverdyck / & Jacob Jansz Veel
van Oude Nyedorp eertyts een mangelingen van een paert & anderen
waere tegens den anderen gedaen hadden / & dat zy perthyen aen weder
zyden 't selve paert alle beyde in juditie hebben ontkent &
volgend dien soe hebben Schepenen by vonnisse verclaert dat den
Schout van Coninck Mats wegen 't paert soude moghen aen hem
nemen & synen wil mede doen sonder eenich wederseggen.

Jannetgen Jansdr van Langedyck wert van Schepenen toegeschat
van Claes Jansz Oterlick zyn 2 beste koyen voir die somma van
28 gulden 8 sth van oude reste van verschenen lanthuier.
Willem Pietersz als substituyt van Joncheer Willem Reen Schout
van de
Nyedorp cogge eyscher van de Co Mats weghen / op & tegens
Schepenen verclaeren Arent Reyersz delinquant van een Pieter Jansz nedergeslaghen
den gedaechden
concluderend dat den selven delinquant hadde verbuert zyn lyff
dermael veylich
& goet & gebanne soude wesen uuyten Co Mats landen / & zynen
aen den 20
goeden geconfisqueert /
Den gedaechden andermael veylich
verclaert.
february 1576
silo com

Co Mats Coninck Majesteyt
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OR 5656/4v
Den 20en february 1576 silo roj [zie ook kantlijn /4]
Symon Claesz Cuypers als procuratie hebbend van Ghysbert van
Schohens erffven heeft eysch gedaen & eenen swenes suych uuytgeboden
op eenen Aerian Claesz Voocht omme die somma van 15 gulden achterstallige
lanthuier & den ghetuyghen ghehoirt hebbend den eysche van den
voirzeyden Symon Claesz / & d'andtwoirde van de voirzeyden gedaechden / &
gehoort
zeeckere insortatie / hebben den voirzeyden Symon Claesz soe hy
procedeert / by heuren getuychnisse verclaert in't quader recht.
Den Aerian Claesz in't beter recht / Gedaen by Heyndrick Claesz /
Aris Dircxsz / & Aerian Claes Oterlicxs als getuygen.
Ende volgend 't voirzeyde getuychnisse soe hebben Schepenen by heuren
vonnisse den voirzeyden Symon Claesz zoe hy procedeert / gecondempmeert
in alle den costen van deesen procedueren.
Claes van Buyten uuyten naem van Guiert Cornelis Floris weduwe
wyst uuyt crachte van Schepenen vonnisse selver pand voir zeekeren
achterwesen ter somma van 4 gulden den voirzeyden Guiert Cornelis Floris
van Jan Pieters Langedick Jaep Groeds swager resterend / aen de beterscap
van 't gundt den goederen dien Allert Jan Allerts by Schepenen toegescat
zyn / & voirts alle 't gundt hy binnen onse jurisdictie sal comen
bevinden.
Schepenen hebben Guert Cornelis Floris toegeschat alle 't gundt
by Claes van Buyten pand aen is gewesen & hier boven specificeert.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Jan Rippers & Cornelis Jan
van Lutkewinkel /& den andtwoirde van Allert Cornelis Uwes
gedaechden / hebben by heuren vonnisse verclaert dat den voirzeyden gedaechden
sal betalen / den voirzeyden eyschers / die somma van 4 ghulden & 8 sth
binnen 14 dagen eerstcomend.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Cornelis Heertgens com socys
& d'antwoirde van Theens Ghyses gedaechden beroerend d'executie
van penningen in den testamente ofte donatie van Ghys Symons gemaect
begrepen synde / hebben by heuren vonnisse verclaert / dat den voirzeyden
eyschers heuren voirzeyden achterwesen sullen met executie sullen
verhalen opten ghenen dien ghebreecke sullen zyn omme te betaelen
& op heuren goederen / & den gheen die goedtwillich zyn & betaelt
sullen hebben / ongemolesteert laeten.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van Claes Nanningsz op & tegens
't sterfhuys van Anna Jan Heynesdr nagelaten weduwe van
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Cornelis Pieter Brouwers omme gegrandeert te zyne van eenen brief
inhoudend 25 stuvers 's jaers nutertyt den Heyliggeest competerend
versouckend te hebben gelt ofte maexel / hebben by heuren
vonnisse hem gelt ofte maexel toegewesen.
Ende volgend dien soe heeft Claes Nanningsz uuyt crachte van Schepenen
vonnisse maexel ghewesen aen 't huys & erffve in synen brieff
gementioneert.
Schepenen hebben Claes Nanningsz 't huys & erff hier boven gescreven
voir synen achterwesen toegeschat.
OR 5656/5
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche & versoucke van Dirck Walichsz
& Dirck Dircxsz beyde van Winckel omme te hebben gelt ofte pand
van heuren deuchdelycken achterwesen 't welck zyluyden aen 't sterfhuys
van Adriaen van Dorp ten achteren weesend / aen de beterschap van 't huys
& erffve staende op Zevenhuijsen van Maerten Volkerts gecoft zynde /
hebben by heuren vonnisse verclaert dat den voirzeyden eyschers voir heuren
achterwesen pand sullen wysen aen de beterschap van 't voirzeyde huys & erffve
ende uuyt crachte van Schepenen vonnisse. Zoe hebben den voirzeyden eyschers
selver pand gewesen aen 't voirzeyde huys & erffve / Schepenen verclaerden dat
d'eyschers daer mede mochten volstaen.
Schepenen hebben ten versoucke van Cornelis Rens Jans van Oude Nyedorp
als mede crediteur van 't sterfhuys van Adriaen van Dorp / gecommitteert
& committeren mits desen Pieter Dircxz Backer & Amel Gerritsz omme
te wesen curateurs van 't voirzeyde sterfhuys / omme 't huys staende op Zevehuysen
met synen erffve te vercoepen / & den penningen 't gundt 't selve meerder geldt
dan Maerten Folkerts noch van de custinge resteert / tot prouffyt van de
gemeenen crediteurs te distribueren / salvo heur sallaris voir aff gaend.
Jacob Jonghe Symon wert van Schepenen toegeschat / van Claes Oterlick
zyn beste hokeling zoe verde hy meer als een heeft / voir die somma
van 4 ghulden 3 sth 1 oortgen.
Jan Jansz Risses van Winckel wert van Schepenen toegeschat van Neel
Hoochsaets 2 heur beste koyen & 't beste bed voir die somma
van 43 guldens.
Claes Claesz Stroed wert van Schepenen toegeschat van Claes Aeriaen Cornelis
2 syn beste deeckens / voir die somma van 2 gulden 4 sth.
OR 5656/5v
Den 27en february 1576
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Schepenen ghehoirt hebbend 't versouck & begheren van Heyndrick
Cornelisz Taems Cornelisz & Cornelis Rensz als Oemen / van
Jan Jaspersz beroerend 't soberen regumente van de selven Jan Jaspersz
waer deur den voirzeyden comparanten hebben versocht dat den gherechte
den selven Jan Jaspers zouden willen stellen een cueratoerschap
& onder voochdie van andere notable mannen daer toe te
nomineren nut & bequaem synde / Hebben Jan Jaspersz
ghestelt in de voochdie & curateurschap van Boycke Toemsz
& Aerian Jan Piet Willems beyde poirteren tot Oude Nyedorp
sulcx dat hy van nu voirtaen in de voochdie van de voirnoemde gecommitteerden
susbiect & gehouden sal wesen / Ende volgend 't gundt voirzeyd staet
voir den vierschaer in't openbaer doen uuytroepen & vercondigen.
Den 5en maerte 1576
Up huyden desen 5en maerte 1576 silo com soe is naervolgend
den keure & ordonnantie der stede van Nyedorp & uuyt crachte van dien
naervolgende zeeckere voirgaende procedueren pandwysinge schattinge
& publicatie daer op gevolcht / ten versoucke van Claes van Buyten
uuyten naem van Guiert Cornelis weduwe in't openbaer opgeveylt
op 't statdhuys omme te vercoepen omme ghereedt gelt / zeeckere goeden
hier nae genomineert / In den eersten een tresoer / noch een spyntgen
met een schabel / noch 2 bedden / 4 dekenen / 3 off 4 lakenen
3 oercussenen en een banckwercxs cussen / noch een oude ketel
noch 4 stoelen 2 emmers / & een oudt vat met wat koe mist
alle toebehoerend Jan Pietersz Langedick Jaep Groeds swager / omme metten
penningen daer van comend aff te quyten & furneren zeeckere 4
guldens den voirnoemde weduwe van de voirzeyde Jan Pietersz resterend / zoe den
selven weduwe by den gerechte toegeschat zynde alle 't gundt den voirzeyden
goederen beter zynde dan den 10 gulden Allert Jansz resterend op 't voirzeyden
tresoer & 't beste bed met syn toebehoeren mitsgaders den voirzeyden
10 guldens Allert Jan Allerts resterend / Ende is by eenen
Claes Claesz Vogelensanck uuyten naem & van weghen den voirnoemde
Jan Pietersz kynt (by Jaep Groedsdr geteelt). Daeromme gheboden
14 gulden mitsgaders d'oncosten van desen executie daer boven.
Ende zoe 't selve gebodt van de voirnoemde Claes Claesz van wegen als boven
by nyemant verhoocht en is / Soe is hy daer van coeper
ghebleven / & by den Officier den upslach ghedaen in presentie
van de gheheele wet & my present als secretaris,
Claes van Buyten
Schepenen gehoirt hebbend 't rapport van Pieter Jansz Coeman & Claes van
Buyten beroerend den saicke twisschen Toems Folckertsz eyscher / & Heyndrick
Jan Moij Syds gedaechden / nopend den penningen dien eenen Baltes Seylmaker
mitsgaders Claes Yffzs resterend waeren / & den Toems af eyschten.
Hebben by heuren vonnisse verclaert dat den voirzeyden Toems Folkerts
totten voirzeyden personen schulden soude gelden & betalen den 3 vierde
deelen / & Heyndrick Jansz een vierendeel / volgend 't seggen
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volgend 't rappoort van de voirzeyden Pieter Coeman / & Claes van Buyten.
OR 5656/6
Den 5en maerte 1576
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Joncheer Wilhelm
van Reen Schout van de Nyedorp cogge van de Conincklycke Majesteyts wegen
als Grave van Hollant / ghedaen op eenen Arnt Reyersz van Ouwe
Nyedorp
delinquant van eenen nedergeslagen genaempt Pieter Jansz mede
van
Nyedorp & alsoe den selven Arent Reyersz by den voirnoemden
Schout
is aengeyscht nemend syn conclusie dat hy daer aen hadde verbuert
zyn lyf & goet & gebannen soude wesen uuyten Co Mats landen
Ende tot 3 competente rechtdaghen veylich is ghebleecen.
Soe hebben Schepenen den voirnoemde Arnt Reyersz ten nyen
rechtdage gecondempneert in den eysche van den voirnoemde
Schout & den selven
ghebannen uuyt alle den Co Mats landen van harwaerts over
* & synen goederen
100 jaer & eenen dach * Gedaen by alle den Schepenen
verclaert tot confiskatie & my present,
Claes van Buyten
s
van de Co Mat .
Up huyden compeerde in juditie Jan Jaspersz onse medepoirter
van Oude Nyedorp / & verclaerde dat hy op saterdag laestleden
is gheweest tot Alcmaer / alwaer dat hij comparant ten selven tyde
in presentie van Lobbrant Cornelis II Ou & getuygen / eenen besprecke
& maeckinge heeft gedaen van zeeckere portie van jaerlicxe
renten op een kynt & den moeder / 't welck hy zoe hy seyde
uuyt preste van eenyge gedaen hadde / welcke maeckinge
bespreck ofte beloftenisse hy comparant heeft gerenunchiert &
wederroepen verclaerend 't selve te wesen nul & van
onwaerden.
Jan Jansz Geryt Snyders hem up huyden 14 dagen geleden zynde
overgegeven hebbende dat hy eenen Claes Garbentsz van Schagen zoude
betaelen binnen 14 dagen die somma van 50 guldens / &
zoe hy op huyden 40 guldens presenteertde te betaelen seggend
nyet meer gelts te hebben / Schepenen verclaeren dat hy
soude betaelen 't gundt hy aen gelt hadde / & dat den reste soude
staen tot 8 dagen ofte 't staet langer by gemoede.
Schepenen gehoirt hebbend den eysch van Symon Claesz Cuyp als
procuratie hebbend van Jan Maertsz van Oudtdorp / & Tryn
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versoucken dat zy
soude kennen ofte
ontkennen.

Jan Mecxs gedaechden / nopende van zeeckere penningen dien den
eyscher seyde hem te resteren * daer tegens den gedaechden
seyde ongehouden te zyn omme te kennen ofte ontkennen soe 't
selfve
in 't weesbouck deur gedaen is /. . . Hebben by vonnisse
verclaert dat Jonghe Jansz uuyten naem van synen moeder
ongehouden soude wesen te kennen ofte ontkennen / soe 't selve
in 't weesbouck deur gedaen is.

OR 5656/6v
Den 2en april 1576
Jacob Lambertsz wyst den naegelaten weduwe van Dirck
Jacobsz Cater maexel voir die somma van 24 gulden achterstallighe lanthuyere aen 2 schapen & voorts tot
Schepenen schattinghe / & dat ter goeder rekeninge.
Pieter Jaep Heijnes belydt Matheeus Gherytsz van Alcmaer die
somma van 6 gulden verschenen renten / & wyst daer voir maexel
aen synen gereedtste goederen / belovend voirts die selve penningen te
betalen binnen 14 dagen metten costen daeromme gedaen.

Jan Jansz Guierts
Portier betaelt
acte den 10en
december 1576.

Dese naegenomineerde personen by naemen hier onderghescreven te wetent den kynderen van Heyndrick Groot
Symons /Jan Jansz Guiertes / & Comen Mees Langedickers als
voocht van de Oude Geeryts kynderen / beloven elcx bysondere
te wetene Symon Heyndrix 30 gulden / Claes Willem / &
Cornelis Heyndricxszoenen t' samen 30 gulden / Jan Jansz voirnoemd
20 gulden / & Cornelis Pieter als voocht van de voirzeyden kynderen 20
gulden
bedragend t'samen 100 gulden heuren voirnoemde penningen te betalen
& op te leggen d'een helft t'Sinte Jan midzomer & d'ander helft
tot kersmisse beyde eerstcomend / & hier mede sullen den 100
gulden by Evert Pietersz als voocht van Jan Gerrytsz in't
weesbouck gescreven synde affgequeten & voldaen zyn.

Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Thonis Jansz van
Winckel & den andtwoorde van Lambert Pietersz Vriese Wouden
tot Nyedorp / beroerend van een schuytken by den voirzeyden gedaechden
den eyscher vercoft & gelevert / welcke schuytken by eenyghe
van Nibbigs Woude ghehaelt is daer by seggend 't schuytken hem
te competeren / daer van den voirzeyden eyscher versochte restitutie van de
penningen / Soe hebben Schepenen by heuren vonnisse den voirnoemde
eyscher ontseyt van synen eysch & den gedaechden geabsolveert.
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Claes Lambertsz van Oude Nyedorp compeerde in juditie
& beloofde voir hem & synen erffven Sybrant Cornelisz van
Schaghen te betaelen die somma van 20 ghulden 13 sth / te weten de
13 ghulden van verleyde renten aen Pieter Olefz betaelt & den 7 ghulden
13 sth van verleyde oncosten / tot kersmisse eerstcomend / &
dat hy den voirzeyden Sybrant Cornelisz voirts sal vryen / granderen
& ongemolesteert houden van de aencomende renten die noch sullen
moghen verschynen.
Willem Pietersz Substituyt heeft uuytleyt tot laste van Jan Oem van
Oude Nyedorp 3 gulden min 7 duyts in handen van Cornelis Rensz
den gulden om 2 stuvers daechs beter.
OR 5656/7
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van Jacob Allerts van
Hoochtwoude als medecurateur van Jan Schou's kynderen /
die verclaerde dat Jan Schou zeeckere landen by hem / den
voirzeyden eyscher in den qualyte voirzeyd opgedragen hebbend / poochde den selven
weder te beslaen buyten synen consent nyet tegenstaende den brieve van transporte
& opdrachte by hem van de selven landen gedaen / Schepenen
verclaeren by heuren vonnisse den brieve van transporte van waerden.
Claes Garbrants van Schagen wert van Schepenen toegeschat
van Jan Jansz Guiertes zyn beste koe voir die somma van
10 gulden in reste van meerder somma / mitsgaders voir den
renten van de 100 gulden & costen daeromme gedaen.
Den weduwe van Dirck Jacobsz Cater wert van Schepenen
toegeschat / van Jacob Lambertsz zyn 2 schapen / mitsgaders
alle zyn huysraet voir de somma van 24 gulden ter goeder
rekeninge.
Den Schout wert toegeschat van Pieter Symonsz zyn beste
schaep voir die somma van 33 stuvers.
Den 16en april 1576
Jan Dirck Garbrants & Cornelis Rembrantsz als voochden van Dirck
Jansz Kuyus kynderen ter eenre / & Pieter Dircxsz Backer als voocht
van Claes Evertsz ter andere zyden / zyn op huyden (beroerend zeeckere
verschenen onbetaelde penningen van lanthuyere dien Claes Evertsz van den
voirzeyden Dirck Jansz resterend waeren) met malcander by compositie
geaccordeert & gecomposeert / dat Claes Evertsz sal hebben
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voir synen achterwesen 21 h gulden / als 6 gulden terstont gereedt
& den 15 h gulden tot karsmisse eerstcomend / welcke penningen
Jan Zyvertsz als oude Oem van de voirzeyde kynderen beloofde te betalen
in forma voirzeyd & heeft daer van zyn eyghen schuld gemaect.
In kennisse van my,
Claes van Buyten.
OR 5656/7v
Den laesten aprilis 1576
Jacob Allert Folkerts belooft uuyten naem & als curateur
van Jan Schou's kynderen / Amel Gerritsz als voocht van
Maerten Gheels kynderen te betaelen binnen 14 daghen
die somma van 8 gulden & 12 stuvers in presentie
van Huybert Jansz Schepen.
Schepenen hebben by heuren verclaert dat Toems Folkertsz
Heyndrick Jansz portie van de stienplaets sal vrijen van 't gunt
Baltes Seylmaker daer op te seggen heeft (voer soe veele als
hy daer toe schuldich is met syn kynderen).
Schepenen gehoirt hebbend den eysch van wegen Reyer Jansz
Zevnsalencs als man & voocht van Marytgen Ghysbertsdr
& den antwoirde van wegen Maerten Volkertsz gedaechden
gedaen / & gesien den obligaties hebben by heuren vonnisse
verclaert / dat Maerten Volkertsz den voirzeyden eyscher den
reste van de penningen in den obligatie gementioneert sal
betaelen voir Ste Jacob eerstcomend / off 't staet langer
met gemoede.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Dirck Jansz Backer / & antwort
Aerian Claesz voocht gedaechden / beroerend zeeckeren arbeytsloen van backen 't welck den eyscher seyde aen hem verdient te
hebben ter somma van 3 gulden & 13 h sth berekent gelt
naer vermeldeden zyn bouck / daer op den gedaechden seyde
den eyscher ten vollen betaelt te zyn / hebben bij
heuren vonnisse verclaert / dat den voirzeyden gedaechden / den
eyscher sal betaelen naer inhout syn bouck voir oft
eer hy met syn goederen uuyt Nyedorp vaert woenen.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van de Officier / &
den andtwoirde van Jan Jacobsz van Schagen & Pieter Cornelis
Jan Foppens gedaechden / beroerend zeeckere 17 pont dien
den eyscher seyde van de voirzeyden perthyen rechtelycken
verschenen te zyn / van 't lant met onrecht te gebruycken
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't welck den eyscher seyde dat Pieter Cornelis gedaen hadde
ofte dat by Jan Jacobsz een onrecht gebot gedaen waer -waer tegens den gedaechden seyden / in den eersten Jan Jacobs
zoe hy by Schepenen vonnisse in den possessie gewesen was
dat hy 't selve rechtelicken hadde doen verbieden (ende
Pieter Cornlis seyde soe hy noyt wettelicken was versocht dat
hem onrecht verbot gedaen was --) daer by sy seyden elcx in
syn regaert nyet verbuert te hebben / soe hebben Schepenen
verclaert dat den voirzeyden Pieter
Cornelisz offstant soude doen van 't lant daer questie omme is
& Jan Jacobsz laeten volgen ten waere Pieter Cornelis bescheyt --ochte
van de eygenaer dat hy 't soude gebruycken / & hebben voirts
den gedaechden te samen gecondempneert in de boete van ---- pont.
OR 5656/8
Jan Louwen als voocht van Cornelis Aelberts weeskynt
wert van Schepenen toegeschat / van Symon Ouwe Geryts
van 't Sijdwint zyn beste koe voir die somma van 12 gulden
& 14 stuivers.
Den Schout wert toegeschat / van Cornelis Piet Pieter Bregs
zyn beste hoockeling voir die somma van 20 sth toewesen boeten.
Den Schout wert toegeschat / van Jan Jansz Guiertes eenen
middelbaer koe voir die somma van 2 ghulden 10 sth.
Den 4en mey als den laesten
dach van de Paesch gadinghe
Symon Claesz Cuyp als procuratie hebbend van Baeff
Willems van Alcmaer / eyscher op & tegens Lambert Aerian
Uuytschots gedaechden / beroerend zeeckere 2 guldens van
huyshuijer van 't huys staende op Ter Dieck opten Vicarie Landen.
De ghetuygen perthyen aen wedersyden gehoirt hebbend / hebben den
voirnoemde Lambert Aeriansz in 't beter recht getuycht & Symon Claesz zoe
hy procedeert in 't quader recht / Gedaen by Cornelis Jan Aeriansz
Jan Jansz Opdam / & Dirck Pietersz.
Ende volgend 't selve getuychnisse soe is Symon Claesz voirzeyd by vonnisse
van Schepenen gecondempneert in de costen.
Symon Claes Cuypers uuyten naem van Jan Piet Willems wert van
Schepenen toegeschat / van Aerian Piet Gerryts 3 syn beste koyen
voor die somma van 30 gulden / verschenen lanthuyer.
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Up huyden compeerde voor den gerechte van Nyedorp Symon Claesz
Cuyper onse poirter & taelman / als procuratie hebbend van Zyfereijn
Reyntvoiert als Rentmeester van Mynheer van Gouweriaen / & heeft
uuyt crachte van synen voirnoemde procuratie van wegen den voirnoemde
Rentmeester versocht van Jan Claes Oterlicxs & Geert Cornelis
de weduwe † Claes Jansz / als bruyckers van een zaetelants
leggend binnen Nyeuwe Nyedorp eertyts Mynheer van Assendelft competerend.
OR 5656/8v
gelt ofte maexel van zeeckere resterende lanthuyer ofte pachte
voir dit tegenwoirdige jaer al verschenen synde zoe de voirnoemde
Jan Claesz & Geert Cornelisdr die penningen hadden
bekent schuldich te wesen / waer tegens Mr. Geryt Boot
als Rentmeester van myn Edele Vrouwe Wilhelmina van Haeften
Vrouwe Dauwagnere van Assendelft recht heeft versocht
by redenen & middelen by hem geproponeert uuyten naem
van myne voirnoemde Vrouwe van Assendelft den voirzeyden lanthuyere van de voirzeyden Jan Claesz & Geert Cornelisdr te ontfangen
Jan Claesz Oterlicxs voirnoemd compeerde in juditio & heeft
zynen penningen dien hy seyde noch schuldich te syne voor de voirzeyde landen
gepresenteert te betaelen / & versochte met een betaelege
te mogen volden / stellend perthye tegens perthie / Symon Claesz
voirnoemt presenteerde de penningen te lichten op causie / Ende
Meester Geryt Boot versochte van wegen als voiren de
penningen te ontfangen sonder causie / Schepenen perthyen
aen wedersyden gehoirt hebbend verclaeren by heuren
vonnisse dat Jan Claesz voirzeyd den penningen sal leggen
onder den gherechte.
Up huyden compeerde voir ons hier onder genomineert / Wouter
Hendricxsz van Oude Nyedorp / & heeft hem geconstitueert
borghe voir den voirschenen lanthuyere dien Jan Claesz
Oterlicx & Geert Cornelisdr uuyt saicke van de lanthuyere
aen Heer Cornelis van Gouwerstaen Heere van Assendelft noch
schuldich zyn & volgens Schepenen vonnisse souden leggen onder
handen van den gerechte. In sulcken forma dat Syvereyn
[zie ook/12] Reyntvoirt als Rentmeester van mynen voirnoemde heere Cornelis van
Assendelft / dien sal moghen van weghen & tot behoeff van
mynen voirnoemde Heer van Assendelft den selven achterstallighe
ofte verschenen lanthuyere uuyt handen van den gherechte te mogen
ontfangen sonder prejuditie van de voornoemde Jan Claesz & Geert
Cornelisdr / & den voornoemde Wouter Heyndricxz beloofde den
voirzeyden Jan Claesz & Geert Cornelisdr te vryen & indempneren
van alsulcken actie als Mr Gerrit Boot als Rentmeester van
myn Edele vrouwe Wilhelmina van Haeften vrouwe Duwagnere
van Assendelft opten voirzeyden penningen ofte lanthuyere pretendeert
onder verbant van alle synen goederen roerende & onroerende present
& toecomend geen uuytgesondert / Geschiet in presentie van
15

Heertgen Aeriansz Schepen Claes Jansz Oterlick poirter & Claes
van Buyten Secretaris,
Claes van Buyten
OR 5656/9
Den 14en mey 1576
Wouter Jacobsz den swager van Claes Dircxz t' Amsterdam
“in den Cater” eijscher / omme te hebben gelt ofte maexel naer
vermelden zynen obligatie / contra Cornelis Jan Tuts gedaechden
daer op den gedaechden seyde ongehouden te zyn in den eyscher
synen eysche / overmits zyluyden waeren veraccordert omme op termijnen
te betaelen up / Schepenen appointeren dat den gedaechden
ghedaechden op syn andtwoirde ghetuychgen sal inbrengen voir Scepenen.
Ende dat den eyscher dach over dach recht sal mogen hebben
op coste van ongelyck.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat / van Jan Jacobsz van de
Moerbuyck zyn beste koe voir die somma van 6talfve
gulden toegewesen boeten.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat / van Pieter Cornelis Jan Foppes
zyn beste koe voir die somma van 5 gulden toegewesen boete.
Up huyden zyn Wouter Jacobsz als swager van Mary Evertsdr naegelaten weduwe van Claes Dircxz tot Amsterdam “in den Cater” ter eenre
& Cornelis Jansz Tuts van Nyeuwe Nyedorp ter andere zijden / beroerend
van eenen obligatie eertyts by den voirzeyden Cornelis Jansz gepasseert in
presentie & onderteyckent synde van Garbrant Dircxsz & Heertgen Aeriansz
doentertyt Schepen van Nyedorp / inhouden 80 karolus guldens
hooftgelt mitsgaders zeeckere jaerlicxe renten naer vermelden den
selven obligatie / gheaccordeert & overeen ghedraghen in forma hier
naer verclaert. Te weten dat Cornelis Jansz voirnoemd den voirzeyden
Wouter Jacobsz terstont gereedt sal geven een linnen slijt wes
lanck synde 40 ellen off meer mitsgaders 3 gulden aen gelt
ende voirts noch 72 guldens te betaelen op 3 termynen & halff
jaeren / daer van 't eerste halff jaer verschynen sal tot alderheyligen
eerstcomend tot karsmisse wel betaelt / & soe voirts van half jaere
tot half jaere op ten perfixen dach te betaelen / ende by gebreecke
dat Cornelis Jansz opten voirzeyden dagen of termynen nyet en betaelde /
soude in sulcken gevalle desen compositie accoerde & verdrach
nul te nyet & van gheenre waerden wesen / & den voirnoemde obligatie
wederomme in syn volle effect sorteren / & 't gunt by Cornelis Jansz voirzeyd
als in gereet gegeven wert verbuert syn & gheen betalinge verstrecken.
Ende by gebreecke van betalinghe soe stelde Cornelis Jansz daer voiren
ten onderpande synen tegenwoordighen schuyt mitsgaders synen koyen &
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vorits qualicken alle synen anderen goeden roerend & onroerend present &
toecomend gheen uuytgesondert / omme by den voirnoemde Wouter Jacobsz
ofte het actie van hem hebbend / uuyt crachte van de voirzeyden obligatie.
OR 5656/9v
Den selven schuyt mitsgaders den koyen (in allen mercten steden &
dorpen, havenen & stroimen te moghen arresteren ontvoeren & aenvaerden & voirts aen zynen anderen goederen sall moghen verhaelen
& doen verhaelen met alsulck recht & voir alsulcken rechteren
als in den voirzeyden obligatie in 't langhe verclaert staet.
Actum den 16en mey 1576 / In kennisse van my Secretaris,
Claes van Buyten.
Den 28en mey 1576
Jan Jansz Castercum als procuratie hebbend van Olbrant Aerian
Olbers belyt van Olbrants wegen Jacob Piet Japis schuldich te
wesen 37 gulden ter goeder rekeninge.
Symon Claes Cuypers wyst den huysvrouwe van Dirck Cornelis
Backer van Winckel pand voir die somma van 20 stuvers naer
inhout syn bouck / aen een deken & voirts tot Schepenen schatting.
Schepenen hebben Dirck Backer / van Symon Claesz toegeschat zyn beste deken
op een nae / voir 't gunt hier boven gescreven.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Jan Jansz Guierts eyscher
& Claes Garbentsz Schuer van Schagen gedaechden / beroerende
't overleveren van zeeckere obligatien / hebben by heuren
vonnisse verclaert / dat de voirzeyden perthyen / elcx andere den
obligatie sullen overleveren.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Wylef Gerytsz eyscher
& Aeriaen Jansz Groot gedaechden / welcke gedaechden versochte
dat Thys Pietersz (in gevalle hem soude vryen & granderen
(in gevalle hy eenijge lasten ------- / beroerend van eenen koe
gestorven synde / die welcke voir een kalff vercoft waer &
gheen kalf in en worde bevonden / hebben by heuren
vonnisse verclaert datter gheen verbeteringr uuyt saecke
van 't kalff van de gestorven koe en soude geschien.
OR 5656/10
Schepenen gehoirt hebbend den eysche omme te hebben van
Jan Schou betalinge van 6 ghulden 16 sth / ofte dat hy daer voir
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vrye maexel soude, in den banne brengen & den andtwoorde
van Jan Schou gedaechden / hebben by heuren vonnisse Jan
Schoub gecondemptneert omme soe veel vrye goederen binnen
onse jurisdicte soude brengen daerme / den voirzeyden somma volgend
onsen preveligien uuyt soude moeten schaten.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat / van Jan Jan Willems
syn beste bed voir die somma van 39 sth.
Pieter Symons opten Weel is over geschat tot behoef van de Schout
zyn beste hoockeling voir die somma van 9 h sth.
Geryt Aerian Cornelis wert van Schepenen toegeschat / van Jan Jansz
Oude Castercum / zyn beste bed met syn toehoeren voir die somma
van 2 gulden 19 sth.
OR 5656/10v
Den 25en juny 1576
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van Jan Maertsz van Wieringeren
& d'andtwoorde van Jan Jansz Guiertes van de Zydwint gedaechden
beroerend zeeckere 50 gulden / dien d'eyscher seyde hem te resteren
& begeerde opgeleyt te hebben den gedaechden begerend &
versouckend surchantie / hebben by heuren vonnisse den voirnoemde Jan
Jansz gecondempneert omme den voirnoemde eyscher den 50 gulden
te betaelen d'een helft t'Sinte Lourens / & d'ander helft alderheyligen beyde eerstcomend ofte 't staet langer by gemoede.
Maerten Pietersz Weiter van de Zydwint belooft Jan Jansz Guiertes
voirzeyd te vryen indempneren & ongemolesteert te houden van de voirzeyden
50 gulden. In presentie van Huybert Jansz Schepen.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van Jacob Allertsz van Hoochtwoud
als sequester van Jan Schous kynderen wegen omme te hebben gelt ofte
maexel van eenen Symon Jacobsz van de Lemmerschou van zeecker resterende
custinge & d'antwoorde van de voirzeyde Symon Jacobsz gedaechden / dien
versochte synen landen gevryt te hebben / presenterend als dan te betaelen
hebben by heuren vonnisse verclaert . . . . . . . . . .
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Aerian Maertsz van Hoochtwoude
van wegen een Geert Jan Folkertsdr van Eerdtswoude / & versochte
voir rechte Man Symon Jacobsz van Winckel / als in coepe
genomen hebbend zeeckere pchele lants in een constitutie brief.
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Den selven Geert Jansdr competerend gehipoteeckeert / den hooftpenningen soude opleggen en den constitutie brief aflossen / mits opleggend
den afterstallyge ofte verloopen renten / Symon Jacobsz gedaechden
andtwoirden 't selve wel begerend te voldoen / mits conditien / dat
eenen Jacob Allertsz van Hoochtwoude / soe hy hem 't selve hypoteeck
vercoft heeft / hem sal vryen indempneren & ongemolesteert houden
hebben by heuren vonnisse verclaert & verclaeren mits desen / dat den
voirnoemden eyscher zynen hooftpenningen & verschenen onbetaelde renten
opgeleyt
& betaelt sullen wesen & den constitutie brief brieff afgelost
sal worden / wel verstaend dat Jacob Allertsz als vercoeper
den voirzeyden Symon Jacobsz sal vryen indepneren & ongemolesteert
houden.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Pieter Adamsz & Sijvert Pietersz
als voochden van Jan Maerts kynderen / gedaen op & tegens Jonge
Jan Knaep gedaechden omme zeeckere grondelinge / hebben by heuren
vonnisse verclaert dat Jan Knaep voirzeyd / & Dirck Jan Cornelis als
gecommitteert voocht van Neel Damloepersdr voir desen instantie samen sullen
andtwoorden / welcke vonnisse Jan Jansz heeft geappelleert.
Cornelis Jansz Molenaer wort van Schepenen toegeschat / van Symon Claesz
Cuijp zyn beste bed met syn beste deecken / voir die somma van
42 stuvers.
OR 5656/11
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Jonghe Jan Jansz uuyten
naem van Floris Pieter Vries synen swager & d'andtwoorde van
Jonge Pieter Pietersz Vries gedaechden / omme te hebben
betalinge van zeeckere derde paert van de 115 gulden verschenen
custinghe hebben by heuren vonnisse den voirnoemde Jonge Pieter
Vries gecondempneert omme 't gerechte derde paert van de voirseyde 115 gulden
te betaelen voir Sinte Jacob eerstcomend / ofte 't staet langer
met gemoede.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van de naeghelaten weduwe
van Jan Reyersz in syn leven Coster tot Oude Nyedorp / eyscherse
omme betalinghe te hebben van zeeckere 100 guldens hooftpeningen mitsgaders zeeckere verschenen onbetaelde renten van dien
uuyt handen van Piet Geryt Snyders erffven gedaechden & d'antwoorde
van de voirzeyde gedaechden / dien bekenden den penningen schuldich te wesen
maer seyden dat Jan Pieter Lybes erffven heur behoirden te
vryen & granderen / hebben by heuren vonnisse verclaert
dat den kynderen van Piet Gheryts den voirzeyden weduwe den
voirnoemde weduwe van Jan Reyersz den voirnoemde 100 gulden
hooftgelt mitsgaders den renten van dien nae beloop des tyts
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sullen opleggen & betaelen d'een helft tot alderheylygen / en
d'ander helft tot meij beyde eerstcomend.
Beroerend den questie twisschen Claes Jansz Oterlick ter eenre
dien was eyschend van de weduwe van Lambert Sybers zeeckere schad
by hem geleden deur d'inunderen van de watere mitsgaders soe hy 't gebruyck
van de selven weyde @o 75 nyet gehadt en hadde / & den voirnoemde
weduwe mede eyschend ter contrarie zeeckere schaed van de schapen
by den voirzeyden Claes Jansz op 't voirzeyden lant gedae / mits noch zeeckere
berekende penningen dien Claes Jansz heur schuldich gebleven was.
Schepenen hebben by heuren vonnisse den questie van de schaed van de
watere & interest van de bruyckwaer & ter contrarie den schaed
van de schapen by moderatie tegens malcander afgedaen & den
saicke van de berekende penningen dien Claes Jansz schuldich
gebleven is in heuren eersten standt gestelt.
Claes Lambertsz van Oude Nyedorp eyscher omme te hebben uuyt
handen van Claes van Buyten cum socys als sequesters van den desolaten
boele van Folkert Smit zeeckere peningen daer tegens Claes van
Buyten seyde zoe zyluyden maer sequester waeren gestelt / dat den
selven eyscher behoirde syne actie tegens d'andere
crediteurs van de voirzeydem desolaten boele te institueren / & tegens henluyden
te disputeren opten preverentie / Schepenen hebben verclaert dat
Claes Lambertsz voir desen tyt gedult sal hebben ter tyt den penningen
van de boele geint zullen zyn / & als dan tegens den gemenen crediteurs
te disputeren.
OR 5656/11v
Jonge Jan in De Campen als gemacht van Floris Vries wegen
wert van Schepenen teoegeschat / van Piet Els zyn 3 beste
koyen / voir die somma van omtrent 38 gulden ter goeder rekeninge.
Den Schouten saicken
Den Schout van Aerian Slotens met syn susters toegeschat
zyn beste koe voir 't seeckere bedainge penningen tot omtrint 9 geersz
over elcke gers 8 h sth.
Noch toegeschat van Hendrick Claes Reyntgens / zyn wagen voir die
somma van omtrint 8 sth.
Noch van Reyer Claes Reyntgens erffven heur beste deken voir die
somma van omtrint 16 h sth.
Noch van Cornelis Claes Reyntgens / zyn beste deken voir die somma
van omtrint 13 sth.
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Noch van de groene wedu / heur beste oircussen voir die somma van
8 h sth.
Aerian Jansz Groot / zyn beste melckvaers voir die somma
omtrint 4 gulden 5 sth.
Noch van Huybert Neyer / . . . . . . . . .
Noch van Jan Gerritsz Nieckelant / Reyer Jaep Hilles / & Tryn Willem
Scholers / Jan Gerritsz Soch voir hen allen bedragend omtrint
25 h sth.
Schepenen gehoirt hebben den eysche van den Schout / gedaen op Aerian
Cornelis Slotens & syn susters / beroerend dat zyluyden in den jaere
75 laestleden zeeckeren hoornbeesten (den impost schuldich synde)
hadden verswegen daer aen soe den eyscher seyde zyluyden aen
verbeurt hadden zeeckere amende volgend den placcate ofte
ordonnantie daer op gemaect / daer tegens den voirnoemde Aerian
Cornelis gedaechden seyde nyet verbuert te hebben / concluderend
dat den Schout ontseyt soude zyn van syn eysch / Hebben
by heuren vonnisse verclaert & verclaeren mits desen / den
voirzeyden questie aen 't placcaet ofte ordonnantie daer van gemaect.
OR 5656/12
Den 27 junij 1576
Wesende den derden dach van de Ste Jans gadinge
Claes Dircxsz Tolcke van Winckel wyst Tryn Gherrit Ghysses
maexel voir die somma van 13 h gulden verschenen lanthuier aen
syn portie van een pcheel lants leggende binnen Nyedorp & voirts
tot Schepenen schattinge.
[zie ook/8v]Symon

Claes Cuypers als procuratie hebbend van Syvereyn Rentvort

Rentmeester
van Joncheer Cornelis van Assendelft Heere van Gouriaen eyscher
& Jan Claesz Oterlicke / & Geert Cornelisdr bruijckers van de
saete lants leggend binnen Nyeuwe Nyedorp (den Heerlicheyt van
Assendelft
competerend) gedaechdens welcken eyscher uuyten naem als voiren
den voirnoemde gedaechdens was eyschend zeeckere verschenen
lanthuyere
mitsgaders noch seeckere berekende penningen uuyt saicke van
lanthuyere
volgend zeeckere obligatie by den selven Geert Cornelisdr gepasseert
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daer van versouckend bekentenisse van de penningen & volgend dien
daer
voir maexel te wysen ofte by foulte van dien tegens hem te
wed te gaen / waer tegens by den voirzeyden gedaechdens voir
antwoort
geseyt is alsoe zyluyden in den gedinghe naer paesschen laestleden
den penningen hebben bekent en opten 4e mey laestgeleden by
Schepenen
vonnisse geappointeert is dat zyluyden heuren penningen dien
zy schuldich zyn souden leggen onder die van de gerechte van Nyedorp
& daer mede moghen volstaen / concluderend ongehouden te syn
in den eyscher synen eysche / Schepenen eysch & andtwoorde gehoert
hebbend persisteren by 't voirnoemde vonnisse in date den 4en mey
laestleden / te weten dat den gedaechdens heuren penningen / dien
zy schuldich syn sullen leggen onder den gerechte & daer mede
sullen volstaen waer op Symon voirnoemd versochte van wegen als
voiren dat den voirzeyden gedaechden heuren penningen dien zyluyden ter
cause
voirzeyd schuldich zyn de facto soude consingneren onder den
gerechte.
Andermael in state Schepenen stellen 't vonnisse in state.
den 23 july 1576

Derde mael in state
den 6 augsty 1576
Vierde mael in state
den 20e augusty 1576
Vyfde mael in state
den 3en september 1576
Seste mael in state den
17en september 1576.
OR 5656/12v
Den 29en juny 1576
Den laesten dach van de Ste Jans gadinge.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van den Schout gedaen op Aerian
Slotens / soe hy ten versouck van Neel Garbents van Winckel met heur
kynt was doen verdaghen omme te wed te gaen ofte 't wed te bekennen
& nyet gecompareert en is / dat hy verbuert hadde 42 schellingen
hebben by heuren vonnisse den voirnoemde Aerian Slotens
gecondempneert in de boeten van 42 schellingen.
Schepenen hebben Neel Garbents van Winckel met heur kynt
uuyt saicke zy van een sinnentuych in't quader recht getuycht is
gecondempneert in de boete van 42 schellingen.
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Schepenen hebben Jan Geryt Maertens toegeschat / van Jan Jansz
Guiertes voir die somma van 68 gulden & 14dalfve sth
't greheele lant met 't huysken daer op staende / gelegen
aen de Nyeuwesloot / by den visscherye.
Neel Garbrantsdr van Winckel met heur kynt eyschers
dien begeerden wederomme te hebben tot heuren vryen eyghen zeeckere
pcheel seijlants van heur gecomen synde & eertyts by eenen Albert
Pietersz aen Jan Jansz alis Jan Oem vercoft met sulcke conditien
(zoe zy seyde) dat zy als eyschers 't voirzeyde lant tot heuren wille
souden moghen aflossen / Ende d'antwoorde van de weduwe van
Albert Pietersz voirzeyd gedaechden By ons getuygen hier onder gescreven gehoirt
mitsgaders zeeckeren informatien & munimenten by den voirnoemden
perthyen geexhibeert gesien & overgeweghen soe hebben wy
den voirnoemde weduwe van Albert Pietersz in't beter recht
getuycht & den eyschers in 't quade recht. Gedaen
by ons Heyndrick Cornelis Symons Jacob Symonsz Geryt Cornelisz
Langedycker / Cornelis Jan Geertes Jan Outssz Willem Jacobsz &
Aerian Jacobsz.
Ende volgend 't voirzeyde ghetuych zoe zyn den selven eyschers by vonnisse
van Schepenen gecondempneert in den boeten mitsgaders alle den costen
van de perthyen / welcke costen (zoe voir 't seventhuych van karsmis
gadinge als van desen) zyn getaxeert op 14 stuvers.
Symon Claesz Cuyp als procuratie hebbend van Baef Willems mitsgaders Aerian
Dircxsz eyscher / op & tegens Jan Jaep Groeds gedaechden gedaen
beroerend zeeckere zeeckere lanthuyere van de vicarielanden voirzeyd
Den getuyghen perthyen aen wederzyden gehoirt hebbend hebben
den voirnoemde Jan Jaep Groedts in't beter ercht getuycht & den voirzeyden
Symon Claesz zoe hy procedeert in 't quader recht.
Ende is by vonnisse van Schepenen den voirnoemden Symon Claesz zoe hy
procedeert
in den costen gecondempneert.
OR 5656/13
Den 23en julij 1576
Schepenen hebben Pieter Claes Pieter Theens toegeschat / van Jan Jansz
Guiertes voir die somma van 6 gulden eenen middelbaer koe.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Pieter Claes Pieter Theens
gecondempneert omme Jacob Pieter Garbrants van Winckel leveringe
te doen en hem leveren 7 vaeren riedts Langedycker bant voir
Ste Lourens eerstcomend ofte 't staet langer met gemoede.
Schepenen hebben bij heuren vonnisse Cornelis Jonge Pieter Bregs als
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man van Marytgen Eelesdr gecondemptneert omme Aerian
Piet Gerrits op te leggen & betaelen die somma van 50
gulden voir den eersten novembris eerstcomend.
Jan Janz Guiertes belooft hebbend Symon Claesz Cuypers te vryen &
granderen (van Jan Geryt Maertens) van die somma van 68 gulden 13 sth 8 penn
& daer maexel voir gewesen heeft.
Soe hebben Schepenen Symon Claes Cuypers toegeschat van Jan Jansz Guiertes
5 zyn beste koyen voir den voirzeyden somma 68 ghulden 13 h sth.
Cornelis Jan Tuts wert van Schepenen toegeschat van Claes Aerian Cornelis
zyn beste bed met syn toehoeren voir die somma van omtrint 4 gulden
naer vermelden zyn bouck.
Den 26en july 1576
Up huyden den 26en july 1576 soe compeerde voor mij
Syvereyn Reyntvoirt als Rentmeester van Heer Cornelis van Assendelft
Heer van Gouweriaen rcs / & verclaerde dat hy by Cornelis
Jansz onsen gesworen Boode hadde doen arresteren onder Claes
Jansz Ooterlick / zeeckere penningen dien hy & Geert Cornelisdr
als mede bruyckerse van Assendelft's zaet / uuyt saecke van
zeeckere hoy by hem van de selven Geert Cornelisdr gecoft schuldich
was & hadde belooft te betaelen -- & versochte den
voirzeyden Rentmeester uuyten naem & van wegen als voiren /
dat den voirzeyden Claes Jansz Oterlick hem den penningen dien hy
Geert Cornelisdr belooft hadde in synen handen soude leveren
zoe hy noch seeckere somma aen de voirzeyde Geert Cornelisdr ten achteren
is & oick mede soe 't hoy daer den penningen voir belooft zyn
opten selven saetelants gewassen is / welcken arreste den voirzeyden
Boode heeft bekent by by hem gedaen te zyn. Daer op den voirzeyden
Claes Jansz hem voir andtwoorde heeft gegeven dat hy 't voirzeyde hoy
by hem van de voirzeyde Geert Cornelisdr gecoft al betaelt hadde.
OR 5656/13v
Den 6en augusti 1576
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van de Schout van Nyedorp
cogge gedaen op Claes Claesz Stroed gedaechden nopende
dat hy den bonen op 't huys gestelt heeft / hebben by heuren
vonnisse den voirnoemde Claes Claesz gecondempneert in de boete
daer toe staend naer inhout den keur.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van den Schout / gedaen op Jan
Jacobsz van de Moerbuyck gedaechden / hem aenseggend dat hy
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hadde geseyt dat Pieter Hilbrantsz een vals getuych gedaen hadde
't welck zoe hy 't selve nyet bewysen en conste / dat hy daer
over gecondempneert soude worden in de boete van . . . . . . . . . .
& den andtwoorde van de voirzeyde gedaechden mitsgaders zeeckere
informatie hebben den Schout van syne eysche ontseyt &
den voirzeyden gedaechden geapsolveert.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van den Schout & d'andtwoorde
van Gerrit Aeriansz beroerend dat Geryt voirzeyd op mey dach laestleden zeeckere gasten hadde in syn huiese geset omme
drancke te drincken / & dat tegens de keure dat hy daer
aen hadde verbuert 10 pont & d'andtwoorde van de voirzeyden gedaechden
dien seyde dat den Schout hem verlof had gegeven / mitsgaders
't rapport van zeeckere mannen by den gerechte daer toe gekommitteert
de welcke den eyscher hadden toegevonden een gulden in de
handt & dat den gedaechden, daer over noch soude genen lut
gelach / hebben by heuren vonnisse / 't seggend by den gecommitteerden
gedaen zynde geloudeert & van waerde gewesen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Cornelis Jonge
Bregs (naesaet van Cornelis Piet Geryts) Aerian Piet Gerrits
sal vryen van zeeckere resterende renten naer vermelden een obligatie
welcke renten Pieter Theensz competeren / binne den eerstcomenden
4 weecken & den obligatie binnen den selven 4 weecken
aff te quyten & in Aeriaen Pietersz hadden te leveren.
Claes Jansz Oterlick heeft op huyden geleden 14 dagen / hem overgegeven & belooft Jannetgen Jansdr weduwe van Lambert
Sybersz te betalen die somma van 29 gulden binnen een maent
ingaend huyden 14 dagen leden ofte by foulte dat
Jannecgen de penningen sal moghen laeten uuytlegge by den Officier
Jan Gerritsz Nieckelant van de Zydwint lydt Aerian Cornelis schuldich
te wesen 23 gulden en heeft daer voir pand gewesen aen een
bed / Schepenen hebben Aerian Groenes toegeschat 2 middelbaer
koyen van Jan Gerritsz koijen.
Jan Pieter Lybes erffven belijden Aerian Groens schuldich te wesen
6 ghulden 15 sth & wysen daer voir pand aen een koe / Schepenen hebben
Aerian Groenes een koe toegeschat van Jan Pieters erfve koye.
OR 5656/14

NOG CONTROLEREN VANUIT ORIGINEEL !!

Pieter Jacobsz Backer wert van Schepenen toegeschat van Jacob
Pieter Cornelis zyn beste koe voir die somma 8 gulden & 4 h stuuvers
van arbeytsloon ter goeder rekeninge.
Floris Pieter Vries wert van Schepenen toegeschat van Jonge Pieter
Vries syn broeder -------------------------------------------------------------------------------- van Floris voirzey gecoft voir den --------------------25

van custinge wesend een gerechte derde del van -------------- gulden.
Claes Claesz Breeck als voocht van syn oude kynderen heeft eysche gedaen
------------------ omme te hebben copie uuyt zeckere contracte
twisschen zyn voirzeyden kynderen ter eenre & Neel Garbentsdr met heur kynt
ter andere zyde, gemaect en berustend onder Heertgen Aeriansz voirzeyd.
Schepenen hebben 't selve op huyden derdemael in state gestelt.
Pieter Jansz Coeman als geordoneerde voocht van Katryn Gherrit Ghysesdr
bekende van wegen Tryn Gerrits voirzeyd van alsulcke gerechte quote portie
van de hoyschuijer staende op Assendelfts zaedt als by den voirzeyden Tryn
Gerritsdr
cum socys ----------aen Geerdt Cor---------vercoft is ten
vollen & al betaelt te zyn den laesten penning metten eerste.
Den 20en augusty
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert beroerend den saicke twisschen
Cornelis Jacobsz Rommelaer ter eenre & Aerian Heynes ter andere syde
beroerend zeeckere lantsoncosten naer dien zy hebben gehadt 't rapport
van zeeckere Arbyters / dat Aerian Heynes voirzeyd sal volstaen
mits betalend 19 sneesz oncosten alsoe hy 't selve lant ontfangen
heeft ten waere dat Cornelis Rommelaers beliefde't selve lant
tot syn coste te doen meten & soe alsdan by den metinge
gevonden worde dat Aerian Heynes voirzeyd meerder als 19 sneesz
competerenden in oncosten te ontfangen dat hy soude gelden in
oncosten naer advenant van syn geersz.
OR 5656/14v
Den 20en augusty 1576
Schepenen gehoirt hebbend den eysch & conclusie van de Substituyt
van den Schout van Nyedorp cogge op & tegens Jan Jansz alias
"Hartoch sonder gelt" / beroerend dat den voirzeyden Jan Jansz by
eenen Maerten Jansz Bruyn van Nyedorp was gearresteert & nyet
en was gecompeert & volgend dien verclaert veylich off hy keerdet
met beter recht / & eenen weete bestelt synde om syn keer
& den gedaechden zynen defentie doende dat 't selve arrest
by den voirzeyden Maarten Jansz gedaen synde binnen den jurisdictie
van Winckel geschiet is / 't welck oick voir ons is gebleecken
by zeeckere attestatie oick mede hem geen dach beteyckent
synde concludeerde tot absollutie / hebben by heuren vonnisse
den voirzeyden Substituyt ontseyt van synen eysch & den voirzeyden Jan Jansz
geabsolveert.
Pieter Claes Pieter Theens wyst Evert Dircxsz van Barsinhorn
pand voir een 100 pont handkaesz / aen een koe &
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voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche & conclusie gedaen & genomen
by den Substituyt van den Schout / up & tegens Aerian Cornelis
Slotgens met syn susters gedaechdens / nopende dat zy
verswegen beesten hadden / welcke questie aen 't placaet gewesen
is & naer wy seeckere informatie / mitsgaders 't placcaet
hadden gesien / hebben by vonnisse verclaert dat
den voirzeyden Aerian Cornelisz met syn susters hadden verbuert
3 koyen volgend 't placaet.
Schepenen gehoirt hebbend den eysch & conclusie gedaen & genomen by den
Substituyt op & tegens Cornelis Michiel Arijs, beroerend dat
dat hy syn schapen opten Zydwint bekeurt hadde / heben by
heuren vonnisse den voirzeyden Substituyt ontseyt & den gedaechden
geabsolveert.
Den Substituyt heeft uuytgeleyt in handen van Jan Cornelisz
Slotgens Scotgaerder van Vogelensancks molen ingelande
35 sth / blanck op Jonge Jan Jansz Snyder van Oude Nyedorp

ofte het actie
van hem hebbend

Up huyden soe compeerde Jonghe Pieter Pietersz Vries
in presentie van Heertgen Aeriansz Schepen & beloofde Floris
Pietersz
synen broeder / binnen 3 weecken betalinghe te doen van alsulcke
verschenen custinge van 't huys & erffve staende alhier tot Nyedorp
achter den kerck (van Heer Pieter Jansz gecomen) & by hem
van Floris Pietersz syn voirzeyden broeder gecoft / ende by foulte
hy 't selve nyet en dede binnen 3 weecken eerstcomend
soe stelde hy 't selve huys & erffve wederomme in handen
van Marytgen Symons weduwe des voirzeyden Floris Pietersz
schoonmoeder ommee heuren vryen wille daer mede te mogen
doen sonder yemants wederseggen / & renuncheren van de coope.

OR 5656/15
Schepenen gehoirt hebbend den eysch & conclusie by Jan Pietersz van de Tocht
gedaen & genomen opten kynderen en erfgenamen van Symon Pietersz Snyder
beroerend te hebben betalinge van eenen obligatie rog & d'andtwoorde
van de voirzeyden gedaechden / En soe den saicke by ons geappointeert is
geweest aen goede mannen welcke mannen by heuren goedtduncken
hebben hueren uuytspraecke verclaert / dat den erfgenamen van
Symon Snyder voir 't inhout van de voirzeyden obligatie 't gunt daer noch
resteerde die somma van 6 gulden eens te betalen d'een helft
t'Sinte Matheeus & d'ander helft tot Sinte Jacob beyde eerstcomend.
Welcke uuytspraecke van goede mannen Schepenen hebben
gelaudeert & van waerden ghewesen.
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Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Claes Claesz Breeck als
voocht van synen oude kynderen eyscher op & tegens Heertgen Aeriansz
gedaechden omme te hebben copie uuyt zeeckere compositie
ofte uuytspraecke twisschen hem uuyten naem van syn oude kynderen
& Neel Garbrantsdr met heur kynt gemaect zoe 't selve
is berustend onder Heertgen voirzeyd & noch nyet en waeren effectuelicken
onderteyckent ock hebben by heuren vonnisse verclaert dat
Claes Claesz voirzeyd gheen copie en sal hebben uuyt 't voirzeyde bescheyt
ten waere 't selve eerst effectuelicken waer ondergeteyckent.
Op welcke vonnisse den voirzeyden Claes Claesz hem heeft gestelt
refermant voir den Hove van Hollant.
Schepenen gehoirt hebbend den eysch & conclusie van Aerian Maertsz
van Hoochtwoude uuyten naem van Jan Schou ofte zyn kynderen
als eyscher gedaen op & tegens Mathysz gedaechden omme wederomme
te hebben in reconventie zeeckere 100 gulden dien hy seyde
dat Joris Mathysz aen gelde uuyt handen van Hendrick Geel soude
ontfangen hebben / mitsgaders noch 98 gulden welcke
penningen den gedaechden van wegen eenen Reyner Adriaensz
Cromhout in betalinge van custinge hem van Jan Schou resterend
over ofte te veele ontfangen hadde / Ende d'andtwoorde van
voirnoemde Joris Mathysz dien seyde van alle 't gundt hy ontfangen
hadde zyn voirnoemde meester rekenschap gedaen te hebben / &
zoe naer dien by den voirnoemde eyshers maester & Reyner Adriaens
eyndtlycken eenen doode & slot van rekenschap
gedaen is conccludeerde tot absolutie van den eyscher syn eysch
hebben by heuren vonnisse den eyscher soe hy procedeert
ontseyt van synen eysch & den voirzeyden Joris Mathysz geabsolveert.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie gedaen & genomen
by Aerian Piet Geryts cum socys up & tegens den kynderen van
Jan Pieter Lybes gedaechden dat den voirzeyden gedaechden henluyden
schuldich souden zyn te vryen & granderen van 100 gulden
hooftgelt metten renten Jan Coster Reyers weduwe
competerend naer vermelden den constititie brieff daer van synde
hebben by heuren vonnisse verclaert dat den gedaechden den
voirzeyden eyschers sullen vrijen & ongemolesteert houden van de voirzeyden
hooftpenningen & renten.
OR 5656/15v
Den 3en septembris 1576
Den Schout heeft uuytgeleyt (in handen van Jan Claesz
Schotgaerder van 't schot) tot laste van Jan Claes Yffs.
weduwe die somma van 5 gulden 5 duyts.
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Schepenen ghehoirt hebbend den eysch & conclusie / by den Schout
gedaen & genomen / op een Claes Jacobsz van Hoorn dien
hadde doen verdagen Jan Oem van Oude Nyedorp met
Jan Jansz synen zoen & op synen competente rechtdach nyet gecompeert
en is / hebbenby heuren vonnisse den voirnoemde Claes Jacobsz
veylich verclaert naer vermelden den privilegien.
Schepenen gehoirt hebbend den eysch & conclusie by Meijns Gerytsdr
huysvrouwe van Jacob Piet Japes beroerend eenen obligatie inhoudend
50 gulden & d'andtwoorde van Walich Maerten Walichs
gedaechden / hebben by heuren vonnisse den obligatie
van waerden verclaert. Op welcke vonnisse den voirzeyden
gedaechden de facto heeft geappelleert.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat van Neel Hoochsaets
een middelbaer deken voir die somma van 14 sth van boeten.
Den Schout wert van Scepenen toegeschat van Jan Pieter Lybes erfven
een middelbaer deken voir die somma van 9 sth van boeten.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat van Dirck Jonge Claes
een koperen pot voir die somma van 5 groten van dycx boeten.
OR 5656/16
Den 17en septembris 1576
Aecht Willem Heijnes bekent Garbrant Aeriansz Provenier
tot Alcmaer schuldich te wesen 2 jaer renten tot 3 guldens / 's jaers
de @ 74 & 75 karsmisse verschenen wesend van 50 gulden hooftgelt
mits begr----- te corten den verschoten hondertsten penning & beloefde te
betaelen binnen 14 dagen / in presentie van Garbent Cornelis Schepenen.
Jacob Jansz Veel bekent Dirck Jan Cornelis schuldich te wesen
16 gulden ter cause van een koe in reste van meerder somma
& belooft de selve penningen te betaelen voir lichtmisse eerstcomend
ofte by foulte gheeft hem verwonnen met alle rechte.
Hendrick Claes Reyntges is by Schepenen vonnisse gecondempneert dat
dat hy binnen 14 daghen zyn getuychnisse van zeeckere --------Pieter Claes Pieter Theens by gescrifte sal leveren.
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Beroerend den vercoepinghe die men by executie van de gerechte
doen soude van 't huys & erffve daer Symon Claes Cuypers nu
ter tyt bewoont ten versoucke van Willem Pietersz Substituyt
cum socys / is in presentie van Ridwert Hercxsz in juditie
by gemoede opgestelt tot karsmisse eerstcomend.
OR 5656/16v
Den 1e octobris 1576
Schepenen hebben by heuren vonnisse Wyleff Aeriansz Witte
gelt ofte pandt toegewesen van Jan Jansz Guiertes ter
somma van 3 ghulden 10 sth naer inhoudt Wylefs bouck /
Schepenen hebben Wylef voirzeyd toegeschat Jan Jansz beste
bed met syn toebehoeren.
Jonghe Geryt van de Zydwint wyst den weduwe van Aerian
Allert Walichs pand / voir die somma van 3 gulden 10 stuvers
aen een veers / & voirts tot Scepenen schattinge.
Schepenen hebben den voirzeyden weduwe den veers toegeschat.
Schepenen hebben Oude Jan Jan Wyertsdr van Langedyck
gelt ofte uuytleg toegewesen van Claes Jansz Oterlick voir
die somma van 7 ghulden 6 sth 1 oirtgen / uuyt saicke van berekent
gelt van lanthuijer in reste van meerder somma.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche conclusie van den Officier
& d'andtwoorde van Jonge Cornelis Dircxsz gedaechden
beroerend zeeckere Molendycx boeten leggende op 't lant
't welck Jonge Cornelis voirzeyd in de Leyer molen van 't jonge
convent gebruyct / welcke boeten den Officier van de voirzeyde
gedaechden begeerde betaelt te hebben / hebben by heuren
vonnisse den voirzeyden gedaechden geabsolveert
van de dycx boeten & voirts verclaert dat d'Officier syn
boeten sal soucken aen de ghenen dien opten molendyck
gestoelt zyn.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche & conclusie van Amel
Gerytsz als voocht van Maerten Geels kynderen & d'antwoorde
van Pieter Cornelis Michiels gedaechden / beroerend 2 obligatien
onder hem berustend & spreeckend op 't huys & erffve bij
Hyendrick Moller van Maerten Gheel gecoft / welcke obligatien
d'eyscher versochte gecasseert te hebben mits dat hy wederomme
in de plaetse van dien ander vasticheyt soude leveren / --hebben by heuren vonnisse den eyscher ontseyt van
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synen eyssche / maer zoe hy den obligatien begeerde te
hebben gecasseert dat hy dien soude aflossen metten
penningen daer inne begrepen & inhoudend.
Schepenen hebben den Schout toegeschat / van Hendrick
Oude Joostes toegeschat zyn geheele beste cleet voir
die somma van 5 gulden.
OR 5656/17
Den 15en octobris 1576
Schepenen gehoirt hebbend den eysch & conclusie van Jacob Claes
Thades eyscher omme te hebben betaelinghe van Jan Pieter Lybes
kynderen gedaechdens van zeeckeren turff by Fop Jans van den
eyscher gecoft & eensdeels by synen susters verbrant ---- & d'antwoorde
van de voirzeyden gedaechden / hebben by heuren vonnisse den eyscher van
synen eyscher ontseyt & den gedaechdens geabsolveert.
Schepenen gehoirt hebbend den eysch & conclusie van den Schout als
eyscher omme te hebben betaelinghe van Aerian Jan Gerijts (Groot)
gedaechden van seeckere bedaengde penningen by den Schepenen &
Burgemeesteren bedaengt nopende van de buytenlanden van de Zydwint
deur den Zydwint waterend / & d'antwoorde van de gedaechden.
Ende hier op gehoirt hebbend 't rapport van de gecommitteerden
die by middele van compositie den eyscher toegevonden
hadden over elcke gers lants dien den gedaechden buyten
de Zydwint heeft & met deurwateren geproffiteert is soude
geven 6 stuvers / hebben by heuren vonnisse den
voirnoemde compositie van 6 stuvers op elcke gers /
geloudeert & van waerden ghewesen.
Den 29en novembris 1576
Deur d'absentie van de Schout op huyden
vacantie gheweest.
OR 5656/17v
Den 12en novembris 1576
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Pieter Cornelis Jan Foppes
& d'antwoorde van Jan Jacobsz gedaechden persisteren by 't voirgaende vonnisse in't voirste van 't jaer twisschen den voirzeyden
perthyen gewesen mits conditie dat Pieter Cornelisz sal
volgen den bruyckwaer van zoe veel lants naer den
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sommatie van 3 gulden & 3 stuvers bedragend / volgend
zeeckere acte by hem geexhibeert.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche & conclusie van Pieter Dircxsz
Backer als procuratie hebbend van Claes Jacobsz Cort poirter der
stede van Hoorn eyscher & d'antwoorde van Jan Jansz alias
Jan Oem gedaechde beroerend betaelinge te hebben van zeeckere
resterende pennngen naer vermelden eenen obligatie eertyts by Jan Oem
voirzeyd gepasseert & ondergeteyckent ---- hebben by
heuren vonnisse verclaert dat Jan Oem voirzeyd den selven
resterende penningen sal betaelen voir meij eerstcomend & den
obligatie affquyten ofte by foulte hy 't selve nyet en doet
& den eersten mey overstreecken synde soe sal den voirzeyden
eyscher zoe hy procedeert den penningen mogen laeten uuytleggen
van den Schout.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat van Geert Claes
Risses 2 heur beste lammeren / voir die somma van
31 sth.
De naeghelaten weduwe van Jan Reyersz Coster wert van Schepenen
toegeschat van Aerian Piet Gerrits voer zyn beste
koyen voir die somma van 50 gulden hooftgelt
& 6 gulden als renten van 100 gulden.
Aerian Piet Geryts wert van Scepenen toegeschat van
Jan Pieter Lybes erffven heur huys & erffve mitsgaders alle heuren roerende goederen & dat mede
voir 50 gulden hooftgelt & 6 gulden van renten
in forma als boven.
OR 5656/18
Den 26en novembris 1576
Symon Claesz Cuypers als procuratie hebbend van Baeff Willems Ha ecks
heeft een Jan Jacobsz Groed beclaecht dat hy gehouden soude wesen
zeeckere huyercedulle van een pcheel lants genaemt "Schencken weyd"
van hem gehuyert synde te kennen ofte ontkennen / waer
op den gedaechden seyde ongehouden te zyn soe den landen
ofte bruyckwaer van dien den eyscher nu ter tyt nyet en competeerden
daer beneffens mede in juditie compeerde Pieter Hilbrantsz als
procuratie hebbend van Gerbrich Matheeusdr als moeder
van Claes Woutersz nu tegenwoordich posseesseur van de vicarie
blyckend by den acte by den Extie heur daer van gepasseert
Ende versochte dat den voirzeyden eyscher in den voirzeyden saicke nyet
ontfanckelyck
en soude weesen voir rechte & den tegenwoordich possesseur
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voirnoemd ongemolesteert laeten & dat den Schout &
Schepenen den voirzeyden eyscher nyet en behoirden te ontfangen
maer den tegenwoordigen possesseur voirstaen & styven & stercken
in de possessie daer van protesterend / Schepenen gehoirt hebbend
eysche & andtwoorde aen wederzyden hebben by heuren
vonnisse den voirnoemde eyscher ontseyt van synen eysche.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche & conclusie gedaen by Maerten
Pieter Herckesz uuyten naem van synen moeder beroerend zeeckere
compositie twisschen hem & Remment Willemsz eertijts heuren
swager gemaect van de deelinge & bestedinge van den voirzeyden Remments
oude kynt by den eyschers suster geprocreert & d'antwoorde van de
voirzeyden Remment Willemsz gedaechden hebben by heuren vonnisse
't accoort van de deylinghe & bestedinghe van 't voirzeyde kynt & synen
goederen / verclaert van waerden te wesen & blyven. Ende
dat den voirnoemde eyscher schuldich soude wesen 't kynt tot Nyedorp
te leveren by zynen beste moeder omme by heur te woenen / binnen
14 daghen ofte 't staet langer met gemoede.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche & conclusie gedaen & genomen
by Cornelis Jansz Molenaer omme van Joris Mathys & Aerian Aeriansz
synen voir huysvrouwen broeder & swager te zyn geindempneert van
eenen constitutiebrieff Reyner Adriaensz Cromhout competerend / & op den
voirzeyden eyscher spreeckende inhoudend 100 guldens hooftgelt zoe zyluyden
aen de voirzeyden lasten gedeylt zynde / & d'antwoorde van de voirzeyden
gedaechden
& hier op gehadt 't advijs van zeeckere gecommitteerden
hebben by heuren vonnisse verclaert / dat den voirnoemden gedaechden
den voirnoemde eyscher sullen vryen van de voirnoemde constitutiebrieff mits
den selven in synen handen te leveren ofte by foulte eenen brieff van
indempnitie met speciael hypoteeck daer inne zy gedaechden
heur sullen verbinden elcx bysondere een voir al als principael
dat Schepenen justificeren solvent genouch te wesen / voir lichtmisse
eerstcomend ofte staet langer by gemoede alle volgend 't rapport van de
gecommitteerden.
Schepenen gehoirt hebbend d' eysche van Jacob Lambertsz eyscher & Jacob
Pieter Cornelis gedaechden beroerend zeeckere toebedaengde penningen by arbyters
uuytgesproocken & alsoe d'arbyters up heuren uuytspraecke hebben
gediscordeert / hebben Schepenen 't midelste seggen ofte pryse geloudeert
& van waerden gewesen / Den eyscher versochte gelt off pand Schepenen,
stellen 't selve in state. Andermael in state den 10en december 1576.

OR 5656/18v
Den 10en december 1576
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Symon Coemen Heyns
Claes Pietersz leverantie sal doen van een sack boenen / voir
jaersdach eerstcomend / ofte 't staet langer by gemoede.
Pieter Willem Dircxs eijscher & Cornelis Aerian Wouters
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en dat naer heuren
believen buyten zyn
wille ofte danck.

met Jan Willem Jans gedaechden welcken eyscher seyde dat den
voirzeyden gedaechden zeeckere vis waert zynde 15 stuvers van zyn
val hebben ghenomen uuyt zyn kaerp & begeerde daer van betalinge.
Den gedaechden ontkent den eysch.

Schepenen ghehoirt hebbend d'eysche van Thonis Symonsz eertyts
Schout van Veenhuyzen omme te hebben van Symon Claes Cuypers
ghelt ofte pand voir zeeckere 5 ghulden 15 sth bedaengde penningen van
's heere boeten & d'antwoorde van Symon Claesz gedaechde
hebben by heuren vonnisse den voernoemde eyscher gelt off pandt
toegewesen & uuyt saicke Symon Claesz gheen pand en wilde
zoe heeft den eyscher uuyt crachte van Schepenen vonnisse selver
pand gewesen aen Symon Claesz zyn beste bed met zyn toebehoeren.
Schepenen hebben den eyscher 't voirzeyde bed met zyn toebehoer toegeschat.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Jan Jansz Smits als gecommitteerde
omme zeeckere resterende penningen van miente wegen te ontfangen &
d'antwoorde van Floris Harmensz & Jan Evertsz uuyten naem van
Sy Cornelis Symons weduwe gedaechden hebben by heuren vonnisse
verclaert zoe werde den voirzeyden eyschers hem nyet en betaelen voir
Ste Geertruyd eerstcomend / dat den eyscher alsdan uuytleg sal hebben.
Den Schout eysscher omme te hebben gelt ofte pand van Aerian
Cornelisz Slotgens ter somma van 50 sth in state.
Den questie twisschen Jacob Lambertsz eyscher & Jacob Piet Cornelis
gedaechden beroerend zeeckere toebedaingde penningen in state.
Amel Gerytsz als geordineert voocht van Maerten Geels kynderen
eyscher omme te hebben betaelinghe van zeeckere resterende custinge
van Heyndrick Moller gedaechden / & d'antwoorde van
de voirzeyde Heyndrick Moller dien seyde ongehouden te zyn voir dat den
lasten van 't vercofte huys afgequeten waeren / in state.
Up jaer & dach als boven zoe zyn constitueerdt voir ons Willem Pietersz
Substituyt / Aerian Dircxsz & Garbrant Cornelisz Schepen)
Pieter Jacobsz Backer & Joostgen Cornelisdr & verclaerden dat
zy in't beginsele van de turble kercks geboden hebben gehadt
maer overmits den turble nyet getrout en waeren. Soe
hebben zy voirnoemde psonen verclaert omme / alle questie & ghescholy
die naemaels uuyt saicke zy & nyet getrout en waeren, soude
moghen rysen te voirhoeden. In den eersten Pieter Jacobsz dat hij
Joostgen Cornelisdr voirnoemt houdt voir syn d'echten getroude huysvrouwe
& Joostgen voirzeyd verclaerde dat zy Pieter Jacobs houdt voir echten
man en dat heuren kynderen zyn geechte kynderen / Ende
waer 't zaicke dat Pieter Jacobsz voir zyn voirseyde huysvrouwe
OR 5656/19
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deser werelt overleedt zoe zoude zyn voirnoemde huysvrouwe
& zijnen kynderen dien hy nu tertyt in't leven heeft mitsgaders
't kynt daer zyn voirzeyde huysvrouwe nu tertyt mede bevrucht is
hooft voir hooft gelyckelicken deijlen aen 5 deelen & zoe
het ongeboeren kynt doot ter werelt coemt ofte naer syn
geboorte sterft / zoe sal den portie van dat kynt eerffven aen
4 gelycke gedeelten / te weten een voir syn moeder & d'ander
3 voir zyn broeders en suster hooft voir hooft gelycke veel.
Aldus gedaen op jaer & dach als boven. Ende my present,
Claes van Buyten.
OR 5656/19v

Anno 1577
Syn Schepenen gheweest
Amel Gerritsz
Jacob Jansz Groed
Jan Zyvertsz
Claes Jansz Ghyses
Albert Barentsz
Jan Pieter Willemsz
Cornelis Rens Jansz
Den 7en januarij @ voirzeyd
Den Schout wert van Schepenen toegeschat van Cornelis Aerian
Wouters zyn beste bed met zyn toehehoeren / voir die somma
van 5 gulden & 10 stuvers.
Claes Cornelis Romelers wert van Schepenen toegeschat van Sijke
Andrysdochter nu huysvrouwe van Arent Cuyper / alle zynen
huysraet ofte inboel 't welck Claes voirzeyd sal cunnen behouden
voir die somma van 3 gulden & 2 stuvers.
OR 5656/20
Den 3en dach van de karsmis gedinghe
Pieter Dirck Lourens als voocht van den naegelaten weduwe
van Jan Cornelis Allerts syn suster wyst Pieter Cornelis Michiels
als man en voocht van Guertgen Heyndricxdr maexel
voir die somma van 84 ghulden 10 sth ter goeder rekeninge ter
cause van custinge aen 't selve lant daer den custinghe
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van roerende zyn. Schepenen hebben Pieter C. voirzeyd toegeschat 't geheele zaedackerken daer den custinge van roerend zyn
mitsgaders een halff ---------- 31/2 gers groeds over den herberch.
Cornelis Zygers van Barsinhorn van Schepenen toegescht / van
Symon Coemen Heyns zyn beste koe mitsgaders 't lant daer
den custinge van roerend is / voir die somma van 66 ghulden 10 sth.
ter goeder rekeninge.
Jaep Heyn van de Tocht wert van Schepenen toegeschat / van
Cornelis Doue Symons zyn beste koe (op een nae) voir die
somma van 4 ghulden 10 sth.
Aerian Cornelis Slotges wert van Schepenen toegeschat van
Dirck Claesz Joris / zyn beste bed met een middelbaer deken
voir die somma van 4 gulden ter goeder rekening.
Heertgen Aeriansz wert van Schepenen toegeschat van
Toems Volkerts zyn beste koe voir 6 gulden 10 sth.
Willem Pietersz Substituyt wert van Scepenen toegescat van
Thys van Mathys / 't saylant by hem van Willem gecoft
voir die somma van 26 gulden 13 sth custinghe
daer van resterend.
Symon Claesz Cu cvfypers wert van Schepenen toegeschat van
Jan Maerten Wevers twie zyn beste koyen / voir die
somma van 33 gulden.
Meester Gerit van Berckenroed wert van Schepenen toegeschat
van Anna Cornelis Garbents wedu / heur twe beste koyen
voir die somma van 30 gulden 10 sth.
Luytgen Pietersz wert van Schepenen toegeschat van Huybert
Cornelis Timmerman / zyn beste koe voir die somma van 11 ghulden 8 sth.
Jaep Schout Jans wedu wert van Schepenen toegeschat van
Geryt Aerian Cornelis / alle zyn huijsraet voir die
somma van omtrent 13 gulden van over jaer ter goeder rekeninge
& van dit tegenwoordige jaer ter somma van 25 gulden
van huyshuyere
OR 5656/20v
Meester Geryt van Berckenroed wert van Schepenen toegeschat van
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Albert Pieter Guertes zyn twee beste koyen voir die somma
van 35 gulden 10 sth.
Gerbrich Matheeusdr eyscherse op & tegens Luytgen
Pietersz gedaechden. Schepenen verclaren by by heuren vonnisse dat
den voirzeyden gedaechden sal te wed gaen ofte 't wed bekennen / van seeckere
verschenen lanthuyere soe het een vryen gedinge is.
Luytgen heeft de sacke geappelleert.
Den 4en dach van de gadinge
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Gerbrich Matheeusdr
& d'antwoorde van voirzeyden Luytgen Pieters hebben by
vonnisse verclaert dat Gerbrich Matheeusdr 't wed seven styff
en sterck gewonnen heeft gelyck of den getuygen heur 't selve
toegetuycht hadden.

Den laesten dach van de gadinge
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat
Gerbrich Matheeusdr gelt of maexel van Luytgen Pietersz
sal hebben van de verschenen lanthuyer van 't flos ter somma
van 50 gulden ter goeder rekeninge.
En uuyt saicke Luytgen voirzeyd geen maexel en heeft gewesen
zoe heeft Pieter Hilbrantsz als procuratie hebbende van de voirzeyde
Gerbrich uuyt crachte van Schepenen vonnisse selver maexel
ghewesen aen twie van Luytgens beste koyen & voirts
tot Schepenen schattinge / Schepenen hebben Gerbrich drie van
Luytgens beste koyen toegeschat voir den voirzeyden som.
Meester Geryt van Berckenroed wert van Schepenen toegeschat
van Thys Jaep Symon Luchts zyn 2 beste koyen voir
die somma van 25 gulden verschenen lanthuijer.
Cornelis Langedickers wert van Schepenen toegeschat / van
Symon Coemen Heyns / zyn drie slimste ofte minste koyen
voir die somma van 41 gulden 10 sth verschenen lanthuyer van twee jaeren.
OR 5656/21
Den 21en january 1577
Cornelis Jan Pieter Lybes rechtelicken gearresteert zynde omme
getuychnisse
der waerheyt te geven ten versoucke van Claes Claesz Breeck / attesteert
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presenterend 't selve des noodt synde bij eede te affirmeren / dat hy
in den jaere 71 van Claes Claesz Breeck # heeft gecoft
# & Jaep Groed een koe hoij & noch van Claes Breeck voirzeyd # heeft gehuyert een stuck
voirzeyd
weydlants genaempt "die hoochge hem"/ te samen voir die somma
van 42 gulden / op welcke voirzeyde somma hy attestante seyde
in betalinge ghegeven te hebben in den eersten in handen van pastoir
van Winckel die somma van 26 ofte 27 gulden / en noch in
handen van Pieter Dircxsz Backer 8 gulden die Pieter Backer van
Claes Breecks wegen ontfangen heeft / ofte daer omtrent / Voirts
zoe seyde hy attestant met Claes Breeck van 't gunt voirzeyd is een
doode rekenschap gedaen te hebben / & heeft Claes Breeck den reste
ten vollen betaelt.
Up huyden compeerden in juditie Alyt Aerian Allert Walichs
weduwe & heeft Aerian Wouters weduwe & kynderen uuytstel
gegeven van zeeckere 24 gulden toegeschatte penningen
heur resterend / d'een helft tot paesschen / & d'ander helft Sinte
Jacob beyde eerstcomend / mit sulcke conditie dat Cornelis
Aerian Woutersz voir hem & als voocht van syn moeder / den
beloofde voirzeyde somma van penningen op dagen & termynen voirzeyd te betaelen &
by foulte dat den voirzeyden weduwe van Aerian Allertsz met
't recht van d'executie sal moghen voirts procederen.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Jan Jacobsz Groed
& d'antwoorde van Symon Claesz Cuyper als gemacht van
Baeff Willemsdr zoe hy procedeert / gedaechden hebben by
heuren vonnisse verclaert / dat Symon Claesz Cuyper soe hy
procedeert / Jan Jacobsz eysscher voirzeyd in restitutie wederomme
sal leveren zeeckere huyercedulle van een perceel lants
genaempt "Schenken weyd" hem by den voirzeyden eyscher overgelevert
voir paesschen eerstcomend ofte by foulte van dien daer
voir stellen suffisante causie omme den eyscher daer van
ongemolesteert te houden.

X omme verleyde
oncosten.

Baeff Willemsdr Kaeps poitersz t'Alcmaer / ingewonen synde
ten versoucke van Symon Claes Cuypers X en zoe den selven nyet
en compeerde noch gemacht en heeft gesonden / is by Schepenen
veylich verclaert.

OR 5656/21v
Den 4en februarij 1577
Schepenen gehoirt hebbend den eysche & conclusie van Aerian Dirck Wissen
dien versochte betaelinghe van Cornelis Michielsz / & Jan Claes Gherritsz
van zeekere lanthuyere van een saete lants genaempt "Gerrit Wissen Zaet"
volgende zynen huerbrieff daer van synde & by hem geimpetreert / &
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d'antwoorde van de voirnoemde gedaechden / dien seyden ongehouden hier voir
desen vrieschaer t'andtwoorden maer soe den selven eyscher eenijghen
actie van eyghendomme op't selve lant pretenteerde / dat hy
't selve sal institueren voir den leenhove daer onder 't selve behoirt
& van te lene gehouden wert / hebben by heuren vonnisse verclaert
dat den eyscher synen actie gehouden sal wesen te institueren voir den
leenhoff & leenmannen / daer & alsoe 't selve behoirt.
Symon Claesz Coemens wyst Cornelis Aerian Rens Mangnis pand voir
4 gulden pand aen een hokelinge / voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche & conclusie van Jan Cornelis Slotgens cum
socys
& d'antwoorde van de weduwe van Jan Teengensz ofte heuren
gecommitteerden / beroerend 't maecken ofte repareren van de vogelensanckendyck leggende opten voirzeyden weduwe heur lant / & den eyscher cum socys toe
gecavelt / mitsgaders gehoirt hebbend 't rappoort van zeeckere
arbyters daer toe gecommitteert / hebben by heuren vonnisse den
voirnoemde gedaechden gecondempneert dat zy den eyschers sal uuytreycken
& te bate coemen een croen / Des soe sal den eyscher den selven
dyck aentasten & voirt aenmaecken & onderhouden naer behoeren
volgend 't rapport van de arbyters.
Luytgen Dircksz wert van Schepenen toegeschat / van Jan Jan Willems
zyn beste bed met syn toebehoeren / voir die somma van 4 gulden 12 sth.
Jan Jan Willems wyst den sequesters van Symon van d'Oudelers pand
aen een koe & voerts tot Schepenen schattinge voir 36 gulden.
Schepenen hebben henluyden den koe toegeschat mitsgaders een half
gars lants in 't Hooch voor de voirzeyden penningen.
Symon Claesz Cuijper uuyten naem & als voocht van Baeff Willems
wert van Schepenen toegeschat van Claes Claesz Breeck zyn archste
koe voir die somma van 2 gulden 7 sth.
Cornelis Rembrants wert van Schepenen toegeschat van Aerian Cornelis Slotges
zyn archste koe voir die somma van 3 gulden 10 sth.
OR 5656/22
Den 18en february 1577
Dirck Cornelisz Backers van Winckel / als voocht van Neel Garbrants
kynt mitsgaders Neel Garbrantsdr / & Tryn Ghyses heuren
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moeder belijden Claes Claesz Breecx ouder kynderen die somma van
180 gulden naer vermelden d'acte daer van zynden
mits ofgaend 't gunt daer op betaelt mach wesen / en wyse
daer voir pand aen d'hypoteeck in den acte gementioneert & verbonden
in presentie van Jacob Jansz Grood Schepen.
Hendrick Arisz van Langhedick is gelt ofte pand toegewesen van
Thys Cornelis Garbrants ter somma van 31 gulden & 7 sth / twisschen
hier & 14 daghen / ofte hy keert 't selve met beter recht.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van de Heylichgeest Meesters van den jaere
76 & 77 omme te hebben betalinge van zeeckere erfpacht van
Aerian Jacobsz Poeners gedaechden van d'visschery van ------petke / tot 20 sth
's jaers / & d'antwoorde van de voirzeyden gedaechden hebben by heuren
vonnisse verclaert / dat den voirzeyden eyschers den eerster coeper van voirzeyden
visschery eerst sullen aenspreeken / & dat zoe voirts elcx zyn
coopman sal soucken omme den gerechte schuldige man te maecken
binnen zes weecken eerstcomend.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat / van Jan Jansz Kuiers voir
die somma van 1 ghulden 19 sth / een middelbaer koe.
Den Schout wert toegeschat / van Jan Pieter Feckes / voir die somma
19 sth / zyn vaerschuytken met syn toebehoeren.
OR 5656/22v
Den 4en maerte 1577
Garbrant Sygers als geordonneert voocht van Claes Breecxs oude
kynderen / mitsgaders Harck / en Cornelis Cornelis Gabbeszoenen
als oemen van de voirzeyden kynderen / belyden vanwegen den kynders
Claes Breeck schuldich te wesen die somma van 75 gulden 13 sth
uuyt saicke van costgelt / in reste van meerder somme.

Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Jan Gerrit Maerten
Deddes / eyscher / & Jan Jan Gerrit Snyders gedaechden / hebben
by heuren vonnisse verclaert / dat Jan Gerritsz d'obligatie
houdend op Reyer Jacobsz & by hem van Jan Jansz voirzeyd ontfangen
sal behouden tot afcortinghe van syn / penningen mits dat
den voirzeyden gedaechden den eyscher de facto sal tellen (soe hy
't selve presenteerde) die somma van 57 gulden
& dat den gedaechden van 't gunt datter daer over noch
resteren sal / dach heeft tot mey eerstcomend / Salvo sal den
schattinghe in den St Jans gadinge laestgeleden in syn volle
staat en van waerden blyven.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van den Heylichgeest meesters eyschers
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& d'antwoorde van Jan Castercum eerste coeper van vrsscheren
van 't scharinpetke / mitsgaders van Jaep Pieter Bregs Aerian
Jacobs Poeners & Jan Cornelisz Slotgens gedaechden
hebben by heuren vonnisse den voirnoemden ghedaechden (soe
zy verclaerden dat Jan Jan Willems nutertyt pachter
en possesseur van d'selven visscherye es) geabsolveert van den eysch
by den Heylichgeest Meesters.
Heyn Arisz van Langedick / heeft uuyt crachte van Schepenen
vonnisse / deur 't absentie van Thys Cornelis Garbents selver pand
ghewesen voir die somma van 31 gulden 7 sth / aen een deken
& voirts tot Schepenen schattinge.

Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Pieter Hilbrantsz als
procuratie hebbend van Gerberich Theens den eyscher op & tegens
Zymon Claes Cuypers by welcken eysche versocht worde dat den
selven Symon Claesz by vonnisse van Schepenen gedistitueert souden
worden van de vierschaer van Nyedorp omme nyet meer te moghen
ageren zoe voir hem selver ofte voir perthyen hebben by heuren
vonnisse verclaert dat Symon Claesz voir den vierschaer sal moghen
blyven omme te ageren.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat / van Geert Claes Risses schulden
Symon Claes Cuypers twe bedden met heuren toebehoeren voir
die somma van 6 gulden 6 sth.
Beroerend den questie twisschen Jan Pieter Lybes erffven eyschers en
Pieter Geryt Snyders erfven gedaechden / dien zy tegens malcander
uuytstaende hadden / welcke perthyen waeren geappointeer aen mannen
& soe mannen hen perthyen nyet en conden accorderen hebben rapoirt
gedaen & Schepenen den eysch & andtwoorde in't lange gehoirt
hebben & gesien 't rapoirt van de mannen hebben by heuren vonnisse
den eyschers ontseyt van heuren eysche & den gedaechden geabsolveert
mitsgaders den gedaechden mede ontseyt van heuren eysche & den
eyschers geabsolveert in sulcken forma dat alle den questie twisschen
den voirzeyden perthyen hiermede doot & te nyete sal zyn.
OR 5656/23
Den 11en maerte 1577
Den Schout wert van Schepenen toegeschat / van Jan Maerten
Wevers een cussen voir die somma van 3 sth / van boeten.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat / van Jan Gerytsz Nieckelant
een cussen / voir die soma van 8 sth van boete.
Den 18en maerte 1577
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Schepen gehoirt hebbend den eysche van den Schout / & d'antwoorde van
Claes Claesz Waert / Willem Symonsz / Gerrit Jaep Geryts / Zybrant
Cornelis Bartelmeeus Aeff Coemen / Pieter Buyckes / Lambert Cornelisz
Jan Foppes / Jan Robbeszoen / Jan Janzn Keucxs / Maerten Bruyn
Cornelis Cuyp / Cornelis Jan Snyders / Cornelis Houtsagers / Cornelis
Jan Donckers / Cornelis Garbent Dircxs / Pieter Jacob Gorters / Dirck
Claes Wylefs / Pieter Symon Ghysberts / & Albert Jan Dircxs gedaechden
beroerend dat zy gevastelavent en den swan haddn gereden tegens
den keur / hebben den voirzeyden gedaechden ghecondempneert in de
boeten volgend den keur daer van ghemaect zynde / Gedaen by
Schepenen Amel Gerritsz Jan Zyvertsz Claes Jansz & Albert Barentsz.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Claes Lambertsz verclaert in de
voirpreverentie van de naeghelaten goederen ofte
incoemen van de desolaten boele van Volkert Jacobsz Smit / omme
den penningen in den constitutie brieff by Volkert voirzeyd aen Andries Wilkes
gepasseert / gementioneert synde voir aff te moghen ontfangen
op causie / op auenti-------zoe naemaels bevonden worde
yemant van de anderen crediteurs van de voirzeyde boele voirgepreveert
te wesen dat hy alsdan van syn ontfangen ----- wederomme
restitutie sal doen.
Jan Jansz Pelsers van de Tocht belooft Symon Claes Cuypers betalinge
te doen ter somma 4 ofte 51/2 gulden ter goeder rekeninge
tot mey eerstcomdend 't reste van te veel betaelt.
Pieter Dircxsz Backer als procuratie hebbend van Dirck Jacobsz
van Hoorn / wert van Schepenen toegeschat van Jonge Geryt
van 't Zydwint een middelbaer koe voir die somma van
12 gulden & 3 h sth ten reste van scheeps custinge.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat / van Claes Claesz
Stroed Waert / zyn beste bed met syn toebehoeren / voir die
van 6 gulden toegewesen boeten / van tot vastelavents dan
te tappen / is maendach den swan op te hangen.
OR 5656/23v
Den 15en april 1577
Den Schout heeft uuytleg gedaen ten versouck van Claes Cornelis
Grotes op een Aerian Cornelisz Slotens ter cause van de impost
van koyen & saylant mitsgaders den 100en penning die somma
van 37 sth 5 penn / & sal staen 8 dagen den gulden om 2 sth
dachs.
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Claes Jansz Oterlick wyst Maerten Aerians van Barsingerhorn
maexel voir die somma van 27 ghulden 15 sth ter cause van
custinghe aen een koe & voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben by heuren vonnisse een paltsvorck in de wanderinge
genaempt gecondempneert in de boete van 5 pont ter
cause van de Schout was gearresteert / & was uuytgegaen sonder
borch te stellen / mitsgaders mede gecondempneert in de boete
van 42 schellingen van zyn veylicheyt.
Symon Comen Heyns heeft belooft & hem overghegeven dat hy
Jan Piet Willems sal betaelen die somma van 10 gulden binnen
den eerstcomende 6 weecken.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Frans Pietersz van Koedyck
veylich verclaert / uuyt saicke hy nyet in rechte en is
gecompeert noch nyemant van syn wegen contra Aeff
Jaep Saels.
Den 17en april
derden dach van de gadinghe
Jisbrant Thoenisz wyst Jan Elbers zyn moyen maexel
voir die somma van omtrent 35 gulden ter goeder rekeninghe van custing
aen 't lant daer den custinge van roerend syn.
Den laesten dach van de gadinge
wesend den 19 april
Pieter Cornelis Michiels als man & voocht van Guyert Hendricxdr
eyscher omme te hebben betalinge van Jan Cornelis Allerts weduwe
& kynderen van zeeckere custinghe ter somma van omtrent 37 ghulden 15 sth te
weten soe veel 't saedackerken van Jacob Coppenhauen gecomen synde
groter es als 't seste paert van de geheele saedacker van de geele veter
gecomen synde over elcke snees 13 gulden & naer den
getuygen eysch & andtwoorde hadden gehoirt hebben aendrachtelicken
by heuren uuytspraecke den eyscher in't beter recht getuycht
Gedaen by Jacob Pietersz Moller / Jan Dirck Garbrantsz / Pieter Dircxsz
Backer / Claes Aerian Cornelis / Aerian Vlaminge / Pieter Adamsz &
Aerian Heertgensz.
Schepenen hebben Pieter Cornelis voirzeyd toegeschat voir den voirzeyden
somma van de penningen 't selve saylant daer den custinge van
roerend zyn mitsgaders noch een gers weydlants in den
derdalff geersz leggende over den herberch.
OR 5656/24
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Den 29en aprill 1577

X buyten den twee
gulden beroerend
van de Calverdyck.

Schepenen hebben Aerian Wyerts van Langedyck cum socys
met Willem Dieleffz heuren taelman uuyt saicke van
zeeckere procedueren voir desen vierschaere gedaen op &
tegens Hendrick Cornelis Symons toe getaxeert die somma
van 4 gulden X welcke penningen sullen staen ten eynden
't recht hangend thuyschen Hendrick Cornelis voirzeyd & den
curateurs
van Jan Woutersz kynt.

Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Pieter Pietersz Buyermans
van de Moerbuyck omme te hebben betalinge van zeeckere penningen naervolgend zeeckere obligatie van Griet Pieter Thys weduwe
met heur kynderen ter soma van 50 gulden & d'antwoorde van tot wegen den voirrnoemde weduwe & kynderen gedaechden
dien seyden ongehouden te zyn omme hem betalinge te doen
zoe yder crediteur van heur † vader in den omleghe
van de goeden van elcke gulden maer een stuyver mochte gebruyecen
ofte ontfangen concluyderend tot absolutie van den voirzeyden eysch
hebben by heuren vonnisse verclaert dat den voirnoemden
ghedaechden sullen moghen voldoen mits den eyscher
op te brenghen voir elcke gulden in den den obligatie begrepen
zyn / een stuvier. Gedaen by alle den Schepenen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse geappointeert dat Symon
Claesz voir Dirck & Jan Wylef Walichszoenen gedaechden
op & tegens Pieter Pietersz als man & voocht van Aeff
Jacobs syn huysvrouwe voir onsen vierschaer sal moghen
ageren.
Schepenen hebben Geryt Aerian Cornelis toegeschat van Lambert Ughes
zyn beste bed met syn toebehoeren voir die somma van 4 gulden 15 sth
uuyt saicke van coep van een ton biers.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat van Reyer Jaep Hilles
zyn beste koe voir die boete van 7 gulden & 3 E sth toebedaengde
penningen.
OR 5656/24v
Den 13en maij 1577
Schepenen hebben Symon Claes Cuypers ghecodempneert in de boete
17 pont / ter cause dat hy met eenen Aerian Dircxsz is geweest
ten huyse van Gerbrich Matheeus wonende op Ter Dieck omme hem
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met gewelt uuyt ten huysse te stoten / ten waere hy conde
bewysen dat uutten naem van syn Meester 't selve gedaen te hebben
& dat den voirzeyden gecondempneerden daer voiren pand soude wysen
voor den eersten rechtdach.
Jan Pieter Lybes erffven wysen Pieter Geryt Snyders erffven pand
voir die somma van 50 gulden pand aen heur huys staende t'Oude Nyedorp
by den kerck & voirts tot Schepenen schattinghe in presentie van Amel Gerytsz
Schepen.
Jan Jansz Geryt Snyders wyst Jaep Heyn pand voir die somma van
6 gulden & 9 sth aen zyn beste koe & voirts tot Schepenen schatinge.
In presentie van Claes Jansz Schepen / Schepenen hebben Jaep Heyn
den koe toegeschat daer Jan Jansz pand aengewesen heeft.
Schepenen hebben geappointeert soe Jacob Pieter Cornelis can bewysen
dat Jan Jansz Keyns by den ghereht voocht es geordonneert
van Jaep Pieter Cornelis kynts kynt voor den eersten rechtdach
dat Jacob Pietersz voirzeyd ongehouden zal zyn omme opten
eysch van Geryt Pietersz te andtwoorden.
Den Schout van Schepenen toegeschat / van Aerian Cornelis Slotgens / een
middelbaer
koe voir die somma van 3 gulden 7 sth.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat van Aeff Jaep Saels heur twe
beste deeckens voir die somma van omtrent 36 sth.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat van Hendrick Claes Reyntgens
een middelbaer ketel / voir die somma van 3 sth.
Den Schout wert van Scepenen toegeschat van Jan Jan Willems een
middelbaer deken met een middelbaer bed voir / die somma van
2 gulden 18 sth.
OR 5656/25
Up huyden desen 19en maye 1577 soe zyn psoonlycken
voer ons hier ondergescreven / gecompeert Jacob Jansz een zoen van
† Jan Joostensz van syn leven poirter der stede van Hoorn
& Pieter Jansz een swager van Griet Joostensdr † gedachten
in heuren leven poirterse der selver stede / als gherechte erfgenamen
van de voirnoemden Jan Joostensz & Griet Joostensdr & hebben
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den possissie ghenomen van zeeckere 4 geersz weydlants ghelegen
in onse banne van Nyeuwe Nyedorp in een weyde van omtrent
7 geersz groot syn onderdeel belent d'ooster stheenewech aen
den oest & Hendrick Gheels erffven aen de westzijde / henluyden van de
voirzeyden Jan Joostens & Griet Joostensdr aengeerft zynden
& bekenden die voirnoemde compaten den voirnoemde 4 geersz weydlants
aen Dierck Claesz onse medepoirter / & oude bruijcker van dien
wederomme verhuyert te hebben in alsulcker voughe & manieren
hy 't selve te voiren gehuyert hadde, 't welck den voirzeyden Dirck
Claesz (soe hy mede gecompeert is) voir ons heeft bekent 't gunt
voirzeyd staet waerachtich te wesen / in presentie van ons
Claes Jansen Ghyses & Aelbert Barentsz Schepenen der stede van
Nyedorp en mij secretaris
Claes van Buyten.
OR 5656/25v
Den 10en juny 1577
Symon Claesz Cuypers bekent Pieter Reynerz poirter &
Laeckencoeper der stede van Hoorn schuldich te wesen die
somma van 2 gulden 15 h sth in presentie van Jacob Jansz Groed Schepen.
Pieter Cornelis Heer Garbrants bekent Pieter Reynersz Laeckencoeper tot
Hoorn schuldich te wesen die somma van 4 gulden 1 stuyver
in presentie van Amel Gerytsz Schepen.
Claes Aerian Cornelis bekent Cornelis Jan Tuts schuldich te wesen die
somma van 5 gulden 13 h sth in presentie van Amel Geryts Schepen
& heeft pand gewesen aen aen bed / Schepenen hebben Cornelis Jansz voirzeyd
Claes Aerians beste bed met syn toebehoeren toegeschat.
Schepenen gehoirt hebbend den eysch van Pieter Pietersz als man & voocht
van Aeff Jacobsdr eyscher omme te hebben betaelinghe van
penningen / heur by zeeckere testamente gemaect van Guiert Walichs
& d'antwoorde van Wyleff Walichs erffven gedaechden
hebben by heuren vonnisse verclaert / dat den eyscher syn achterweszen
zal hebben aen de goeden leggende binnen onse jurisdictie by den voirzeyden
testatrice achtergelaten.
Den voirnoemde Wylef Walichs erffven wysen Pieter Pietersz zoe hy
procedeert maexel aen negen sneesz zaylants leggend aen de Wissent
van den voirzeyden testatrice achtergelaten & voirts tot Schepenen schatinge.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van de Heylichgeestmeesteren eyschers
& Jonge Cornelis Aerian Amels gedaechden / beroerend een constitutiebrieff
inhoudend van hooftgelt 200 gulden / hebben by heuren
vonnisse verclaert dat den voirzeyden gedaechden den voirnoemde rentbrieff sal
moeten aflossen voir den twieden rechtdach als over een maent naer date van desen
off 't staet langer met gemoede mits dat den gecondempneerden den voirzeyden brieff
sal mogen redimeren met 163stalve gulden.
Referend den gecondempneerden zyn actie van de 68stalve
gulden opten erfgenamen van Jan Renszes erffven.
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Schepenen hebben by heuren vonnisse Jan Jacobsz van de Moerbuyck
gecondempneert omme Jonge Cornelis Aerian Amels betaelinghe te doen
van 3 gulden & 15 stuvers toegescheyden penningen / mits noch
32 stuvers verschoten hondertsten penningen.
Schepenen hebben Jonge Cornelis voirzeyd den voirzeyden penningen toegeschat /
van
Jan Jacobsz syn beste koe op één na.
Schepenen gehoirt hebbend d'eyssche van Maerten Pieter Feckes uuyten naem
van syn moeder eyscher & Rembrant Willems heuren swager gedaechdes
beroerend zeeckeren costgelt by den voirzeyden Rembrants kynt verteert
mitsgaders 't rapport van Henderick Theensz & Jan Jansz Keuck
gecommitteerde arbyters / hebben by heuren vonnisse den voirzeyden gedaechden
gecondempneeert omme den eyscher te betaelen / mits inhouden den
2 gulden voir 't gunt 't kynt t'syn huyse verteert heeft / mits
conditie soe 't kynt sterft sonder kynt ofte kynderen achter te laeten
dat die croon sal erffven aen t'naeste bloet van syn moeders zyde
volgend 't rapport van de voirzeyde arbyters.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Willem Ghyses gecondempneert
in een boet van 42 schellingen van een veylicheyt contra Jacob Symonsz.

OR 5656/26
Den 24en juny 1577
Pieter Cornelisz Heer Garbents / wyst Pieter Reyners tot Hoorn
pand voir die somma van 4 gulden 1 sth / aen 't lant leggend over
den gousloet hem van zyn ouders aengeerft zynde.
Symon Claesz Cuypers wyst Pieter Reynersz van Hoorn / pand
voir die somma van 2 gulden 15 z sth / aen een cussen & voirts
tot Schepenen schattinge.
Pieter Dirck Lourens / & Maerten Aeriansz swagers van Cornelis Allerts
heur sterck maeckend voir Jan Cornelis Allerts weduwe mede erfgenamen
van Luyduwe Pieter Maerts weduwe eyschers omme te hebben
schiftinge scheydinge & deelinge van de achtergelaten goeden van
Luyduwe voirzeyd op & tegens d'erfgenamen van Hendrick Pietersz
Gheel mitsgaders van Maerten Pietersz Gheel gedaechdens.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat d'eyschers
deylinghe sullen hebben van de voirnoemde goederen by drie de naeste
leudens binnen 14 dagen eerstcomend van de grootsten percele
lants /
Pieter Claes Pieter Theens wyst Pieter Hilbrants pand voir die
somma van 4 gulden 15 sth / aen een deken & voirts tot Schepenen
schattinge.
Schepenen hebben Pieter Hilbrants toegeschat van Pieter Claesz voirseyd
zyn beste bed met syn toebehooren voir den voirzeyden penningen.
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Jaep Groed wert van Schepenen toegeschat van Huybert Cornelisz
Timmerman zyn beste koe voir die somma van omtrint 18 gulden
ter goeder rekeninge.
OR 5656/26v
Den 8en julij 1577 vacantie
Den 22en july 1577 rechtdach gehouden.
Den 5en augusty 1577 rechtdach gehouden.
Jacob Jansz Veel bekent Symon Luct Jaeps schuldich te wesen die
somma van 51 gulden / & wyst daer voir pand aen een
koe & voirts tot Schepenen schattinge / salvo zoe verde Jacob Jansz
Veel / eenen suffisant man brengt binnen 14 daghen / daer Symon Jacobsz
mede tevreden & bewaert is / dien Symon Jacobsz den voirzeyden penninghen
toeseyt & sijn eijgen schuldt daer van maect / zoe gheeft Sijmon
den voirzeyden Jacob Jansz ofte den toesegger dach tot karsmisse eerstcomend.
Indien Jacob Jansz sulcx nyet en doet / sal Symon Jacobsz tot syn
gelieven voirts ter executie moghen procederen. In presentie Jaep Groed
Schepen.
Jan Pietersz Langedick Groeds swager / by Schepenen gecondempneert in de boete
van 42 schellingen van veylicheyt / contra Claes Aerian Wouters.
OR 5656/26A (fragment)
Willen Pietersz Dissel eyscher
op Thys Jan Mathys om reste van
custinge ter somma van 26 gulden 13 sth.
Lendes Jacob Cornelis Jacobs
Jan Jansz Nieckelant
den mijent van Nyedorp
Pieter Cornelis Michiels
contra Jan Cornelis Allerts wedue & kynd
ofte heuren gerechte voocht
om custinge -34 ghulden
lendens
copie

Aerian Vlaming
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Pieter Adams
somma
Lysbet van Dorp ofte heur gerechte voocht.
van
OR 5656/26Av (fragment)
Den Schouten saecken
Frans Pieters van Koedyck 15 april 77
Palsrock van Haerlen
15 april 77
Willen Ghyses
10 juny 77
Jacob Dircxsz uuyt Brouck 2 decmber 77
Baef Baexs
30 september 77
Symon Ghys
28 april 78
Cornelis Aerian Wouters
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OR 5656/27
Den 19en augusti 1577
Den Officier heeft uuytgeleyt tot laste van Symon Claesz ter
Crust van huyshuier van de camee van Meester Joost Cheurgyn tot
affquytinge van zeeckeren renten den armen daer op resterend / die
somma
van 14 sth in handen van Pieter Dircxz Backer tertyts Heylichgeest
Meester.
Jonghe Cornelis Claes Cuypers gheeft hem onder willighe condempnatie
van den gherechte dat hy / eenen Jan Jansz als gecommitteerde ontfanger van
zeeckere resterennde penningen den gemeente competerend sal contenteren
ende
betaelen voir Sinte Matheeus eerstcomend & by foulte hy voirden voirzeyden
dach nyet en betaelt sal Jan Jansz den resterende penningen moghen
laeten uuytleggen.

Schepenen hebben den questie hangend voir desen vierschaer
twisschen
den kynderen van Hendrick Geel eyscher ter eenre / & Amel
Gerritsz als
voocht van Maerthen Gheels kynderen gedaechden ter andere / belangend
van
2 obligatien elcx inhoudend 50 gulden hooftgelt / by den
voirzeyden
Maerten Geel gepasseert / geappointeert aen Pieter Jansz Coeman
Heertgen Aeriansz / Reyer Jansz & Jan Dirck Garbrants / op een
beproeff omme te sien off pertyen connen accorderen voir den
eersten
rechtdach.
Solvit in handen
van d'erfven van

Schepenen hebben by heuren vonnisse Eelke Pieter Jan Foppis weduwe
ghecondempneert & condempneren heur mits desen dat zy den penninghen
by compositie heur over gescheyden tot afquytinge van zeeckere schulden zal
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Jan Jan Foppis

opleggen & betaelen in handen van de erfgenamen van Jan Janssz Foppes
voir alderheylygen eerstcomend.

Jacob Jansz Veel wijst Symon Jacob pand voir die somma van 51
aen een bed & voirts tot Schepenen schattinghe.
Symon Lut Jaeps wert van Schepenen toegeschat / van Jaep Jansz
Geel
zyn twie beste koyen voir die voirnoemde somma.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat / van Zymon Claes
Cuypers
alle zyne roerende goederen voir die somma van 17 pont
toeghewesen boeten ter cause van zeeckere fortsse by
Symon Claesz ten huyse van Gerbrich Teens geppetreert.
Den voirnoemde voochden
van Jan Maertsz kynden
mitsgaders Symon
Jan Maerts hebben

Schepenen gehoirt hebbend den eysche van de gecommitteerde voochden van
Jan Maertsz naegelaten weeskynderen eyschers /en d'antwoirde van
Jan Jansz alias Jan Knaep gedaechden beroerend den questie van de bedaengde
penningen hebben by heuren vonnisse verclaert dat den voirnoemde
gedaechden
noch ontfangen gelycke
d'eyschers zoe zy procederen sal voldoen voir den eersten rechtdach
30 gulden uuyt
over 14 dagen den verschenen penningen in den uuytspraecke verclaert synde
handen van Jan Jansz
mits dat d'eyschers wederomme sullen volcomen tot verseeckertheyt
voirzeyd in volle betalinge van de voirzeyden gedaechden alle 't gunt in den selve uuytspraecke &
compromis
van de bedaengde penningen verclaert staet.
& is by den voirzeyden voochd By naemen Pieter Adamsz & Syvert Pietersz bekent van de gedaechden te
daer van gepasseert
hebben ontfangen 30 gulden / mits heur daer voir verbanden stellend
quytantie met hypoteek.
ten onderpande quaelicken alle heuren goeden roerend & onroerende
penningen
en
Actum den 7 juny
& toecomend geen uuytgesondert / In presentie van ons Amel Gerytsz &
1578.
Claes Jansz Gyses Scepenen / & my presemt Claes van Buyten.

OR 5656/27v
Den 2en september 1577

X mitsgaders een
jaer renten volgend
d'obligatie

Jan Claesz Oterlick eyscher ter eenre zyden / & Geert Claes
Risses
weduwe gedaechden / beroerend zeeckere 50 gulden hooftgelt
by den eyscher van Jan Taemsz ontfangen & een hanteycken
passeert
van welcke hanteycken den gedaechden belooft heeft d'eyscher te
vryen xx) / Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat
den gedaechden d'ontfangen penningen sal opleggen & betaelen
binnen 14 daghen X & daer mede sal moghen volstaen
ten waere dat d'eyscher conde bewysen / dat den gedaechde
daer voir vorder renten in forma voirzeyd belooft hadde.
Jacob Corte Claes van Winckel / wonende in Holsterlant belooft
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Symon Claesz Cuyper van alsulcke borchtochte als hy hem voir
hem
geconstitueert & sterck gemaect heeft voir zeeckere boeten van
een
appel by den voirzeyden Jacob Claesz gedaen & mandament
gesinpetreert

x Jacob Claesz

contra Jan Pieter Dirck Claes van Winckel cum socijs / en
heeft den voirseyden x daer voiren gestelt tot eenen onderpande /
zyn
portie van 't huys erff & lant by Ysbrant Cornelis Vrericxs
achtergelaten leggendein den Leyen 't gunt hem , daer inne
aengestorven & geerft is / omme zyn achterwesen ofte laste
dien hy ter cause den voirzeyden borchtochte zoude moghen
lyden
mitgaders zeeckere zyne verdienden penningen van sallaris
&vacatien.
mitsgaders verleyden penningen by den voirzeyden Symon Claesz
verdient &

verleyt (tot arbytrale seggen & uuytspraecke van goede mannen
daer aen te moghen verhaelen & executeren & doen verhaelen &
executeren / zoe nae rechte behoeren sal.
Ingewonnen synde ten
Baeff Willems
versoucke van de Schout by Schepenen.
omme den boeten van
42 schellingen van veylicheyt
is andermael.

Kaecxs poorterse t'Alcmaer is veylich verlaert

OR 5656/28
Den 16en september 1577
Baeff Kaeckxs van Alcmaer is by vonnisse van Schepenen
anderemael veylich verclaert contra den Schout.
Schepenen hebben Claes Aerian Wouters gecondempneert in de
boete van 10 pont uuyt saecke dat hy den gay hadde
opgerecht tegens d'inhoudt van de keure.
Schepenen ghehoirt hebbend d'eysche van Jan Hendrick Gheels cum
socijs / & d'antwoorde van Amel Gerritsz als voocht van Maerten
Gheels kynderen gedaechden beroerend contentement van twie
obligatien te hebben elx inhoudend 50 gulden hooftgelt
& 3 gulden 'sjaers van renten spreecken op 't huys & erff
daer Hendrick Moller bewoont & mede gesien zeeckere
consultatie van Jan Aeriansz / & Meester Nanning van Foreest
hebben 't vonnisse by den Schepenen van den laestleden jaere
opten eersten octobris (ao 1576 gepronunchiert van de selven twie
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hanteyckenen gelaudeert & van waerden verclaert.
Jan Hendricxsz Geel cum socijs wert volgend 't voirgaende vonnisse
betaelinghe toegewesen van alle den verschenen
renten van twie obligatien voir alderheyligen eerstcomend ofte 't staet
langer by gemoede.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Cornelis Jansz
Boode (ten versoucke van Jan Cornelis Vat ) zyn getuychnisse soude doen
& den waerheyt seggen twisschen den selfden Jan Cornelis en)
Cornelis Jan Tuts.
Schepenen hebben geappointeert ten versoucke van Pieter Hilbrantsz uuyten
naem van Man Jan Tuts Maerten Bruyn cum socys / dat den huysvrouwe
opte boelschap van Jan Cornelis Vat voirden eersten rechtdach tot
Nyedorp voir den Secretaris & Schepenen soude compeeren & getuychen verclaringe doen van 't gunt den versoucken als dan heur sullen
aff vragen.
Pieter Hilbrants als gemacht van Jonge Cornelis Aerian Amels
wyst Cornelis Everts cum socys Heylichgeestmeesters maexel voir
zeeckere verschenen renten aen vruchten van 't hypoteeck inde
constitutie brief gementioneert.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat / van Jan Jacobsz Neel Hoochsaeteman voir die boete van 10 schellingen een middelbaer deken.
OR 5656/28v
Den laesten september 1577
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van de Schout contra Baeff
Willemszdr Kaecx van Alcmaer ingedaechden / dien een derden
wete was gedaen / en nyet en compeerde noch nyemant van heuren
weghen / hebben by heuren vonnisse den voirnoemde Baeff Willemsdr zoe zy derdemael veylich gebleven is / verclaert versteken te wesen
van keer & weer / & gecondempneert in den Schout syn eyssche
mitsgaders in alle den costen van het indaghen opte weetgelt om desen gedaen bedragen in als ter somma van 2
gulden & 12 stuuvers van weetgelt / metten 't recht van
winninge voir 't uuytleggen daer boven.
Schepenen hebben Symon Claesz Cuyp (zoe hy ten versoucke van den Schout)
tweemael den weete aen Baeff Kaecx gedaen heeft & daer
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voir bedongen 2 gulden) gelt ofte uuytleg toegewesen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Jan Cornelisz gecondempneert
omme Cornelis Jan Tuts copie te leveren van een obligatie
by den voirzeyden Cornelis Jan Tuts / aen hem gepasseert binnen
14 daghen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Gerryt Pietersz als vader & voocht van
zyn kynderen toegewesen / dat hy deelinghe sal hebben van
goeden by Cornelis Heertgens zyn voirzeyden kynderen aen achtergelaten
contra Jacob Pieter Cornelis als grootvader van zyn kyntskynderen
binnen 14 dagen & dat by Barent Alberts / Pieter Coeman Oem
Heyn Gerritsz.
Jan Cornelis Vat compeerde in juditie dien hadde doen
verdaghen Maerten Jansz Bruyn & Cornelis Jan Tuts cum socijs
omme van henluyden te hebben betaelinge van zeeckere obligatie
--- / en heeft den voirnoemde ghedaechden 't recht verdraghen voir
dese vierschaer.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Jacob Symonsz
& Cornelis Rensz Burgermeester & Schepenen van Oude Nyedorp uuyten
naem van de gemeente / Cornelis Rembrantsz sullen betaelen
ter somma van 29 gulden 5 sth naer inhout zyn bouck voir
alderheyligen eerstcomend / ofte by foulte / dat Cornelis voirzeyd
uuytleg sal moghen hebben.
OR 5656/29
Schepenen hebben by heuren vonnisse Geert Claes Risses
gecondempneert / dat zy Jan Claesz Oterlicqs zal vryen
van de renten Jan Taems competerend & den selven betaelen
totten dach toe dat zij den hooftpenningen opgeleyt zyn gheeft.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Aerian Cornelis Slotgens eyscher /
& d'antwoorde van Pieter Willem Dircxs gedaechden beroerend
't maecken van een dam twisschen den Zydwint & den
poele vogelensanck hebben by heuren vonnisse verclaert dat
Pieter Willem Dircxs den dam daer questie om is sal maken
binnen 14 dagen ofte 't staet langer by moede / daer d'eyscher
met syn koyen mach over gaen & weyden mits een schuttinge
daer op stellend / & zoe d'eyscher tot eenyger tyt 't schutting
breect sal hy 't selve weder maecken ofte doen maecken
tot zynen coste / en waer 't dat d'eyscher tot eeniger tyt
den schuttinge in stucken breect ofte dede breecken & nyet
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en dede wederomme maecken soe mach den voirzeyden gedaechden
den dam wederomme op nemen tot zyn gelieven.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat / van Claes Aerian
Wouters / alle zyn clederen dien hy heeft voir die somma van
11 gulden / & voirts Schepenen heuren verclaringe.
Den Schout noch toegeschat / van Jacob Pietersz Rood / twee jonge
verckens voir die somma van 15 sth toewesen boeten.
Den Schout noch toegeschat van Jan Maerten Wevers / een
oircussen voir die somma van 3 sth.
Pieter Hilbrants wert van Schepenen toegeschat / van Jan
Pieter Feckes zyn beste bed op een nae met syn toebehoeren
voir die somma van 4 gulden 3 sth een oirtgen.
Jan Cornelis Slotgens wert van Schepenen toegeschat van Jan Maerten
Wevers een koe met een bed voir die somma van 13 gulden.
OR 5656/29v
Den 14en october 1577
Alsoe Joncheer Wilhelm van Roon Schout van Nyedorp
cogge met zyn allinge woonstadt wech gevaeren ende
vertrocken is / & zyn voirgaende commissie geexpereerts is
zonder vertoont te hebben zynen nyeuwen commissie /
Zoe hebben Schepenen geordonneert & toegelaten / dat
Willem Pietersz als substituyt / 't recht sal bewaeren
& recht administreren by provisie.
Den Schout eyscher contra Jan Cornelisz Vat gedaechden soe den
X beroerend den voirnoemde Jan Cornelisz by Schepenen vonnisse was gecondempneert
coep van ----van alles 't gunt hy hy hadde X zyn perthyen copie te leveren
haeben
't welck hy nyet gedaen en hadde / is by vonnisse van
Schepenen gecondempneert in de boete van 10 pont.
Beroerend den questie twisschen Hendrick Cornelis Symons
eyscher & den voochden van Jan Wouters Slootmakers zoontgen
gedaechden beroerend zeeckere penningen by den eyscher uuytgeleyt tot
afquytinge van zeeckere lasten op den voirzeyden Jan Wouters zoentgen
lant gehypoteeckeert bedragen metten ongelden ter somma
van 165 gulden 10 sth. Schepenen perthyen aen wederzyden
in't langhe ghoirt hebbend mitsgades gesien zeeckere consultatie
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van geleerden / hebben by heuren vonnisse den voochden van
Jan Wouters (zoentgen) by naemen Claes Claesz Breeck
& Jacob Symonsz van wegen voirzeyd gecondempneert dat
zij den voirnoemde eyscher zullen betaelen voir karsmisse
eerstcomend ter somma van 135 gulden
in voldoeninge van de gheheele somma boven verclaert.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Pieter Hillbrantsz als
procuratie hebbend van Geert Comen Jaeps tot Hoorn "in de Ster"/
eyscher & d'antwoorde van d'erfgenamen van Claes Pieter Theens
gedaechden omme te hebben betalinge van voirzeyde gedaechden naer uuytwysen
Comen Jaeps boeck / hebben by heuren vonnisse den voirzeyden eyscher
zoe hy procedeert ontseyt van zyn eysche & den gedaechdens
geapsolveert.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van de erffgenamen van Hendrick
Gheel / dien hadden doen verdagen Jacob Pieter Cornelis Wevers
conclusie / dat Jacob Pietersz soude in't wilkeurbouck
laeten deur doen alsulcke verbandinghe ofte hypoteecke als
by Maerten Pietersz Geel eertyts verobligeert & hem ondergestelt
is op't lant leggend boven paed genaempt "Zyvereyn" / &
soe Jacob Pieters gedaechden voirzeyd uuyt saicke van 't voirzeyde toeseggen
& verobligeren by den voirzeyden Maerten Geel hem gedaen is belooft
noch zeeckere 18 gulden ten achteren was begerend daer
van eerst te zyn betaelt / daer voir hy Amel Gerytsz als
gemacht van Maerten Geels kynderen hadde doen verdagen omme te
hebben betaelinge mitsgaders d'antwoirde van Amel Gerytsz
hebben by heuren vonnisse verclaert dat Amel Gerytsz zoe hy
procedeert den 18 gulden sal betalen in handen van Jacob
Pietersz voirzeyd voir karsmisse eerstcomend / & voirzeyden lant vryen.
OR 5656/30
Cornelis Jansz Molenaer wert van Schepenen toegeschat / van
Cornelis Piet Ruychs een middelbaer bed met zyn toebehoeren voir
die somma van 2 gulden & 16 stuvers /
Jan Cornelisz Stoocx wert van Schepenen / van Symon Claes Macxs
weduwe heur beste deecken met heur beste cussen voir die
somma van 2 gulden.
Den 28en october 1577
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van de Schout op & tegens
Hendrick Joostensz Glaesmaker gedaechden / & d'antwoorde
van de voirzeyden gedaechden hebben by heuren vonnisse den voirzeyden
gedaechden
verclaert dat den gedaechden 't gundt hy van Pieter Dircxsz onsen
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predicant geseyt ofte hem geledeert hadde dat hy 't selve
hem mochte laeten ontfallen & wederroepen / mits den gerechte
mitsgaders Pieter Dircxsz voirzeyd biddend om vergiffenisse ende
de sacke hem psonelicken te presenteren in voegen by den Boode
& by den selven Boode te doen aftoepen in't openbaer dat alle
't gunt hy van Pieter Dircxsz voirzeyd hadde geseyt dat hy 't selve
valschelyck hadde gelogen / & van hem anders nyet en wiste
dan dat Pieter Dircxsz een goet eerlick man is / & voirts
in de boeten van 15 stuvers tegens den Schout voir syn
ontfal.
Geryt Aerian Cornelis wert van Schepenen toegeschat van
Jan Aeriansz Dwang zyn beste deken met 2 oircussenen
voir die somma van 1 gulden 3 h sth.

Solvit

Pieter Cornelis Grotes wert van Schepenen toegeschat van Symon
Claes Cuypers zyn beste bed met zyn beste deken voir die
somma van 3 gulden & 10 stuvers.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat / van Jacob Jansz Feel
zyn beste deken voir die somma van 6 stuvers.
Den Schout wert van Schepenen toegeschat van Hendrick Oude Joostes
alle zyn aentreckenden clederen voir die 49 sth.
Den Schout noch toegeschat van Dirck Claesz Joris zyn beste bed
met zyn toebehoeren voir die somma van 2 gulden 18 sth / beroerend
van zeeckere uuytleyde penningen by den Officier metten winninge
van dien.

OR 5656/30v
Den 28en october 1577
Schepenen hebben by heuren vonnisse Hendrick Cornelis Symons
ghecondempneert omdat hy Aerian Cornelisz Slotges zal betalen
die somma van 32 gulden & 15 sth van zeeckere custinghe
van 't huys & erffve staende t' Oude Nyedorp aen de westzyde van
Marytgen Buijers voir lichtmisse eerstcomend.
Den 4en november 1577
Syvert Hendricxsz
transporteert & cedeert

Syvert Hendricxsz wonend in Den Hage wort van Schepenen
toegeschat
van Jan Wouters Slootmakers kynt 3 geersz weydlants van
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't axie 't welck hy heeft
't asterse eynd in van de weyde in zyn constitutiebrief verbonden
opten voirzeyden Jan Woutersz voir die somma van 12 pont Vlaems metten costen daeromme
kynt in handen & tot
gedaen ter goeder rekeninge.
wille van Jonghe Jan Oem
omme daer inne te mogen doen
in alle schyn hy selves present
wesen soude mogen doen Den 11en november 1577
mits conditie dat
Jan Jansz hem sal
Schepen gehoirt hebbend den eysche & conclusie van Claes
vryen van de costen van de Gerytsz van de Bill wonende tot Winckel & d'andtwoorde van
justitie alhier gevallen.
Jan Aeriansz alias Dwang gedaechden beroerend zeeckere

verwilkeurde
penningen by den voirzeyden gedaechden in presentie van den
Schout van
Novembris 1577. Present Haringkarspel belooft d'eyscher te betaelen / hebben by
synde Amel Gerritsz &
heuren vonnisse verclaert dat d'eyscher ghehouden sal wesen
Claes Jansz Scbepenen..
zyn voirzeyden actie zal institueren opten voirzeyden gedaechden
Actum den 13en

voir den

vierschaer daer den penninghen verwilkeurt zyn.

Ghetuychnisse
Pieter Dircxsz Backer & Jan Jansz Castercum rechtelicken
verdaecht synde ten versoucke van Hendrick Oude Joostes
attesteren
dat zy in den jaere 76 laestleden (twyschen den Schout
als eyscher & Hendrick Joostes voirzeyd gedaechden) een alinge
-------- & compositie hebben gemaeckt van zeeckere boete
---- / te weten dat den gedaechden soude geven (inden den
Schout conde bewysen dat hy 2 psonen gewont hadde)
die somma van 5 gulden & zou den Schout gheen bewys
van 2 quetsueren en conde bewysen / dat hy met 2
gulden & 10 stuvers soude mogen betaelen / volgend welcke
compositie Pieter Dircxsz verclaerde d'Officier 2 gulden 11
stuvers
aengetelt te hebben.
OR 5656/31
Den 25en novembris
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Pieter Hilbrantsz
als procuratie hebbend van Geert Comen Jaepsdr van
Hoorn in "Den Vergulden Ster" / & d'antwoorde van Aerian
Wouters kynderen van Oude Nyedorp gedaechden / beroerend van
zeekere penningen staende in den eyscherse heurs vaders bouck
daer van zy versochte te hebben betaelinghe / & den
gedaechden andtwordend ongehouden omme te betaelen volgend
zeeckeren placcaet. Soe hebben Schepenen den selven zaicke
ghewesen aen 't placcaet.
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Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Willem Dieleffz Schout
van Oudtkarspel cum socys als pachters van 't Beestiael op &
tegens Hendrick Cornelis Symons van Oude Nyedorp gedaechden / omme
te hebben gedaen parate executie opten voirzeyden gedaechden.
Alsoe den selven gedaechden 2 beesten hadden geslacht
! oft beestiael voir ofte alwe hy d'impost ! daer van hadde betaelt / volgend
d'ordonnantie daer van zynde / En d'antwoorde van voirzeyde
gedaechden / & mede gesien zeeckere attestatie by den gedaechden
geexhibeert / mitsgaders zeeckere raport van de arbyters
daer voiren zy pertyen volgend zeeckere appointe niet gecompeert
geweest zijnde / hebben by heuren vonnisse den eyscher zoe
hy procedeert ontseyt van zynen eysch / & den gedaechden
geapsolveert - mits dat den gedaechden / sal betaelen 't beestiael
volgend den pryseringhe.

Den twieden december 1577
Jacob Dircxsz uuytt Brouck op Langhedyck tot 2
verscheyden reyssen inghewonnnen synde ten versz van een Cornelis
Claesz omme gewilkeurt gelt / & zoe hy nyet en is
gecompeert noch nyemant van synen weghen is by
Schepenen vonnisse gecondempneert in een boete van twiemael
42 schellingen / mitsgaders in den oncosten van 't weetgelt
ter somma van 22 sth uuytgeleyde penningen met 't verloep van
dien.
En zoe den selfden Jacob Dircxsz 2 gherechte weten
gedaen zyn ten versoucke van den Schout omme zyn toegewesen
boeten / & nyet gecompeert en is / soe hebben Schepenen
hem noch eens gecondempneert in de boete van twiemael
42 schellingen.
OR 5656/31v
Den 9en december 1577
Beroerend den saicke twisschen Jonge Cornelis Claes Cuypers
uuyten naem van Geert Vechters kynderen eyscher / omme te hebben
betaelinghe van eenen Jacob Dircxsz uuyt Brouck op Langedyk
ter cause van de coep van een koe by hem in't boelhuys gecoft
voir die somma van 26 gulden / & alsoe
den selven Jacob Dircxsz 4 verscheyden weten tot synder
woonplaetse gedaen zyn / & hy nyet gecompeert en is.
Schepenen hebben verclaert den selven Jaob Dircxsz te zijn versteken
van keer & weer / en hebben by heuren vonnisse hem gecondempneert
ten principael.
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Shepenen gehoirt hebbend d'eysche van den Schout / op & tegens
Jacob Dircxsz uuyt Brouck op Langedyck / dien viermael
ten versouck van Cornelis Claesz Cuypers & driemael
tegens den Schout / omme zyn boeten van veylicheyt inne
gewonnen & een wete bestelt is & nijet en compeerde
hebben den selven Jacob Dircxsz gecondempneert
in de boeten van viermael 42 schellingen van de veylicheyden contra
Cornelis Claesz.
Schepenen hebben Symon Claesz Cuyper gelt ofte
uuytleg toegewesen / van Jonge Cornelis Claesz synen
broeder / mitsgaders van substituyt ter somma van
22 sth.
Schepenen hebben by heuren vonisse verclaert dat Cornelis
Jacobsz Romelers / & Aerian Heijnkes / d'oncosten van Heertgen
Willemssom ('t gunt Heertgen Willems eygentlicken daer eertyts
op hadde) sullen d'eijlen & daer nae betalen / elcx naer
advant van groot & deucht van heuren geerssen / tot
taxatie & waerdeeringe van 3 de naeste lendens
voir vastenavont eerstcomend.
Anna Jonge Jaeps weduwe wort van Schepenen toegeschat /
van Jan Woutersz Slootmakers naegelaten kynt / alle
zynen moble goeden mitsgaders 2 geersz weydlants
van 't hynt weyde / voir die somma van 80 gulden
van vier jaere costgelt by 't voirzeyde kynt verteert.
Jan Hendricxsz Gheel cum socys wert van Schepenen toegeschat
van Maerten Geels kynderen / 't huys daer Hendrck Claesz
Moller in woont / voir die somma van 100 gulden zeecker
hooftpenningen, blyckend by 2 obligatien / zoe 't selve huys
by Maerten Gheel voirzeyd daer inne voir den voirzeyden hooftpenningen
mitsgaders den renten gehypokeert & verbonden staet.
OR 5656/32
Den 16en december 1577
Schepenen heben by heuren vonnisse verclaert indien dat
Jan Jansz Kuieres / Cornelis Nannings van zeeckere erffpacht
Pieter Claes Pieter Theens / Pieter Pieters Els / Thys Symon Luchts
Amel Garbents / Claes Gerrit Feeuwes / van lanthuyere
Pieter Jaep Heynes / Thys Griet Pieter Thys / Pietr Els voirzeyd
& / Thys Jaep Symon Luchts van impost van hoornbeesten
Jan Piet Jan Symonsz als eyscher nijet en volden ofte
betaelen naer inhout van zyn bouck voir jaersdach
eerstcomend / soe sal Jan Pietersz voirzeyd den penningen hem van de
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voirseyden gecondempneerden resterend van den Schout mogen laeten uuytleggen.
Den 23en december 1577
Amel Gerritsz verclaert ten versoucke van Pieter Harcxz
nu tegenwoirdich gecommitteert voocht van Maerten Geels
kynderen rechtelicken daer toe verdaecht sijnde hoe dat
waer is dat den kynderen van Maerten Gheel voirzeyd / by den
quader betalinge van Floris Volkertsz ter cause van verwilkerde
penningen staende in 't wilkerbuck by Floris voirzeyd van Maerten Geel voirzeyd
ten behoeve van Volkert Wilbertsz verwilkert & ontfangen
synde / zoe aen den hooftpenningen als aen den verschenen achterstallige
renten van dien vercort syn ofte te corte coemen die somma
van een & veertich ofte twie & veertich gulden / & dat naer
volgend zeeckere compositien by hem Amel Gerritsz eertyts
voocht van de voirzeyde Maerten Geels kynderern / cum socys mette
erfgenamen van Floris Volkertsz gedaen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Tryn Jans
weduwe van Jan Verhorst / soe attestatie sal inbrengen van den
wet daer zij laest geweont heeft ondergeteykent van den
qualiteyt haers persoons / voir lichtmisse eerstcomend ofte
by foulte van dien van hier gebannen zyn.
OR 5656/32v

[Nogmaals controleren; foto niet scherp]

Schepenen hebben by heuren vonnisse het rappoirt by den
Arbyters twisschen Aerian Evertsz ter eenre zyden & Arent Reyersz
met syn oomen ter andere zyden bevonden den coep van de hofstede
--- / gelaudeert & van waerden ghewesen / welcke rappoirt
inhoudt dat Arent Reyersz met syn oomen Aerian voirzeyd
vrye quytantie & vasticheyt sullen leveren van de hofstede
ofte hem van den coep ontslaen mits dat Aerian syn betaelde
penningen soude quyt zyn / ----- & hebben voirts den voirzeyden
Arent Reyersz met syn oemen gecondempneert dat zyluyden
Aerian Arentsz binnen 14 daghen behoirlycke vasticheijt
van de hoffstede sullen leveren tot synen genoegen ofte dat Schepenen
justificeren solvent te wesen ofte hem van den coep verdraghen.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Jacob Jansz Groed omme
eenen obligatie berustend onder Cornelis Vrericxsz den Swager
van Mr. Jan van Winckel by hem als borge voir Claes Claesz
Breeck gepasseert & Mr. Jan voirzeyd gelevert te hebben
gecasseert & te nyete gedaen & d'antwoorde van
Symon Claesz als procuratie hebbend van de voirzeyden Cornelis Vrericx

60

gedaechden / hebben by heuren vonnisse den voirzeyden Symon
Claesz soe hy procedeert gecondempneert omme den selve
obligatie by Jaep Groed gepasseert binnen 14 daghen
te cassseren & te nyet te doen volgend 't getuychnisse voir
Schepenen gebleecken zynde.
Den Schout eyscher / & d'eygenaers van de buyten den
Sydwintse landen bevryt synde & deur den Sydwint
wateren gedaechden / Schepenen stellen den saeck in state.
Pieter Reynersz van Hooren eyscher & Claes Claesz Stroed
gedaechden beroerend zeeckere schulden van laken die den voirzeyden
eyscher den gedaechden was eyschend naer inhoudt syn
bouck --- daer op by Schepens gecondempneert dat yder
pertije zyn serficatie soude inbrengen by zekeren
tyt als alderheylichen laestleden & t'princepael van
huyden in state gestelt.
Den Schout eyscht certificatie van de Burgemeesteren mitsgadera
Hier volgen nog 6 regels die nauwelyks leesbaar zijn
(onscherpe foto)
Deze regels herstellen vanuit het orginele boek [OR 5656] #
# #

OR 5656/33
Schepenen hebben by heuren vonnisse / Jan Dircxz Kenyns
Pieter Meyersz / Arme Geryt Dircxz / Willem Hanskes
Oem Heel gecondempneert / dat zyluyden sullen
kennen ofte ontkennen off zyluyden in den Schouten
eysch schuldich zyn.
Den Schout eyscht Arme Geryt Dircxsz die boete van
10 schellingen ter cause Geryt voirzeyd hem in judicie heeft
gelochent. Schepenen sellen 't selve in state.
Schepenen hebben verclaert & geordonneert / dat den gecommitteerde
voochden van Jan Woutersz kynt mitsgaders Jan Oom / alsboven
van 't voirzeyde kynt / te samen in den eerstcomende gadinge het voirzeyden kynts
weyde sullen opleggen & vercoepen / & Jonge Jan Oom als
taxie hebben van Syvert Hendricxsz contenteren & tevreden
stellen van syn achterwesen / ofte by foulte dat Jonge Jan Oem
't selve sal doen vercoepen by executie tot verdoeninge van synen
achterwesen.
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Thonis Jansz Cramer van Winkel wert van Schepenen toegeschat
van Pieter Claes Pieter Theens zyn beste bed met syn toebehoeren
voir die somma van 4 gulden
OR 5656/33v

Anno 1578
Syn Schepenen gheweest
Floris Harmensz
Aerian Jacob Dircxs
Jan Toemsz Langedyck
Aerian Gerritsz
Cornelis Cornelisz Cruyff
Claes Dirck Claes
Pieter Claes Lamberts
OR 5656/34
D'eerste dach van de gadinge
wesende den 7en january
Jan Jacobsz Hoochsaets wyst Sybrant Cornelis van Schagen
maexel voir die somma 80 gulden ofte daeromtrent ter
goeder rekeninge / aen een koe / voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Sybrant voirzeyd toegeschat alle Jan Jacobsz
koyen met 2 zyn beste bedden met heur toebehoeren.
Floris Harmensz heeft op huyden uuyt crachte van Schepenen vonnisse
den voochdyschap van Pieter Claesz Snyders kynderen quytgeschouden
Jacob Jansz Veel wyst Jan Claesz Robbes maexel / voir de
somma van 29 gulden lanthuyer aen een koe / voirts tot
Schepenen schattinge.
Jan Pietersz Geel wyst Huybert Jansz als gemacht van Aerian Ghyses maexel voir die
somma
van 44 oft 45 gulden van de custinge aen een koe voirts tot
Scepenen schattinge.
Jacob Jansz Veel wyst Cornelis Michiel Arys maexel voir die
somma van omtrent 200 gulden ter goeder rekeninge van de custinge
aen 't lant daer den custinge van roerende is.
Symon Claes Cuypers wyst Jan Hendricx Geel maexel / voir die
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van omtrent 29 gulden van custinge / aen 't huys daer den custinge
van roerend is. Schepenen hebben Jan Hendricxsz toegeschat 't huys
daer den custinge van roerend is & voirts al zyn roerende goeden.
Pieter Claes Pieter Theens wyst / Jan Hendrick Geels maexel
voir die somma van 12 gulden van lanthuyer aen een koe & voirts
tot Scepenen schattinge / Schepenen schaten Jan Hendricxsz
toe Pieter Claesz twie beste koyen.
Den derden dach van de gadinge
Jan Cornelisz Langedicker wyst Olbrant Allertsz maexel
voir die somma van 100 gulden / aen een koe / voirts tot Scepenen
schattinge.
Aerian Jansz van Veenhuysen / bekent Pieter Claesz 't wed van de custinge
van 't lant by Pieter Neel Oemes zyn portie op goeder rekeninge
aen een gers lants voorts tot Scepen schattinge & wyst hem maexel.
Pieter Claes Pieter Theens wyst Wylef Walichs erfven maexel
voir van 100 & 40 gulden ofte daer omtrint van custinge aen
't lant daer de custinge van roerend is.
OR 5656/34v
Den vyfden & laesten dach van de gadinghe.
Beroerend den questie & gheschelen twisschen Marytgen Jaep
Meynerts weduwe eyscherse / & Pieter Hilbrantsz gedaechden.
Alsoe den voirzeyden eyscherse versochte dat den gedaechden soude
doen ruyminghe van 't huys & erffve / 't welck hy nutertyt
bewoont / & den gedaechden seyde ongehouden te zyn omme
ruyminge te doene / hebben den swenes ofte drie
de naeste drempelen ofte inwoonders van dien / den voirzeyden
eyscherse in't beter recht getuycht / Gedaen by Olbrant
Albertsz Cornelis Jansz Molenaer / & Dirck Jansz Castercum
up welcke getuychnisse den voirzeyden Pieter Hilbrantsz de saecke
in juditie heeft geappelleert / daer van protesterend.
Harmen Bitter als man & voocht van Engeltgen Tollen
wert van de Schepenen toegeschat / van Jacob Pieter Cornelis
6 zyn beste koyen voir die somma van 158 guldens
ter goeder rekeninge / van de lanthuyere.
OR 5656/35
Den 20en january 1578 - - - - - - - - - -
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Nanning Oem Heynkes van Winckel wert van Schepenen toegeschat
van Pieter Pietersz Els / zyn beste koe voir die somma van
18 gulden ter goeder rekeninge.
Pieter Hilbrantsz wert van Schepenen toegeschat van Pieter
Claesz / zyn beste koe op een nae voir die somma van 5 gulden.
Pieter Hilbrants wert van Schepenen toegeschat van Jan Aeriansz
Dwang zyn beste bed met syn toehoeren voir die somma
van 3 gulden & 2 stuvers.
OR 5656/35v
Den 3 february 1578
Claes Jansz Oterlick wyst Aerian Cornelisz Groenes maexel voir
die somma van 25 gulden verschenen lanthuyer aen een koe & voirts
tot Schepenen schattinghe.
Jacob Jansz Veel wyst Aerian Cornelisz Groenes pand voir die
somma van 14 gulden aen een koe / & voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen ghehoirt hebbend den eysche van den Schout op & tegens d'eygenaers
van de bedycte catwoude gedaechden / beroerend dat zy een pompe
in den Zydwint hadden geleyt volgend zeeckere ordonnantie van
Magestraten van de coggen / sonder te volcomen den penen & in den
voirzeyden ordonnantie begrepen / waer deur den voirzeyden eygenaers der
selver landen hadden verbuert zeeckere grote mulcte recht &
mede gehoirt d'antwoirden van de voirzeyden gedaechden / mitsgaders mede
gesien zeeckeren rappoirt van de Arbyters daer voiren pertyen voir
gecompeert geweest zyn inhouden dat den Schout behoirde te zyn
ontseyt van syn eysch & den gedaechdens geapsolveert / Hebben
by heuren vonnisse 't voirzeyde rappoirt ofte scheyden gelaudeert
& van waerden ghewesen / Den Schout protesteert / omme
't selve vonnisse te reformeren ofte appelleren.
Dirck Claesz Joris wyst Aerian Cornelisz Groenes pand voir die
somma van 35 gulden / aen een koe & voirts tot Schepenen schatting.
OR 5656/36
Den 17en february 1578 ---------Symo Gherritsz van Veenhuysen / van de gemeente van Veenhuyssen
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wegen ten versoucke van Maerten Jan Aerians gearresteert synde
omme betalinghe te hebben van omtrent 12 h guldens ter goeder rekeninghe
aen de voirzeyde gemeente verdient.
Gheeft hem over en belooft den voirzeyden Maerten Jansz van de voirzeyden
somma
betalinghe te doen voir mey eerstcomend ofte by foulte verwonnen
met alle recht.
Jacob Jansz Veel bekent Jan Jacobsz Mes schuldich te wesen
9 gulden 16 sth / in presentie van Aerian Jacob Dircx / & Aerian Gerytsz.
Schepenen.
Lambert Vghes wyst Jacob Pieter Cuypers pand voir die somma
vyftalfve guldens maer Dirck Cornelisz Backer seyt 't selve 5 gulden te wesen
aen stoel & voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van den Schout & d'antwoorde
van d'oude Schepenen van Nyedorp van de verleden jaere beroerend dat
den gedaechden Maynert Garbrants maet te cleyne hadden bevonden
omme daer van getuychnisse te geven & d'antwoorde van den gedaechden
hebben by heuren vonnisse verclaert dat den gedaechden ongehouden
sullen wesen omme eenyge getuuychnisse ofte attestie daer
te geven / Den Schout protesteert van 't voirzeyde vonnisse omme te
reformeren ofte appelleren.
Ghetuychnisse
Reyer Jan Sygers / Pieter Hilbrantsz / Jan Jansz Knaep / & Claes Cornelisz
Voirin / tuyghen / dat zy opten laesten dach van de karstyts gadinghe
laestleden als mede zexluyden & wincoeps daer aen & by zynde
geweest omme het seggen te seggen & uuyt te spreecken van de
coep van weydelants by Jonghe Jan Oem van de sequesters
van Woutertgen Jan Wouter Slootmakers gecoft welcke
coep geschiede op conditie zoe ijemant binnen 8 weecken
naer date van de vercoepdach meerder voir den voirzeyde weyde wilde
gheven tot prouffyt van 't voirzeyde weesken soe soude den sequesters
Jan Oen verdragen van de voirzeyde coep & 't selfde aen een andere
vercoepen tot weeskens proffyte.
D'oude Schepenen tuychen dat zy hebben geordonneert ten versoucke van
Claes Claesz Breeck & Jacob Symonsz als gecommitteerde sequesters van
Wouterssen Jan Wouters / dat Jan Jansz alias Jan Oen / als
gerechte bestorven voocht van 't voirzeyde kynt metten voirszeyden sequesters den
administratie van de voochdyschap soude aenvaerden omme van 't voirszeyde
kyntsweghen zyn schulden te reeden ten meesten oirbaer.
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OR 5656/36v
Den Schoutt wert van Schepenen toegeschat / van Jacob Pieter Cornelis
een middelbaer koe voir die somma van 8 ghulden 17 h sth.
Den 3en marty 1578
Lourens Aerian Claes wyst Maynert Garbrantsz pand voir die
somma van 10 gulden & 19 stuvers aen een koe & /
voirt tot Schepenen schatinge.
Wylef Pieter Costers wyst Lodulff Kuyff (voir die somma
van 9 gulden & 10 stuvers ter cause van een molensteen in
reste van meerder somma) pand aen een koe & voirts tot
Schepenen schattinge.
Jan Jaep Mes heeft uuyt crachte van Schepenen vonnisse voir zeekere
bekende penningen hem van Jaep Veel resterend ter somma van 9 ghulden 16 sth
op huyden 14 dagen leden by Jaep Veel selver bekent / Selver pand ghewesen aen
koe & voirts tot Schepenen schattinghe.
Schepenen ghehoirt hebbend d'eysche van Jacob Lambertsz / & d'antwoirde
van weghen Jacob Claesz Vroemoers gedaechden beroerend zeeckeren
arbeytsloon by den eyscher zyn dochter verdient synde & anders / & ter
contrarie zeeckere costgelt van de voirzeyde eyschers dochter verteert
hebben by heuren vonnisse den voirzeyden saecke aen wedersyden het een
tegens het ander gecompenseert & te nyet gedaen.
Schepenen hebben den Schout gelt ofte pand toegewesen van
Jan Cornelisz Vat voir die somma van 12 gulden.
Schepenen hebben Aerian Cornelisz Slotgens gecondempneert
in de boete van 5 pont van 40 grooten 't stuck uuyt saicke
dat hy een woninghe aen een vreemde hadde verhuyert
buyten advijs van de gerechte.
OR 5656/36A [fragment]
Schepenen ghehoirt hebbend d'eysche van Cornelis Rensz & Baycke
Toemsz cum socys omme te hebben betaelinghe van aen Jan Jacobsz
Holster ter somma van 50 gulden volgende d'inhouden van de obligatie
& d'antwoirde van weghen den voirzeyden Jan Jacobsz gedaechden gedaen
hebben by heuren vonnisse den voirzeyden Jan Jacobsz gedaechden
gecondempneert dat hy den voirzeyden 50 gulden sal betaelen
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voir pynxter eerstcomend.

* voir hem selver

19 L 16 st
Noch Dirck Claesz
van vleys 2 gulden
& 4 sth.

Beroerend den questie twisschen Jan Cornelisz Slotgens eyscher
& Maerten Bruyn & hem sterck maeckend voir Hendrick Moy Eelke
Claes Claesz Breeck * & hem sterck maeckend voir Man Jan Tuts
Dirck Claesz / & Jan Gerritsz altesamen gedaechden / van den
coepe by henluyden gedaen op het hynder baeren
welcke zyluyden alllinge & al aen ons hier ondergescreven
gesubmitteert hebben / en naer wy perthyen aen wederzyden in 't lange hadden gehoirt / hebben onse uuytspraec
gedaen in forma nae bescreven / Oem Dirck Claesz &
Jan Gerritsz sullen betaelen voir den tonne vleys 16
gulden & 16 stuuvers Oem Maerten Bruyn cum socys
sullen geeven voir den geheele buyck vleys 33
gulden / & voir 't ontfangen gelt 6 gulden / Oem

Claes Breeck zoe hy procedeert / sall geven voir 't speck
16 gulden 16 sth. Noch zal Breeck allen geven
3 gulden / te betaelen voir drie coningen eerstcomend.
lichtmisse wel betaelt / En soe wie van de perthyen
hier tegens doet die sal verbueren tegens den armen
van Ouden & Nyeuwe Nyedorp t'samen 12 gulden / half
& halff.
OR 5656/37
Schepenen ghehoirt hebbend d'eysche van Cornelis Rensz & Buycke
Toemsz cum socys omme te hebben betaelinghe van een Jan Jacobsz
Holster ter somma van 50 gulden volgende d'inhouden van de obligatie
& d'antwoorde van weghen den voirzeyden Jan Jacobsz gedaechden gedaen
hebben by heuren vonnisse de voirzeyden Jan Jacobsz gedaehden
gecondempneert dat hy den voirzeyden 50 gulden sal betaelen
voir pynxter eerstcomend.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Pieter Adamsz omme te wesen
geconteert van Willem Dieleffz Schout cum socys voir syn
moyten van 't aenteijckenen van de beesten by hem gepryseert &
aengeteyckent & dat alles ter taxatie van de Schepenen / &
d'antwoorde van wegen den voirzeyden Willem Dieleffz gedaen
mitsgaders zeeckere rapport van arbyters daer voiren zy
pertyen uuyt crachte van Schepenen vonnisse gecompeert geweest zynde hier
op gesien hebben by welcken rappoort den eyscher toegehouden
was voir syn voirzeyden moyten 7 gulden / Hebben by heuren
vonnisse het schayden oft uuytspraecke ofte rapport voirzeyd
gelaudeert & van waerden ghewesen / Pieter Hilbrantsz
uuyten naem van Willem Dielefz voirzeyd protesteert omme te
reformeren ofte appelleren.
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Claes Evertsz van Hoorn wert van Schepenen toegeschat van Luytgen
Pietersz de Vriese 2 van syn middelbaer koyen voir die somma
van 37 gulden / van een koe / & van een dubbelt tuijch.
Jan Claesz Robbes wert van Schepenen toegeschat van Jacob Jansz Feel
twee syn beste koyen voir die somma van 34 gulden verschenen
lanthuyer.
OR 5656/37v
Den 17en maerte 1578
Dirck Claesz Joris belijdt Cornelis Jansz Molenaer schuldich
te wesen 15 gulden ter cause van de coep van een koe / en reste van
meerder somma.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Marytgen Jaep Maynerts
weduwe op & tegens Pieter Hilbrantsz gedaechden & den
andtwoorde van den voirzeyden gedaechden hebben by heuren vonnisse
verclaert dat den voirzeyden gedaechden ruijminge sal doen
voir paesschen eerstcomend / Den gedaechden protesteert / &
indien 't selve nyet genouch en is / soe heeft hy geappelleert.
Jan Cornelisz Vat wert van Schepenen toegeschat / van
Maerten Jansz Bruyn / een middelbaer koe / voir die somma
van 19 gulden & 10 sth.
Jan Cornelisz voirzeyd wert van Schepenen toegeschat van Heyndrick Pieter
Jan Foppes alle zyn cledinghen dien hy alsnu aen heeft
& Jan Cornelisz voirzeyd consenteert hem dat hy daer
mede sal moghen uuytgaen / mits conditie dat Hendrick voirzeyd
heeft belooft die somma van 19 gulden 10 sth voir goede
vrydach eerstcomend sal betaelen / ofte een angelot verbuert.
Jan Cornelis voirzeyd wert van Schepenen toegeschat van Cornelis Jan
Tuts / een koe / voir die somma van 11 gulden 16 sth ter
goeder rekeninge.
Jan Cornelis voirzeyd wert van Schepenen toegeschat van Dirck Claesz
Joris / aen een koe met een hokeling voir die somma
van 12 gulden 2 sth.
Maerten Jansz Bruyn / & Hendrick Pietersz wert te samen
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van Schepenen toegeschat / van Geryt Aerian Cornelis zyn
beste bed met syn toebehoeren voir die somma van 50 v sth.
Maerten Jansz cum socys voirzeyd / wert van Schepenen toegeschat
van Pieter Claes Pieter ------ zyn twee beste bedden met
heur toebehoeren / voir die somma van 8 gulden 5 sth.
OR 5656/38
Willem Pietersz Schout wert van Schepenen toegeschat van
Thys Cornelisz Garbents / zyn beste oircussen voir die somma
van 3 sth.
Willem voirzeyd wert noch toegeschat van Ouwe Neel
zyn beste banckwercx ---------oircussen voir die somma van 3 sth.
Willem voirzeyd wert noch toegeschat van Aerian Cornelisz
Slotges zyn beste bed met alle zyn toebehoeren
voir die somma van 5 gulden.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Willem Ghyses
gecondempneert in een boete van 5 pont uuyt saicke
hy uuyt 't arrest van ghegaen sonder borch te stelle
mitsgaders in een boete van 42 schellingen van veylicheyt.
OR 5656/38v
Den 14en april 1578
Schepenen appointeren
dat den gearresteerden
cautie sullen stellen
voir den costen van
desen vierschaer.

Jan Jansz Corver &
Jan Cornelis Slotges
stellen hem als borgen
voir den costen van de
voirnoemde gearresteerden
volgende vonnisse van
Schepenen / die voir desen

Jan Jansz Castercum als procuratie hebbend van Jan Allerts van
de
Ryd eyscher dien hadde doen arresteren eenen Geryt Hendricxsz
Calff poirter tot Alcmaer seggend zoe den voirzeyden Geryt Calff
Jan Allertsz hadde gewondt / dat hy suffiisante cautie soude
stellen voir alle den costen dien d'eyscher ter causse den
quetsuier
soude moeten doen & lyden / zoe den voirzeyden Jan Jansz seyde
dat
den ghewonden daer op begeerde te leven & sterven.

Den procureur van de gearresteerden seyt ongehouden causie
te stellen / alsoe metten waerheyt nyet bevonden sal worden
dat den gearresteerden d'eyscher gequetst heeft / concludeerde
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vierschaer gedaen
sullen worden.

mits dien tot apsolutie van den eyscher synen eysch mette costen
van dien proteseterend naer rechte & behoiren.
D'eyscher neempt dach ten 14 daghen omme syn eysch te
proberen.
Schepenen gehoirt hebbend den questie twisschen Claes Claesz
Breeck
eyscher & Jan Cornelisz Vat gedaechden beroeroend zeeckeren coop
van
2 dalers by d'eyscher van de gedaechden gecoft / mitsgaders 2
cruysaten by den voirzeyden Jan Cornelisz van Claes Breeck gecoft &
ontfangen

mitsgaders mede gehoirt 't rapport & advys van goede mannen daer
voiren zy pertyen volgend Schepenen vonnisse gecompeert zyn
geweest
welcke rapport & advyse was inhoudend dat Jan Cornelisz voirzeyd
ontslaghen soude wesen van de coep van de 2 dalers / mits dat
hy Claes Claesz voirzeyd soude geven voir den 2 cruijsaten 4
cruysaten weder / Hebben Schepenen by heuren vonnisse gelaudeert
& van waerden verclaert 't gunt by den gecomitteerden heuren
rapport
uuytgesproocken & verclaert is.
Dirck Claesz Jorys wyst Cornelis Jansz Molenaer pand voir die
somma van 15 gulden aen een koe & voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Cornelis voirzeyd Dirck Claesz roede koe toegeschat.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Jan Jacobsz Schager & d'antwoorde
van Pieter Hilbrantsz als procuratie hebbend van Jonge Cornelis Aerian
Amels gedaechden / beroerend van een obligatie accoorde ofte uuytspraecke
by Mathys Reyersz Pieter ------ cum socys twisschen den voirzeyden pertyen
gedaen
inhoudend 12 gulden daer voiren d'eyscherse versochte te hebben
betalinge van de voirzeyden gedaechden hebben by heuren vonnisse den
eyscher ontseyt van syne eysche & den gedaechden geapsolveert
en voirts den voirzeyden eyscher gecondempneert omme den selfden acte
van accoorde in presentie van Schepenen te casseren & te nyet doen.
En condempneren voirts den eyscher in den costen by hen pertyen mitsgaders
d'arbyters daer voiren zy gecompeert zyn geweest omme te accorderen
ten huyse van Jonge Jan Jaep Duyns gedaen zynde.
OR 5656/39
Jan Cornelis Vat wert van Schepenen toegeschat van Claes Claesz
Breeck / zyn beste hoockelingc voir die somma van 3 gulden.
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Symon Oude Gheryts gheeft hem over & belooft / 't naegelaten
weeskynt van Cornelis Aelbertsz Laekencoep van Alcmaer binnen
14 dagen te betaelen die somma van 3 gulden 17 sth / & by
foulte hy 't selve nyet en doet dat Pieter Backer als voocht
den penningen sal moghen laeten uuytleggen.
Claes Dircksz Methes weduwe / wert van Schepenen toegeschat van
Pieter Jaep Heynes / zyn beste koe voir die somma van omtrent
12 gulden ter goeder rekeninge van arbeytsloon.
Pieter Backer als voocht van Claes Everts wert van Schepenen
toegeschat van Cornelis Jan Tuts zyn minste koe voir die
somma van omtrent 10 gulden ter goeder rekeninge.
OR 5656/39v
Den 28en april 1578
Alsulke penningen als een Wouter Jacobsz poirter der stede van
Amsterdam van Cornelis Jan Tuts resterende zyn & by Pieter Dircxsz
Backer uuyten naem van Claes Evertsz van Hoorn hadde doen
arresteren / hebben Schepenen / volgend 't previlegie van Amsterdam
't welck mentioneert / dat men gheen van heuren poirteren noch
heuren goeden en mach arresteren benoerden den maeste / anders
dan in vrye steden / by heuren vonnisse verclaert dat Pieter
Backer den voirzeyden penningen sal ontslaen / & Wouter voirzeyd deselve vry te
mogen ontfangen / & voirts Pieter Backer gecondempneert
in de costen / tot taxatie & moderatie van Jan Jansz Castercum
& Pieter Hilbrantsz.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Jacob Cornelis Aeriansz / omme
te hebben betalinghe van zeeckere penningen hem van Aerian Claes Zygers
resterend ter somma van omtrent 50 gulden in reste van een constitutiebrieff / & d'antwoirde van Aerian Claesz gedaechden / hebben
by heuren vonnisse verclaert / dat den voirzeyden gedaechden den penningen
in den constitutiebrieff begrepen / & noch nyet betaelt / sal
opleggen & betaelen d'een helft Jacobj & d'ander helft alderheyligen beyde eerstcomend.
Cornelis Jan Tuts compeerde in juditie & versochte dat Jan Cornelis
Vat den obligatie by hem eertyts gepasseert soude leveren in handen
van 't gerecht omme te werden gecasseert volgend voirgaend vonnisse
voir ofte eer dat Jan Cornelis voirzeyd op hem sal moghen procederen.
Cornelis Jan Tuts wyst Wouter Jacobs poirter tot Amsterdam / pand
voir die somma van 24 gulden als reste van seeckere bedaengde
penningen aen een koe & voirts tot Schepenen schattinge.
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Wouter Jacobsz wert van Schepenen toegeschat Cornelis Jan Tuts
beste koe met zyn beste bed met zyn toebehoeren voir die
somma van 24 gulden boven verhaelt.
Jan Jansz Castercum als procuratie hebbend van Jan Allerts van de
Ryd compeerde in juditie / & versochte alsulcke rechtpleginge
als hy op huyden 14 dagen uuyten naem van de voirzeyden Jan Allertsz
gearresteerden op eenen Geryt Hendricxsz Calff voir desen vierschaer gedaen
heeft te moghen renunchieren & hem voir desen vierschaer verdragen.
Claes Claesz Stroed wert van Schepenen toegeschat van
Luytgen Pietersz zyn beste deken met zyn beste oircussen
voir die somma van 32 sth.
Meester Cornelis Cherurgyn wert van Schepenen toegeschat
van Claes Jansz Oterlick zyn 2 beste schaeppen voir die
somma van 5 gulden beroerend zeeckere renten dien
Claes Jansz Aerian Ysbrantsz schuldich was & Mr.
Cornelis toegeseyt zyn.
OR 5656/40
Den 12en maij @ voirzeyd
vacantie
Den 26en maij @ voirzeyd
vacantie
Thys Jacob Symon Luchts wyst Hendrick van de Berckenroed pand
voir die somma van 45 gulden & 8 h sth van lanthuyer van de jaeren
76 & 77 / aen zyn huys & erffve / voirts tot Schepenen schattinghe.
Schepenen hebben den voirzeyden Berckenroe toegeschat 't huys &
erffve daer Thys Jacobsz pand aen gewesen heeft.
Den 9en junij @ 1578
Pieter Hilbrantsz protesteert / van 't gunt dat Jan Cornelisz Vat
hem aenseyt dat hy met zeeckere drie ander psonen eenen man
zyn rock heeft uuytgetrocken & alsoe ontcleet / & den selven rock
in den harberch gebracht & daer op bier doen tappen / dat Jan Cornelis
hem / den ---------- met welcken aenseggen Pieter Hilbrantsz hem beveelt
te zyn ge-----eert.
Up huyden compeerde in juditie Jan Jan Willems / & heeft
ten versoucke van Buycke Toemsz cum socys / met opgerechte vingeren
by solemnelen eede geaffirmeert / dat hy den obligatie van date
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den 24en january @ 69 ------- com inhouden 100 k guldens
by hem uuyt handen van Hendrick Cornelis Symons als Oen van Guiert
Jansdr privees / met heuren voochden ontfangen / selver nyet en
heeft ondergeteyckent ontkennend den selven obligatie.
Schepenen hebben Jacob Cornelis Aerians toegeschat / Man Jan
Tuts zyn beste koe voir die somma van 24 gulden ter goeder
rekeninge / Alsoe Man voirzeyd in presentie van Aerian Gerytz
selver pand gewesen heeft / zoe Jacob voirzeyd seyt.
OR 5656/40v
Den 23en juny 1578
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat den voochden
van Woutertgen Jan Wouters / by naemen Jaep Symons / & Claes
Claesz Breeck / Hendrick Cornelis Symons binnen 14 dagen een costenbrief
sullen leveren van synen resterende penningen / ofte 't staet
langer by gemoede / Hendrick begeert 't selve vonnisse
binnen zyn behoerly tyt voldaen te hebben /
Schepenen hebben by heuren vonnisse Jan Jansz Jonghe Janoem
gecondemptneert omme den custinge brieven te onderteykenen
& den curateurs van Woutertgen voirzeyd te leveren binnen
14 daghen / ofte 't staet langer by gemoede.
Aerian Cornelisz Groenes wert van Schepenen toegeschat / van
Pieter Claes Pieter Theens zyn huys & erff / voir die
somma van 62 gulden & 5 stuvers.
Sint Jans gadinghe
vaceert sonder enyge wedden
te dienen voir den vieschaer.
OR 5656/41
Den 7en julij 1578
Jan Pieterz Feckes bekent Dirck Jansz Snyder van Winckel
schuldich te wesen die somma van omtrent 6 gulden ter goeder rekeninge
& beloofde binnen 14 daghen metten voirzeyden Dirck Jansz te rekenen
& zoe hij 't selve binnen 14 dagen nyet en doet / gheeft hem over
dat den rekeninghe aen Dirck Jansz voirzeyd sal staen.
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Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Maerten Pieter Feckes uuyten
naem van syne moeder / op & tegens Rembrant Willems heuren
swager gedaechden / omme te hebben gelt ofte pand van zeeckeren
costgelt van den voirzeyden Rembrants kynt verteert / & d'antwoorde
van de voirzeyden gedaechden / dien seyde 't selve van lanthuyer te zyn / 't lant
leggend in den banne van Schagen / daer by concluderend ongehouden
in den eysch / presenterend daer beneffens 't kynt 3 gulden 's jaers
minder te houden / ------ / hebben by heuren vonnisse den voirzeyden gedaechden
gecondempneert omme betalinge te doen ofte daer voiren pandt
te wysen.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Pieter Dircxsz Backer als procuratie
X*)--- ckel
hebbend van Jan Jans Risses X/ op en tegens Claes Jansz Oterlick gedaen
omme van de voirzeyden gedaechden te hebben gevrijt 't huys & erffve mitsgaders 't seylant daer achter aen 't welck Willem Wyerts nu tertyt
bewoont / van zeeckere lasten staend op 't voirzeyde huys erffve & lant
by een Cornelis Hanicxs [Havicxs?]daer op gehaelt competerend d'erfgenamen
van Floris Maertsz van Amsterdam / daer alsoe den selven gedaechden
hem daer voir hadde verbonden't voirzeyde huys erffve & lant binnen
zeeckeren tyt te vryen / & d'antwoorde van de voirzeyden gedaechden
hebben by heuren vonnisse den voirzeyden gedaechden gecondempneert
dat hy 't voirzeyde huys erffve & lant sal vryen van de voirzeyde lasten
voir karsmisse eerstcomend / ofte 't staet langer by gemoede van den
eyscher.
*) check origineel # #
OR 5656/41v
Den 21en july 1578
Beroerend den questie twisschen Marij Jans van Amsterdam
eyscherse
& Amel Gerytsz als gecommitteert voocht van Lourens Piet Jans
naegelaten kynderen gedaechden / Den voirzeyden eyscherse versochte
betalinge

van 4 jaeren renten te weten @ 69 70 71 & 77 tot 6 gulden
's jaers / welcke questie aen goede mannen geappointeert synde
op een beproeff / hebben & naer zy den voirzeyden perthyen aen
wedersyden

hadden gehoirt / hebben by middele van accoort heuren
goedduncken
nijet te min
geseyt & uuytgesproocken dat den voirzeyden gedaechden
d'eyscherse
* reserverend 't axie voir heuren voirzeyde achterwesen sal geven die somma van 16 *
van de vershoten 100 gulden / behouwen een yder syn goet recht Schepenen hebben 't
seggen
sten penning van den jaere & uuytspraecke gelaudeert & van waerden ghewesen.
77 laestgeleden.
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Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Pieter Reynersz Lakencoeper
van Hoorn & d'antwoorde van Claes Claesz Thoeds gedaechden
beroerend zeeckere 11 gulden 14 h sth van laecken eertijts
by den voirzeyden Claes Claesz van de voirzeyden eyscher gecoft & ontfangen / &
ghesien hebbend zeeckere zeeckere certificatie & documenten / by de
perthyen geexhibeert / hebben by heuren vonnisse den voirzeyden gedaechden
gecondempmeert / omme d'eyser te betaelen ofte pand te wysen
voir den voirzeyden penninghen / mitsgaders gecondempneert in den costen
van de voirzeyden gedaechden tot taxatie & moderatie van Pieter Dircxsz Backer
& Willem Pietersz Dissel.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Oude Neel gecondempneert
dat hy Willem Pietrsz Dissell sal betaelen zeeckere toewesen
boeten ter somma van 12 sth / ofte daer pand voir wysen.
Hebben hem voirts gecondempneert / dat hy Willem Pietersz voirzeyd
leveringhe sal doen van zeeckere 12 endtvogelen voir
Matheus eerstcomend / Salvo sal Willem voirzeyd d'endtvogelen
selver haelen ofte doen halen.
** als voocht & uuyten naem van Willems kynderen
Heertgen Aerian Gerrits ** wert van Schepenen toegeschat / van
Cornelis Jan Tuts / zyn 2 beste koyen met syn beste bed
met syn toebehoeren / voir die somma van 54 gulden 2 sth.
Heertgen Aerians voirzeyd wert van Schepenen toegeschat / van Tomas
Folkerts zyn saele koe voir die somma van 6 gulden 6 sth.
OR 5656/42
Den 4en augusti 1578
Solvit

Albert Pietersz van de wester Moerbuyck / bekent
Comen Garbrant Aerians Provenier tot Alcmaer
schuldich te wesen 6 gulden van een jaer renten / hier
ofgaend voir den 100sten penning 13 sth 5 penn / blijft
zuver
5 gulden 6 sth 11 penn.

Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Willem Pietersz Dissel eyscher
& d'antwoorde van Pieter Hilbrantsz van wegen & als procuratie hebbend van
Adriaen Cornelis Texel gedaechden beroerend dat den voirzeyden gedaechden
eenen
Jan Allertsz van de Ryd gewondt hadde mitsgaders zeeckere gesien hebbend
zeeckere informatie / hebben den voirnoemde Adriaen Cornelis Texel
gecondempneert in de boete van 10 pont.
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Pieter Hilbrantsz van wegen als voiren protesteert omme te reformeren
ofte appelleren.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Willem Pietersz Dissel eyscher
& d'antwoorde van Pieter Hilbrantsz van wegen & als procuratie hebbend
van Gerrit Hendricxsz Calff gedaechden beroerend dat den voirzeyden Calff een
Jan Allertsz voirzeyd met een rappier gewondt hadde hebben by heuren
vonnisse verclaert dat Gerrit Calff voirzeyd sal kennen ofte ontkennen
by zynen eede off hy Jan Allertsz voirzeyd heeft gewondt ofte nyet
gewondt en heeft.
Pieter Hilbrantsz van wegen als voiren protesteert omme te reformeren
ofte appelleren.
Meyster Toems Cherurgyn wert van Schepenen toegeschat van
Willem Pieter Dissels zyn beste koe voir die somma van
13 gulden van huyshuyer.
Pieter Reynersz Laeckencoep tot Hoorn wert van
Schepenen toegeschat / van Claes Claesz Stroeds
2 zyn beste bedden met heuren toebehoeren / voir
die somma van 6 gulden & 14 h sth.
Ryckert Ryckertsz Schout / wert van Schepenen toegeschat
van Hendrick Claes Reyntges / een halff voir riets
voir die somma van 3 sth.
Pieter Hilbrantsz / wert van Schepenen toegeschat / van
van Jan Pietersz Ex / syn beste bed met syn toebehoeren / voir
die somma van 4 ghulden 8 h sth.
Pieter Hilbrantsz noch toegeschat / van Jan Oem syn
2 calveren / voir die somma van 30 stuvers.
OR 5656/42v
Den 11en augusti 1578
Up huyden desen 11en augusty 1578 soe is volgend den keure
& ordonnantie der stede van Nyedorp & uuyt crachte van dien / ten
versoucke van Aerian Cornelisz Groenes woenende tot Winckel in't openbaer
opgheveylt omme te vercoepen by 't gherecht het huys & erffve
daer Pieter Claes Pieter Theens nutertyt bewoont staende & leggende tot
Nyeuwe Nyedorp op't westeynd aen de zuydoestzyd van de Rijd / en dat al
om ghereedt gelt / omme metten penninghen daer van comend aff te
quyten & furneren zeeckere 62 guldens & 5 stuvers
den voirzeyden Aerian Cornelisz van de voirzeyden Pieter Claesz resterend
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waer voiren dat by den Schepenen opten 23en july laestgeleden den
voirnoemde Aerian Cornelisz 't selve huys & erffve toegeschat zynde
& is by den voirzeyden Aerian Cornelisz by ordonnantie van den gerechte / voir
't voirzeyde huys & erffve gheboden tot minderinghe van syn voirzeyden
achterwesen
die somma van 50 gulden / & soe 't selve gebot by nyemant
verhoocht en is / soe is den voirzeyden Aerian Cornelis coeper gebleven
van 't voirzeyde huys & erffve / & by den Officier den opslach gedaen.
OR 5656/43
Den 18en augusti 1578
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Willem Dielefsz Schout
van Oudtkarspel / dien versochte gelt ofte uuytleg van eenen Jacob Jansz
Veel ter somma van 3 gulden van zeeckeren onbetaelde impost
van hoornbeesten (tot vyff in't getal) & d'antwoorde van de voirzeyde
Jacob Jansz Veel gedaechden / dien seyde nyet schuldich te wesen maer
't selve den voirzeyden eysche ten vollen betaelt te hebben / Soe
es't dat Schepenen by heuren vonnisse hebben verclaert dat den voirnoemden
Jacob Jansz den betaelinghe by hem geposeert zal proberen binnen
14 daghen / & by foulte by 't selve nyet en probeert soe sal Willem
Dieleff voirzeyd over 14 daghen gelt ofte uuytleg hebben van de voirzeyden
somma.
Michiel Meester Jans Cuyx wyst Willem Pietersz Dissels pant voir
die somma van 4 gulden aen een bed & voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Willem Pietersz voirzeyd toegeschat Michiel Mr. Jans
zyn beste bed met zyn toebehoeren voir den voirzeyden somma.
OR 5656/43v
Den 1en september 1578
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Pieter Hilbrantsz als gemacht van
Griet Jans woenend t'Amsterdam in de "Vier Heemskynderen" Ysercoopster
& d'antwoorde van Symon Claesz Cuyp gedaechden / welcken eyscher
versochte betaelinghe van de voirzeyden gedaechden ter somma van 34 gulden in
reste
van meerder somma ter cause van zeeckeren yserwerck in tyden den
voirzeyden gedaechden Schipper wesen by den gerechte aldaer gehaelt soude wesen /
hebben
by heuren vonnisse den voirzeyden eyscher zoe hy procedeert ontseyt
van syn eysch / den gedaechden protesteert.
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Maynert Garbentsz wert van Schepenen toegeschat / van Wyleff Aeriansz
alias Witte Wylef zyn schuyt met syn toebehoeren / voer die somma
van 40 gulden als custinge van de selven schuyt.
Aerian Cornelisz Groenes wert van Schepenen toegeschat / van Pieter
Claes Pieter Theens / zyn hoy opten hofsteed staende / mitsgaders zyn
groete praem / voir 12 gulden 5 sth in reste van meerder somme
mitsgaders voir den oncosten & procederen soe van executie als
anders.
Pieter Hilbrants wert van Schepenen toegeschat / van Pieter Claesz voirzeyd
toegeschat zyn beste koe voir 5 gulden.
Willem Pietersz Dissel wert van Schepenen toegeschat / van Jaep
Veel / syn paert voir die somma 23 gulden.
Willem voirzeyd wert toegeschat / van Claes Oterlick / een middelbaer
koe voir die somma van 2 gulden 1 sth / over gevangen penningen.
Willem voirzeyd wert toegeschat / van Hendrick Glasemaker / zyn beste deken
met zyn beste oircussen / voir die somma van 26 sth 1 blanck.
OR 5656/44
Den 15en september 1578
Dirck Cornelisz Backer van Winckel heeft beclaecht een Willem
Pietersz Dissel van Nyedorp omme te hebben gelt ofte pand voir die
somma van 11 gulden 10 sth van zeeckere costgelt ofte houd van beesten
die hy aen 't hoy gehouden heeft / waer tegens Pieter Hilbrantsz
uuyten naem van de voirnoemde Willem Pietersz voir andtwoort seyde zoe
den costen van de beesten tot Winckel gedaen & verteert zyn / dat den gedaechden
voir
desen vierschaer ontseyt sal zyn van zyne eysch --- Schepenen
gehoirt hebbend d'eysch & andtwoorde / hebben by heuren vonnisse
d'eyscher (zoe den costen tot Winckel gedaen & verteert zyn) voir desen
vierschaer ontseyt van zyne eysche.
Schepenen gehoirt hebbend den eysche van Pieter Hilbrantsz eyscher / &
d'antwoorde van Marytgen Jaep Meyerts weduwe ghedaechde beroerend
den reperatie dien d'eyscher seyde nootlycken aen de huysinge daer
hy in woont gedaen te zyn en by den gedaechde zulcx belooft zynde oick
mede gehoirt zeeckere getuychgen hebben by heuren vonnisse
verclaert dat den voirzeyden gedaechden reperatie aen 't voizeyde huysinge sal
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doen voir zoe veel zy van den eyscher ontfangen heeft binnen een maent.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Garbrant Cornelis
Garbrantsz als
pachter van de inpost van bieren & wynen dien getapt sullen worden
tot Oude Nyedorp twiscchen den 2 verlaeten / dien hadde doen
verdagen
Aerian Jan Piet Willems hem aenseggend zoe hy 2 vaten biers / in
den
tyt synder pachtinge hadde uuytgetapt sonder daer van hem d'inpost
te betaelen dat hy tegens hem hadden verbuert van elcke vat 20
karoolus
guldens / En d'antwoorde van den voirzeyden gedaechden dien seyde
het selve bier van ghecoft te hebben van Griet Wybrants als
* d'inpost van
Brouster soe die selve Brouster * heuren brouwerye van hadde
gecoft van een Willem Dieleffsz als princepael pachter geduerend
± dat den eyscher
den tyt & soe lange als syn pachtinge geduerden ± mitsgaders
ontseyt soude worden mede gesien zeeckeren attestatie by partyen geexhibeert
van syn ongefondeerde hebben by heuren vonnisse den eyscher ontseyt van synen eysch
eysche & hy gedaechden & den gedaechden geabsolveert.
geapsolveert.

Geryt Aerian Cornelis wert van Schepenen toegeschat van Jan
Cornelisz Vat zyn beste schaep met syn beste kalff voir die
somma van 3 gulden & 5 sth.
OR 5656/44v
Den 29en september 1578
Den 13en october 1578 [zie ook /40 op 9-6-1578]
Beroerend den questie twisschen Ryckert Ryckertsz eyscher
& Jan Cornelis Slotges gedaechden / nopende dat den gedaechden voirzeyd
geseyt hadde dat zyn rock tegens zyn wil hem uuyt
was getoghen & in den herberch verdroncken / --- / welcken
questie aen goeden mannen geappointeert is geweest / &
goede mannen den voirzeyden perthyen aen weder zyden gehoirt
hebben / hebben by heuren uuytspraecke & advijse
den Schout voir zyn boeten toegevonden 2 gulden in de
hant / & daer boven / dat Jan Cornelis voirzeyd soude geven een
gulden in 't gelach / hebben Schepenen by heuren vonnisse
't voirnoemde seggen ofte advys van goede mannen geloudeert
& van waerden gewesen.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Pieter Dircxsz Backer
eyscher & d'antwoorde van Claes Jacobsz Cort van Hoorn gedaechde
79

beroerend zeeckeren rechte van sallaris 't welck den voirzeyden eyscher seyde uuyten
naem van de voirzeyden gedaechden voir desen vierschaer verdient te hebben / --Hebben by heuren vonnisse den saicke aen wedersyden
gecompenseert soe wel van perthyen eysch als van de costen.
OR 5656/45
Den 27en octobris 1578
Claes Claesz Breeck wijst Willem Dielefsz Schout tot Oudtcarspel
pand voir die somma van 11 gulden aen een koe & voirts tot
Schepenen schattinghe.
Pieter Adamsz is by den gherechte gecommitteert tot een voocht
van Lambert Ughes Doe by Guiert Buijckes geprocreert.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van d'erfgenamen van Guiert
Buyckes / & d'antwoorde van Lambert Ughesz gedaechden / beroerend
't overleveren van zeeckere inschulden by den voirzeyden gedaechden
doen is een briefken scryven &'t selfde daer beneffens aen de
want doen uuyt wisschen / rch / hebben by heuren vonnisse
den voirzeyden gedaechden gecondempneert dat hy den voirzeyden inschulden
by hem doen schryven d'eyschers soude leveren voir den
eersten rechtdach als 14 dagen.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Alyt Jan Pieter Lybesdr
& d'antwoorde van Maynert Ysbrantsz uuyten naem van zyn zoen
gedaechden beroerend 't ontfangen ofte aenvaerden van een kynt
by den eyscherse gebaert / mitsgaders zeeckeren costgelt van
't voirzeyde kynt rch / hebben by heuren vonnisse verclaert dat
Maynert Ysbrantsz zoe hy procedeert 't kynt sal aenvaerden
& ontfangen / zoe den voirzeyden eyscherse het 't selfde brengt binnen
drie daghen & soe d'eijscherse 't selve kyndt nyet en brengt
binnen drie daghen / zoe sal den voirzeyden gedaechden ongehouden zyn
't kynt te ontfangen / en hebben voirts d'eyscherse van het
costgelt ontseyt.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Pieter Adamsz als gemacht
& van wegen Jacop Pietersz Rood op en tegens Jacob Pieter Cuypers
van Hoorn gearresteerde / beroerend zeeckere 36 gulden bedaengde
penningen rch / hebben by heuren vonnisse den voirzeydne gearresteerde
gecondempneert / omme den voirzeyde eyscher zoe hy procedeert te betaelen
ofte pand daer voir te wysen.
Schepenen hebben den selven Jacob Pieter Cuypers gecondempneert
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omme Geryt Aerian Cornelisz Waert / betaelinghe te doen ter
somma van 8 gulden verteerde wincoop / opten compositie twisschen
den selven Jacob Pieter Cuypers & Jacob Pietersz Rood verteert
ofte daer voiren pand te wysen.
Willem Dieleffs Schout van Oudtkarspel wert van Schepenen toegeschat
van Jacob Pieter Cornelis / een koe voir die somma van 5 gulden.
OR 5656/45v
Den 10en november 1578
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Jonghe Jan Jansz Snyder
van Oude Nyedorp cum socijs omme te hebben gelt ofte maexel
maexel ter somma van 10 gulden 10 sth 'sjaers / tot acht jaeren
toe / verschenen losrenten naer inhout zyn constitutiebrief
daer van synde / uuyt handen van die naegelaten weduwe
van Oude Pieter Lambertsz / ech / & d'antwoorde
van de voirzeyde weduwe heuren gecommitteerden / hebben by
heuren vonnisse verclaert dat den voirzeyden eyscher gelt ofte
maexel soude hebben van drie jaeren renten te weten van
twie jaeren voir den trublen & voirts van 't laeste jaer / &
dat op 't huys erff & bood daer den hooftpenningen van
spruytend syn / & beroerend d'ander vyff jaeren stellen
Schepenen in state / ter tyt toe den eyschers by die van
Amsterdam daeromme werden gemolesteert.
Pieter Hillbrants wert van Schepenen toegeschat / van
Jacob Jansz Veel / zyn beste koe voir die somma van 8 gulden
14 sth 5 duyts /
Pieter Hillbrants voirzeyd wert toegeschat / van Jacob Pieter
Cornelis zyn beste koe / voir die somma 8 ghulden 17 h sth.
Jonghe Jan Snyder boven verhaelt / wert van Schepenen
toegeschat 't huys & erffve
daer van de custinghe naer inhout syn constitutiebrief van
roerend syn / voir die somma van 31 gulden 10 sth van drie
jaeren renten / naer volgend 't vonnisse boven gescreven.
OR 5656/46
Den 24en november 1578
Jacob Vrericxsz Deurdryver wert van Schepenen toegeschat
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van Piet Floer van de Moerbuyck een middelbaer koe voir die
somma van 9 gulden.
Willem Pietersz Dissel als gemacht van Jan Claes Blochuys
wert van Schepenen toegeschat / alle Jacob Frericxz Deurdryvers
clederen dien hy nu tegenwoirdich aen heeft
gewesen voir die somma van 38 stuvers van reste
van bier.
OR 5656/46v
Den 8en december 1578
Dese arbyters
hebben Pieter
Symonsz overge--dden
drie gulden welc
ze 3 gulden
Cornelis Pietersz heeft
bekend ten vollen ontfangen
te hebben in presentie

Schepenen hebben by heuren vonnisse geappointeert / dat
d'arbyters ofte sexluyden twisschen / Cornelis Pietersz
ter eenre & Pieter Symons Maerts ter anderre zyden
by naemen / Pieter Claes Lamberts / Claes Dirck Claes
Maerts / Gerrit Pieter Snyders & Symon Cornelis Poeners
het scheyden sullen uuytscheyden binnen 14 daghen
van Albert Barentsz Schepen & my present Claes van Buyten.
[cf. fo. 19v]

Schepenen hebben by heuren vonnisse Jan Cornelisz Vat
gheapsolveert van den Schout (by naemen Willem Pietersz Dissel)
syn eysch van 10 pont / uuyt saecke dat hy den
obligatie dien hy hadde spreeckend op Man Jan Tuts
binnen den behoirlycken tyt nijet in handen van den
gerecht en hadde gelevert omme te werden casseert
zoe d'eyscher seyde / Gedaen by Schepenen Pieter Claesz
Floris Harmens / Claes Dircksz & Jan Thomasz.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Cornelis Jan Tuts
gheabsolveert van den Schout (by naemen Wim Pietersz Dissel)
synen eysch van 10 pont / op hem gedaen / uuyt saicke
dat hy onrechtelicken hadde over eenen Jan Cornelis
Vat hadde gheclaecht / dat hy Schepenen vonnisse nyet
en hadde gedaen & d'obligatie overlevert omme
gecasseert te / Gedaen by Schepenen Jan Thomas & Floris
Harmensz Claes Dircxsz & Cornelis Cornelisz.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Willem Pietersz Dissel
ontseyt van synen eysch van 6 pont op Jan Cornelis Vat
& Man Jan Tuts gedaen nopende dat Cornelis Tuts voirzeyd
den pand andermael hadde wederstaen / ten waere
dat Willem Pietersz 't selve conde bewyssen
sulcx rechtelick geschiet te syn.
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Den 22en in state.
OR 5656/47
Den 22en december 1578
Gerrit Aerian Cornelis eyscher omme te hebben gelt of pand
van Pieter Claes Harmens gerdaechden ter somma van 8 gulden
van wincoep / Den gedaechden bekende den penningen / &
presenteerde dien te betaelen / soe verde Thoems Volkertsz
hem dien coep laet volgen & leverantie van 't stieplaets
doet / & soe nijet / dat Thoems Volkerts naedemael
hy geboft heeft / den wincoop sal betaelen / & hem
gedaechden daer van vryen / Schepenen stellen in state.
Willem Pietersz Dissels eyscher / omme te hebben gelt
ofte pand van Jan Cornelisz Vat gedaechden ter somma
van 16 gulden van zeeckere wedspul van wincoep.
Schepenen stellen 't selve in state.
Willem Pietersz Dissel eyscher / dien beclaechde Evert
Dircxsz Tepels gedaechden / omme te hebben betalinge
van 61/2 gulden overgegen gelt / Schepenen
gunnen den gedaechden dach ten 14 daghen.
Cornelis Jan Tuts belydt Reyer Denijsz die somma
van 32 gulden ter goeder rekeninge.
Claes Aerian Woutersz eyscher omme te hebben gelt off
pand van Jan Jansz alias Jan Oem ter somma van
6 gulden & 11/2 stuver / Schepenen stellen
't selve in state.
Schepenen stellen den saecke van de 3 pont twisschen
Willem Dissel eyscher / & Jan Cornelis Vattes Man
Jan Tuts gedaechdes beroerend van 't pand eerstmael
& twedmael weder te staen in state.
Thonis Dircxsz Swager van Guiert Buyckes / & Dirck
Dircxsz Swaen uuyt crachte van syn procuratie
wysten Cornelis Rens Jans pand voir die somma van
51/2 gulden 5 duyts / aen een bed met syn toebehoeren.
Dies consenteerde Lambert Ughesz dat zyluyden
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zoe veel d'een helft van de voirzeyden somma bedraecht
't selve aen syn resterende penningen sullen moghen afcorten.
OR 5656/47v
Jan Aerian Rens Mangnis belydt Jacob Symons weduwe
die somma van 75 gulden
en wyst daer voir pand aen een koe & voirts
tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Jacob Symons toegeschat / drie
van Jan Aerians middelbaer koyen.
OR 5656/48
Anno 1579
Schepenen
1
2
3
4
5
6

Amel Gerytsz
Pieter Theeusz
Claes Janssz Ghyses
Albert Barentsz
Aerian Heertgensz
Claes Lambertsz

Jan Dirck Hendricxsz mede by den
Schout totten Schepen ampt
vercoeren synde heeft geweygert
omme opten nyeuwesjaers dach
naer ouder costumen & volgend
den previlegie syn behoirlicken
eedt te doenen / & hem voirts
geabsenteert.

Karsmis gadinghe
Jacob Jansz Veel wyst Cornelis Michiel Axys maexel
voir die somma van 149 gulden 5 sth ter cause van
custinge / aen de zaetacker leggend by Piet Els / daer den
custinge van roerend zyn.
Albert Pietersz van de Wester Moerbeeck wyst Pieter
Buyckes van Wermenhuysen maexel voir die somma
van 520 gulden ter cause van de custinge van zeeckere weydlant
leggende opten Moerbeeck daer den penningen van roerende zyn.
OR 5656/48v
Den 19en january 1579
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Henrick Cornelis Symonsz
& d'antwoorde van Jacob Jansz Veel beroerend zeeckere toegeseyde
penningen bedraghend ter somma van 30 gulden / by den voirnoemde
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Jacob Jansz den voirnoemde eyscher toegeseyt omme te betaelen
in minderinge van zeeckere custinghe dien den gedaechden een
Willem Ghyses schuldich was / hebben by heuren vonnisse verclaert
dat den voirzeyden gedaechden / de voirzeyde eyscher sal volden & betalen
zyn voirzeyden achterwesen binnen een maent / ofte by gebreecke van
dien / dat den voirzeyden eyscher den voirnoemde somma van penningen sal by den
Schout laeten uuytleggen.
Schepenen heben by heuren vonnisse Jacob Jansz Veel / en Cornelis
Henricxz Ouwe Neel gecondempneert omme Henrick Cornelisz
te volden & te betaelen van zeeckere resterende hondertste penningen
naer inhouden syn boeck / binnen een maent / ofte by foulte
dat Henrick den resterende penningen by den Schout sal laeten uuytleggen.
Dircx Dircxsz Swaen van Winckel eyscher & Jacob Jansz Veel gedaechde
beroerend van een een winter veers by den eyscher van den gedaechdes gecoft
& kalff was belooft & sulcx nyet en was /welcke questie by
Schepenen aen arbyters geappointeert geweest zynde / aen arbyters
d'eyscher toegevonden hebbend 5 gulden / Schepenen gehoirt hebbend
eysche & d'antwoorde van de perthyen / en gesien 't scheyden & uuytsprake
van de arbyters / hebben by heuren vonnisse 't scheyden & uuytspraecke
gelaudeert & van waerden verclaert.
Symon Claesz Cuypers wert van Schepenen toegeschat
van Cornelis Aerian Uuytschots / 2 middelbaer
coyen / voir die somma van omtrint 20 gulden
ter goeder rekeninge.
Styn Joosten weduwe van † Jaep Smit / wert
van Schepenen toegeschat van Gerrit Aerian Cornelis
't huys & erffve daer Geryt voirzeyd in woont voir die
somma van 30 gulden van custinge van 't voirzeyde huys.
Neel Jan Pieters wert van Schepenen toegeschat van Pieter
Jaep Vrericxs / zyn 2 beste koyen voir die somma van
30 gulden & omtrent 12 stuvers / van lanthuyer.
Alyt Franszdochter t'Alcmaer Biersteeckerse van "de Kit"
wert van Schepenen toegeschat van Willem Pietersz Dissel
zyn 2 beste koyen voir die somma van omtrent 40
gulden.
Henrick van Berckenreed wert van Schepenen toegeschat van
Jan Aeff Coemen / 2 zyn beste koyen voir die somma
van 25 gulden van lanthuyer.
Berckenreed voirzeyd wert noch toegeschat van Albert Pieters
Guiertes zyn 2 beste koyen voir die somma van 30 gulden.
OR 5656/49
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Den 2en february 1579
Den Schout eyscher heeft clagte gedaen op eenen
Jan Jansz alias Jan Oem gedaechden hem aenseggend
dat hij Schepenen vonnisse nyet voldaen en hadde voldaen
te weten dat hy den obligatie contra Claes Aerians
Wouters nyet binnen 8 dagen en hadde gelevert
in handen van zeeckere arbyters naer volgend Schepenen
vonnisse / daer aen Jan Oem hadde verbeurt 10 ponden.
Cornelis Thonisz van Oude Nyedorp heeft Claes Claesz Breeck
toegeseyt omme te betaelen voir Sinte Jacob eerstcomend die
somma van 15 gulden (van weghen een Jan Jaep Kuest
zynen swager) en by gebreecke van betalinge 't selve te
mogen winnen als wilkeurt gelt / by den selven Cornelis
Thonisz aldus geconsenteert & overgegeven in presentie
van Claes Lambertsz Schepen.
Dirck Dircksz Swaen van Winckel wert van Schepenen
toegeschat van Jaep Veel een graeuwe koe voir die
somma van 5 gulden / soe bedaengde & gewesen penningen.
OR 5656/49v
Den 16en february 1579
Jonghe Gerrit van de Zydwint bekent Feu Aerians van Colhorn schuldich
te wesen 12talve gulden berekent gelt /
Daer op by Jonge Geryt betaelt 3 gh 10 sth.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Alyt van Pieter Lybesdr
& d'antwoorde van Ysbrant Meynertsz gedaechde beroerend van
zeeckeren 50 st 't welck d'eyscherse seyde by den gedaechden
hem belooft te syn / waer tegens den gedaechden seyde 't selfde
onwaerachtich te syn / maer reserveerde het tot 't vonnisse van
date den 27en octobris laest geleden twisschen hen pertyen
gepronunchiert / bekende nyet temin van d'eyscherse
ontfangen te hebben omtrent een creen van gelient gelt /daer van hy noch
/ schuldich was omtrent 10 of 12 sth / hebben by heuren vonnisse
verclaert / dat den gedaechden / d'eyscherse sal betalen die somma
van 15 stuuvers in volle betaelinghe van heuren eyssche
& voirts d'eyscherse van alle vorder eysche ontseyt / mits
gecondempneert omme nyet meerder omme den voirzeyden saecke te
compareren.
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Jan Jansz Guiertes eyscher / contra Lambert Pieter Lamberts
gedaechden / beroerend zeeckeren penningen dien d'eyscher van
eenen Thoms Scryver van Ste Maerten resteerden / & den gedaechden
eertyts syn eygen schuld hadde gemaect vry / daer van d'eyscher
versochte betalinge van den gedaechde / waer tegens den gdaechden seyde
alhoewel hy eertyts zyn eygen schuld daer van hadde gemaect
zoe hadde d'eyscher daer nae naemaels metten Thoms Scryver tevreden
geweest & hem geenen van zyn toeseggen verdragen / concluderend
tot apsolutie van den eyscher syn eysch / Schepenen gehoirt
hebben eysche & andtwoort / hebben by heuren vonnisse
d'eyscher ontseyt van syn eysch & den gedaechden geapsolveert.
Jan Oom van Oude Nyedorp wyst Aef Jaep Saels pand voir
die somma van 5talfve gulden aen een deken & voirts tot
Schepenen schattinge.
Den Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat den sequesters van de
desolaten
boel van Folkert Smit / heuren rekenschap sullen overleveren
binnen 14 dagen / & den berekenden & onfangen penningen te
furneren onder den gerechte binnen een maent.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Jacob Pieter Cornelis gecondempneert
dat hij Jan Claesz & Cornelis Claesz Oterlicx / sal vryen & indempneren
van zeeckere 100 gulden hooftgelt metten verschenen renten van
dien slaend op een perceel lants genaempt "De kerckven"
'tzy met gelt ofte met een brieff van indempnatie tot
justificatie van Schepenen / binnen 6 weecken als half vasten
eerstcomend.
OR 5656/50
Jaep Jansz Feel bekent Aef Jaep Saels schuldich te wesen
2 gulden van een seyn / & wyst daer voor pand aen een koe
& belooft voorts & gheft hem over dat hy binnen 14 dagen
met Aeff voirzeyd sal rekenen naer inhouden heuren bouck
& by foulte sal den rekeninge aen Aeff staen.
Claes Claesz Breeck wyst Cornelis Jan Tuts pand voir die somma
van 31 ghulden 9 sth 10 penn / aen een koe & voirts tot Scepenen schattinge.
Cornelis Jan Tuts wert van Scepenen toegeschat / van Claes Claesz
Breeck 2 koyen voir den voirzeyden 31 f & 9 sth 10 penn.
OR 5656/50v
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Den 2en maerte 1579
Vacantie deur oirsaicke van de
7en Schepens absentie.
Den 16en martij 1579
Aeff Jaep Saels wert van Schepenen toegeschat / van Jan Vein
een deecken daer hy pand aen gewesen had mitsgaders
zyn beste bed voir die somma van vyftalfve gulden.
Aef voirzeyd wert toegeschat van Jacob Jansz Veel een koe
daer aen hy pand heeft gewesen / voir die somma van
2 gulden van een seyn / mitsgaders 18 sth 3 duijts
berekende penningen coemt t'samen 2 ghulden 18 sth 3 duyts.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Jan Thysz / die
hadde doen arresteren eene Yde Melis van Hoorn / omme te
hebben betalinge van seeckere appellen bij den selven
gearresteerden van den eijscher gecoft op een jaerdach & op syn
lyff (mits afcortend 't gunt hy daer op ontfangen hadde)
& d'antwoirde van Pieter Hilbrantsz als procuy van de
voirzeyde gearresteerden / hebben by heuren vonnisse verclaert
dat den eyscher betaelinge gedaaen soude werden van de
voirzeyde garresteerden van alle syn resterende penningen / mits
dat hy in de betalinge sal cortinge doen van een
vierendeel appelen.
Schepenen hebben Jan Gherrit Oytsz toegetaxeert / voir
een rappier 't welck hy eertyts in't oprechten van het
boere faendel den miente van Nyedorp gelient heeft
& nyet weder ontfangen heeft / mitsgaders voir een
nacht waeckens d'aen de Zydwint in den tempaest daer
voir hem 10 sth was belooft te samen die somma van
3 gulden / salvo 't gunt bevonden 't welck hem in den
eersten Sint Jans rekeninge sal gerekent werden
salvo 't gunt bevonden wert by hem opten voirzeyden restanten
ontfangen te zyn / hier offe gaende.
OR 5656/51

hants ghemeen geweest

Den Schout / eyscher dien hadde doen verdaghen Jacob
Nanningsz / & Claes Claesz Rood henluyden aenseggend
alsoe zijluyden onlancx geleden mede geweest zynde
onder andere ten huijse van eenen Willem Pietersz Dissel
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zynde / en omme te vechtelis
te bellen wille voirzeyd
gewont is / Dat zy
een schuldigen man
sullen maecken ofte
hem by eede
purgeren sulcx nyet
gedaen te hebben ofte
gecondempneert te
wesen in de boete
10 pont volgend den
privilegie

& aldaer met gewapender hant X als geweldenaers
hebben gestelt / ofte den waert tot syn huyse versocht
versocht seggend ter cause van dien dat zyluyden elcx hadden
verbeurt den boeten van 17 pondt volgend den privilegien
waer tegens den gedaechden / seyden In welcken eysche
den voirzeyden gedaechden seyden ganslyck † ---------------------versocht te hebben / concluderend tot apsolutie
van den Schout synen eysch / Schepenen gehoirt hebbend
eysch & andtwoort hebben by heuren vonnisse den
Schout ontseyt van synen eysch & den voirzeyden gedaechden
geapsolveert volgend 't gunt . . . . . . . . . . . . . . . .

! Ongehouden te syn
maer dat den Schout
syn eyssche behoirt
met getuychen te
verifieren / rch

OR 5656/51v
Den 30en maerte 1579
Schepenen hebben by heuren vonnisse Jan Aerian Rens Mangnisz
ghecondempneert in de boete van 10 pont tegens den Schout
uuyt saicke dat hy Schepenen vonnisse nyet en hadden voldaen
in 't verthonen van zeeckeren obligatie spreeckend op eenen
Pouwels Claesz woenend tot Lis . . . . . . . . . . . . . . . ..
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / dat Jonge Jan
Cornelis Vrericx 't lant 't welck hy tot desen dach toe
in huyere gebruyct heeft & Neel Lourens competerend
voirts sal gebruycken geduerend den tijt & volgend d'attestatie
van mannen / by Jan Cornelisz geexhibeert.
Pieter Pietersz Els wert van Schepenen toegeschat / van
Jacob Jansz Feel / zyn beste bed met syn toebehoeren
mitsgaders 2 koyen / voir die somma van 34 ghulden
& 13 h sth.
Jaep Jansz Veel wert van Schepenen toegeschat / van Maerten
Wemel zyn beste koe voir die somma van 25 gulden.
Claes ---- Ysz wert van Schepenen toegeschat / van Jacop Cornelis
Aerians zyn beste koe voir die somma van 19 gulden.
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Gerrit Aerian Cornelis wert van Schepenen toegeschat / van
Jacob Jansz Feel zyn beste koe voir die somma van
12 gulden h sth gelient gelt.
OR 5656/52
Den 27en april 1579
Zerdt Pietersz van Wieringhen is by Schepenen gecondempneert
in de boete van 42 schelingen van een veylicheyt / mitsgaders in de boete van 5 pont ter cause hy van een
Symon Dirxsz gearesteert is & sonder borch te stellen uuytgevaeren is / off hy keert het selfde met beter recht.
Den gecondempneerden is ten versoucke van den Schout ingewonnen
& een wete bestelt om zyn keer jegens den eersten rechtdach & aengenomen by Jan
Jansz Castercom voir 39 sth.
Jacob Pieter Cuypers van Hoorn is by Schepenen gecondempneert
in de boete van 42 schellingen van veylicheyt uuyt saecke
hy van Jacob Pieter Cornelis is gearresteert & nyet en
is gecompareert.
Cornelis Jaep Pieter Theeus eyscher heeft uuyt crachte van
Schepenen vonnisse selver pand ghewesen voir zeecker 42
gulden hem van Witte Wyleff resterend / aen een koe &
voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Cornelis Jacobsz voirzeyd toegeseyd dat Witte
Wylefs twie beste koyen / met syn beste bed met syn
toebehoeren / voir den voirzeyden somma.
Willem Pietersz Dissel eyscher heeft uuyt crachte van Schepenen vonnisse
selver pand gewesen voir zeeckere berekende penningen van costgelt
hem van Jan Pieter Feckes resterend ter somma van 5 gulden 18 sth
aen zyn beste beste bed met zyn toebehoeren Schepenen hebben
Willem voirzeyd / Jan Pieter Feckes beste bed toegeschat.
Claes Aerian Wouters wert van Schepenen toegeschat van
Jan Jan Willems een koe voir die somma van
4 gulden 12 sth.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van den Schout &
d'andtwoorde van Jan Thysz gedaechden / hebben by
heuren vonnisse den Schout van synen eysch ontseyt
& Jan Thysz geabsolveert.
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OR 5656/52v
Pieter Everts van Winckel / wyst Jan Claes Pieter
Reyers maexel voir die somma van 6 gulden 14 sth 6 penn
van verschenen lanthuyer / aen 10 sneesz
lants leggende by Amel Gerbents.
OR 5656/53
Den 11en mey ao 1579
Symon Jan Maerts heeft uuyt crachte van Schepenen
vonnisse / eenen obligatie eertyts by Dirck Jelles als
voocht van de weduwe van Frerick Claesz ondergeteyckent
inhoudend 16 gulden hooftgelt / van renten 20
stuuvers 'sjaers verschynend karsmisse / competerend Claes
Frericxsz ofte zyn erffven / in date den 28 july 1561 overghelevert in handen van Pieter Dircxsz Backer als voocht
van Cornelis Claes Frericxsdr / mits dat Pieter Backer
opgebracht & betaelt heeft het vierde paert van de hooftpenningen
mitsgaders van de verschenen renten van dien.
Schepenen hebben Pieter Hilbrantsz gecondempneert dat hij
sal verclaren by eede off hy zeeckere scrifte van de impost
belangend eenyge arme luyden van Oude Nyedorp heeft deurgehaelt
off en heeft / op welcke vonnisse Pieter Hilbrantsz
heeft geprotesteert.
Pieter Jacobsz Cuyper is gecopareert in juditie & heeft
belooft en hem sterck gemaect voir Jacob Pieter Cuypersz
zynen zoon / voir zeeckere 23 gulden Jacob Pieter Cornelis
van zyn voirnoemde zoon resterend ter causse toebedaengde pennningen
soe zyn voirnoemde zoon Jacob Pieter Cornelis nyet en voldoet & den voirzeyden
somma betaelt binnen 14 dagen / dat hy selver hem sal voldoen
& betalen.
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Jacob Jansz Groed
Pieter Dircxsz Backer & Claes Claesz Breeck ten versoucke
van Pieter Hilbrantsz heuren getuych sullen doen
& certificatie belyden / voir en dondersdach eerstcomend.
Den gherechte hebben geordoneert dat men opten eersten
dach van de eerstcomende Szte Jans gedinge uuytroepinge
sullen doen naer behoeren van de uuytgifte van de desolaten
boele van Folkert Smit / ten behoeve van de crediteurs
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omme yder crediteur dan te mogen disputeren opten preverentie
van de penningen uuyten boel gecomen synde.
OR 5656/53v

X naervolgend
voirgaende vonnisse

X by den eyscher
geexhibeert

Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat Jan Gerrit Symons
Schuytvoerder ten versoucke van Jan Cornelis Vat zeeckere acte
belangend d'impost sal inbrengen & verthonen voir
dondersdach eerstcomend voir Claes Lamberts & Cornelis Rensz
& Pieter Hilbrantsz sal daer present syn & verclaren
off hy in de selve eenygeh personen heeft deurgedaen / off
en heeft gedaen X & dat Jan Cornelis Vat van 't selfde
soude hebben actie.
Schepenen gehoirt hebbend den eysch van Pieter Lourens &
d'antvoirde van Jonge Jan Cornelis Frericx als man & voocht van
Alyt Claes syne huysvrouwe beroerend zeeckere 32 gulden mitsgaders twee jaer renten van dien / dewelcke d'eyscher
seyde den gedaechden verleyt te hebben / daer beneffens
mede gehoirt zeeckere informatie X hebben den eyscher
ontseyt van synen eysch & den gedaechden geapsolveert.

OR 5656/54
Den 25en mey ao 1579
Willem Pietersz Dissel als procuratie hebbend van Pieter Rens
Magnisz eysscher / & den voochden van 't naeghelaten weeskynt
van Jan Aerian Claes uuyten Leyen gedaechden beroerend d'erfnisse ofte
goederen by den voirzeyden Jan Aeriansz achtergelaten hebben perthyen
in state gestelt ter tyt toe dat Pieter Rensz selver overcoempt.
Den Schout eyscher & Heertgen Aeriansz gedaechden beroerende zeeckere
furiose woirden die den Schout seyde dat by den gedaechden geseyt
souden wesen / en by Schepenen gehoirt synde zeecker advys ofte
verclaringe van goede mannen / hebben by heuren vonnisse het
advys van de mannen geloudeert & volgend dien d'eyscher
gecondempneert in een correctie van 10 schellingen.
Claes Claesz Stroed belydt Pieter Adamsz schuldich te wesen
11 gulden ter cause van de coop van een sleeds.
Syvert Pietersz eyscher die hadde doen indaghen Maerten Aeriansz van
Barsingehorn omme te hebben een doode maet van ofte over twie
pechelen lants by hem van Maerten voirzeyd gecoft / Schepenen
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gehoirt hebbend den voirzeyden perthyen / & mede gesien zeeckere acte
mentionerend van accoordt van een doode maete gedaen te zyn
by den gedaechden geexhibeert / hebben by heuren vonnisse den eyscher
ontseyt van syn eysch.
Jan Jacob Schout Jans van Medenblick / wert van Schepenen van
Man Jan Luts gelt ofte uuytlegge toegewesen ter somma
van omtrent 18 gulden ter goeder rekeninge / soe Man
Jan Luts nyet en betaelt binnen 14 dagen / dat Jan voirzeyd
sal moghen laeten uuytleggen.
Claes Cornelisz alias Claes Voir In / belydt Willem Dissel schuldich
tr zyn 10 gulden 15 sth ter goeder rekeninge / & wyst daer voir
pand aer een deken / voirts tot Schepenen schattinge.
Lambert Claes Hermens belydt Hilbrant van Grindt & Cornelis
Jaep Mollers schuldich te wesen den somma 42 gulden 7 h sth
en wyst daer voir pand aen een bed & voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Hilbrant & Cornelis toegeschat het
bed & voirts anderhalff gars lants van syn vaders erffve.
OR 5656/54v
Den 22en juny ao 1579
Jan Pieter Dirck Claes van Winckel is in juditie gecompeert
begerende voir perthyen te ageren & ter cause van syn
dronckenschap es by vonnisse van Schepenen gecondempneert in de
boete van 10 schellingen naervolgend den keur
& den selven bevel gedaen de facto uuyten vierschaer te gaen
op een boete van 10 pondt.
Pieter Mathysz Snyder is by vonnisse van Schepenen gecondempneert
dat hy binnen 14 dagen Angniet Pieters synen dochter cum socys
copie sal leveren van eenen inventaris van zeeckere
goederen by eenen Egmondt Mathys achtergelaten / & by Wyland
zyn huysvrouwe (ofte concubine) tot hueren live gemaect syn.
Jacob Jansz Veel is op Schepenen vonnisse gecondempneert dat
hy Jacob Vrericxsz alias Deurdryver leverantie sal doen van
zeeckeren handtkaesz binnen 14 dagen / salvo sal Jacob
Vrericxsz voirzeyd stellen cautie suffisant voir den penningen.
Den Schoudt eyscher / dien Thomas Volkertsz coruseerde / alsoe
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hy Cornelis Pieter Cornelis aenseyde dat hy den laen tegens
syn wille & danck hadde belet met verhogenge van aerde
& belet met een schuttinge waer deur Toems voirzeyd soo hy seyde
ongeryyff hadde ech / dat hy Toems voirzeyd daer aen hadde verbuert
10 pont / ofte zoe hy rechtelicken hadde geclaecht dat
in sulcken gevalle den voirnoemde Cornelis Pietersz gecondempneert
soude zyn in de boete van 10 pont. Schepenen gehoirt
hebbend eysch & andtwoort van de perthyen / hebben den Schout
ontseyt van synen eysch & den gedaechden geapsolveert.
Thomas Volckertsz eyscher / & Cornelis Pieter Cornelis gedaechden
beroerend 't verhoeghen van de laen ofte 't steech twisschen den voirzeyden
eyschers
& gedaechden heuren huysen by den voirzeyden gedaechden gedaen / mitsgaders
't schuttinge daer mede by den gedaechden gestelt synde recht.
Schepenen gehoirt hebbend eysch & antwoirde / midtsgaders
zeeckere informatie by den perthyen geproduceert / hebben by
heuren vonnisse verclaert dat den voirzeyden gedaechden ( by believen
van den eyscher) 't schuttinge zoe verder achteruuyt sal setten of
doen setten als zyn huys gestaen heeft. En tot welcker tyt
den vooirzeyden eyscher (ofte d'inwoender van syn huys) metten waghen
langs den laen begeert met hoy ofte zaet te ryden dat hy alsdan de voirzeyden laen sal moghen slechten omme sonder perycker
daer over te ryden.
OR 5656/55
Schepenen hebben by heuren vonnisse alsulcke deylinghe
schiftinge & scheydinghe van de erfgenamen van Jan Willem Corvers
† gedaechden heuren uuytschulden by Barent Albertsz
Amel Gerritsz / Jan Pietersz Wit / Henrick Cornelisz / Claes Breeck
Jacob Symonsz / Cornelis Rens Jans als arbyters daer toe
geordoneert synde ghedaen uuytgesproocken & by gescrifte
doen stellen / ghelaudeert & van waerden ghewesen.
Aeff Jaep Saels beclaecht hebbend Pieter Claesz Coster om
4 gulden & omtrent 4 oft 5 sth / & soe hy nyet en is gecompeert
heeft Aeff voirzeyd uuyt crachte van Schepenen vonnisse selver
pand gewesen aen zyn gereedste roerende goederen.
Schepenen hebben Aeff voirzeyd toegeschat Pieter Claesz bed
met syn aentreckende clederen.
OR 5656/55v
Den 3en julij 1579
Wesende den laesten dach van de
Sint Jans gadinghe.
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Pieter Florisz van de Moerbeeck als procuratie hebbend van de
naegelaten weeskynderen van Pieter Claesz Snyder † gedachten
eyscher / & Symon Thysz gedaechden / welcken eyscher versochte
omme te hebben den bruyckwaer van een perceel lants genaempt
"t Luctke Hornke" groot omtrent 2 gheers 9 snees / D'erfgenamen
van Cornelis van Riedwyck competerend daer Cornelis Michielsz
nutertyt huyerder van is / & by den voirsaet van Symon Thysz
zeeckeren tyt by believen van de voirzeyde huyerder is gebruyct / --Den ghetuyghen by namen Symon Claesz / Jan Claes Gheryts
& Pieter Cornelisz gehoirt hebben eysch & andtwoort van perthyen
hebben den eyscher in't beter recht getuycht / &
volgend dien soe is den voirsyden gedaechden gecondempneert
in den boeten van 3 schellingen.
Michiel Cornelisz eyscher & Cornelis Claesz gedaechden beroerend
zeeckere vierpaert ofte daeromtrent / van een perceel lants genaempt
"d'oude dick" by den voirnoemden gedaechden van een Amel Jansz
als gemachticht van Oude Cornelis Aerian Amels ghecoft /
& by den voirnoemde eyscher als naemaech / van wegen syn huysvrou
van de voirzeyden Oude Cornelis Aeriansz den coepinge weder geroepen
& 't selve vercofte genaest hebbend volgend den custume daer
van synde / den getuygen onder genomineert gehoirt hebbend
den voirnoemden partyen aen wedersyden mitsgaders zeeckere
informatie by den pertyen geproduceert hebben den voirnoemden
eyscher in't beter recht getuycht / Gedaen by Lambert
Aeriaensz / Aeriaen Dirxsz Claes Pietersz Jacop
Aerian Piet Geryt / Heertgen Gerritsz / Thys Cornelisz & Jacob
Aerian Garbentsz /
En volgend dien hebben Schepenen den gedaechden gecondempneert
in de boeten van 42 Schellingen tegens den huer /
En voirts geordonneert dat den voirnoemden eyscher de vruchten
van 't voirnoemde lant sal oirbaerlick reden tot syn wille
ter tyt toe hem interdict by den deurwaerder gedaen
sal werden.
OR 5656/56
Den 6en july 1579
Aerian Dirck Yfs belydt Henrick Geryt Willems omtrint
7 gulden ter goeder rekening & belooft dien te betalen
twisschen dit & 14 dagen.
Beroerend den coop van de koe / de welcke Jan Cornelisz Vat in een
droncken gelach van een Lambert Huys Jans van Winckel hadde
ghecoft / & den coep van waerden gewesen synde daer voeren
den selven coeper geboft heeft welcken boff by Schepenen
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van waerden verclaert is en is Jan Cornelisz Vat gecondempneert
in den wyncoep opten selven coep gestelt / &
is den selven Jan Cornelisz van de oncosten by den koe verteert zynde
geapsolveert / welcke vonnisse Willem Pietersz Dissel als
gemacht van Lambert Jansz heeft geprotesteert.
OR 5656/56v
Den 20en july 1579
Cornelis Jansz Castercum eyscher omme weder gemaeckt te hebben
van Pouwels Toemsz zeeckere heyninge ofte schuttinghe 't welck by hem twisschen
ofte
opten erf scheydinghe van syn erffve & d'erffve van Pouwels
Toemsz by hem was gemaect & Pouwels Toemsz hadde in
stucken ofte een deurganck in hadde gemaect & d'antwoirde
van Pouwels Toemsz dien seyde 't selfde te hebben gedaen op syn
goet recht uuyt saecke dat den voirzeyden Cornelis Jansz hem hadde
gefurstreert en berooft van syn deuchdelycke possessie van
overganck dien hy seyde over den voirzeyden Cornelis Jansz erff te hebben.
Schepenen gehoirt hebbend pertyen aen wedersyden mitsgaders zeeckere
informatie by den pertyen geproduceert hebben by heuren vonnisse
verclaert / soe in den vercoepinghe van 't huys & erffve by Cornelis Jansz
voirzeyd gecoft gheen mentie van den overganck en was gemaect / dat Cornelis
Janszen het erff vry sal moghen besitten & gebruycken sonder eenygen
overganck van Pouwels Toemsz ofte taxcie van hem hebbend daer
over te lijden / en hebben Pouwels Toemsz gecondempneert omme den
heyninghe by hem gebroocken weder te maecken binnen 14 daghen
ofte 't staet langer by gemoede / Gedaen by Schepenen Amel Gerritsz
Willem Jacobsz / Claes Jansz Ghyses & Claes Lambertsz.
Aerian Oem Thysses wert van Schepenen toegeschat van Jacob Jansz
Feel zyn beste koe voir die somma van 7 gulden 10 h sth.
OR 5656/57
Den 3en augusty 1579
Jacob Pieter Cuypers gecondempneert tegens den Schout in de boete van
10 pont uuyt saicke hy Schepenen vonnisse nyet voldaen en heeft.
Den 17en augusty 1579
Jacob Pieter Cuypers is gecondempneert in de boete van 42 schellingen
van veylicheyt tegens den Schout.
Jacob Pieter Cuypers gecondempneert in een boete van 42 schellingen
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van veylicheyt contra Jacob Pieter Cornelis.
Willem Pietersz Dissel wert van Schepenen toegeschat van Jan
Cornelisz Vat een koe / voir die somma van 29 sth & 1 oirtgen.
Willem voirzeyd wert toegeschat van Toems Volkertsz zyn beste
bed met syn toebehoire voir die somma van 2 gulden 9 sz ---------Symon Claesz als gemacht van Geertgen Adams van Delft
wert by Schepenen toegeschat / van Pieter Cornelisz Schalckes
naegelaten weeskynderen voir alsulcke 213 gulden 18 sth
1 oirtgen als heur by slot van rekeninge van de voirzeyde kynderen
resterend zijn / & by den oemen van de voirzeyden kynderen zyn bekent
toegeseyt & pand voir gewesen aen resterende custinge staende
onder Joris Mathysz / die somma van 213 sth 18 sth 1 oirtgen / van
resterende penningen staende onder Joris Mathysz voirzeyd / & dat tot minderinge
van syn achterwesen.
Cornelis Jan Reyers cum socys als pachters van de thienden van den
jaere 78 / wert van Thys Pietersz Mic toegeschat zyn beste
koe voir die somma van omtrent 19 h guldens.
OR 5656/57v
Den laesten augusty 1579
Jan Oem van Oude Nyedorp bekent Jan Jansz Castercum schuldich
te wesen 25 sth.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Wylef Gerritsz / Reyer Gerritsz
Jan Almersz / Claes Lambertsz / Jan Pieter Willemsz & Gerrit
Rensz / als Kerckmeesteren van Oude Nyedorp van de jaeren 76 - 77 & 78
laestgeleden gecondempneert omme heuren berekende penningen te
betaelen binnen een maent / ofte dat den nyeuwe kerckmeesteren
dien sullen mogen laten uuytleggen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse d'erfgenamen van Aerian Rens
Mangnus gecondempneert omme alsulcke 16 sneesz oncosten
als den kerck van Oude Nyedorp ter cause van 't oude kerckhoff
leggende opten Moerbeeck in den kerckhoffs ven van Lambert
Wyerts erffven ontfangen heeft / weder van de voirzeyden kerck aen
heur & op heuren som te ontfangen.
Cornelis Jan Tuts wert van Schepenen toegeschat / van
Gerrit Aerian Cornelis zyn beste bed met syn toehoiren
voir die somma van 8 h gulden.
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Jan Henrick Geels wert van Schepenen toegeschat / van
Jan Pieter Feckes / den camer van syn huys totten
huys worinte toe voir die somma van . . . 10 gulden.
OR 5656/58
Den 14en september 1579
Thys Pietersz van Wateringhe / bekent van Evert Pietersz gecoft
te hebben 2 schaeppen voir die somma van 7 gulden &
10 stuvers op een jaerdach & Evert Pietersz zyn lyff.
Soe Evert Pietersz tot opten twieden dach april ao tachtach
eerstcomend 's avents den clock 9 uren in 't leven blyft
soe sal Thys Pietersz den voirzeyden somma betaelen / midts cortende
7 stuuvers voir twie saem biers / & zoe Evert Pieters
voirzeyd voir den voirzeyden dach & ure deser werelt overleedt / zoe hadde
Thys Pietersz de schape gewonnen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Claes Cornelisz
Cruyf Aerian Claes Zygers zal vryen & granderen van Claes
Evertsz van alsulcke thiendalfve gulden ter cause
van een veeren by Aerian Claesz eertyts van Claes Evertsz
op syn wyfs rynder zaelen gecoft / & by Jacob Cornelis Cruyff
van Aerian Claesz voirzeyd overgenomen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Anna Cornelisdr (Henrick Theens dochters kynt) voir den 100 gulden
heur by Henrick Theens besprocken syn gelt off pand sal
hebben uuyten gereedtste goeden naer inhoudt het testament
en uuyt crachte van Schepen vonnisse soe heeft Pieter Dircksz
Backer als gecommitteert voocht van Anna Cornelisdr voirzeyd zelver pand
ghewesen aen een zaedacker leggende by Lambert Aerians aen de
Wateringe.
Schepenen hebben Anna Cornelisdr den saedacker (daer pand
aen gewesen is, toegeschat voir den voirzeyden 100 gulden.
OR 5656/58v
Den 28en september 1579
Pieter Dircxsz Backer als gecommitteert voocht van Cornelis
Pieter Cornelisdr heeft gheconsenteert / dat d'erfgenamen van
Henrick Theensz (den landen by Henrick Theeusz achtergelaten
alle gelyck (zoewel het zaedackerken d'voirzeyden Cornelis
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Pietersdr toegeschat synde / als 't ander / al te somen tot karstyt
eerstcomend sullen vercoepen / met sulcke conditie / dat Jan
Thysz / Symon Luchts / & Jacob Claes Lous / voir heur selver / &
heur sterck maeckend elcx voir syn broeders & susters /
hebben geconsenteert & toegeseyt dat Cornelis Pietersdr genaempt Anna Cornelisdr den 100 gulden hooftgelt
van de custinge van 't lant (die men als dan ghereedt sal bedingen)
sulle ontfangen / midtgaders noch voir zeekere renten naer advenant 12 gulden
'sjaers soe ------------ totten dach van betalinge in thienen.
Jan Jansz Clasterend wert van Schepenen toegeschat / van
Jan Oem van Oude Nydorp zyn beste schaep voir die
somma van 1 ghulden 5 sth.
OR 5656/59
Den 12en octobris 1579
Jacob Jansz Feel bekent Cornelis Jansz Molenaer schuldich
te wesen 15 gulden & 5 sth ter cause van fleys & noch
4 ghulden 10 sth van zeeckeren waere t'synen huyse gehaelt.
Coempt t'samen
19 ghulden 15 sth.
Jacob Pieter Cornelis belyt Cornelis Verlaen schuldich te
wesen 3 gulden & 6 stuvers.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Pieter Backer
als procuratie hebbend van Claes Evertsz van Hoorn
& d'antwoorde van Aerian Dircxsz Moy van Medenblick
gedaechden hebben by vonnisse verclaert / dat Aerian
Dircxsz voirzeyd den voirnoemden Claes Evertsz sal betaelen 't gunt
hy hem 't Hoochtwoud ten huyse van Pieter Frericxsz
voir hem verschoten heeft.
Aerian Pieter Thysz wert van Schepenen toegeschat van
Pieter Cornelisz Grotes / syn beste hoockelings veers / voir
die somma 3 gulden & 12 stuvers.
OR 5656/59v
Den 26en octobris 1579
Jacob Pieter Cornelis wyst Cornelis Verlaen pand voir die
somma van 3 gulden 6 sth aen een koe & voirts tot Schepenen
schattinge.
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Schepenen hebben Cornelis Verlaen toegeschat Jaep Pieter
Cornelis koe / daer aen hy pand gewesen heeft.
Geryt Jaep Feels uuyten naem van syn vader wyst Cornelis
Jansz Molenaer pand voir die somma van 19 gulden & 15 stuvers
aen een veers & voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Cornelis Molenaer toegeschat een veers
mitsgaders zyn beste koe voir den voirzeyden somma.
Wylef Aeriansz alias Witte Wylef / wyst Jan Gerytsz
Nieckelant pand voir die somma van 22 ghulden ofte daer
omtrent ter goeder rekeninge / aen een bed met syn
toebehoer & voirts tot Schepenen schattinge.
Schepenen hebben Jan Gerritsz toegeschat / Witte Wylefs
beste bed met syn toehoiren / mitsgaders zyn grote schuyt
met syn toehoeren.
Salvo heeft Cornelis Jaep Pieter Theens uuyten naem
van syn swager Wylef voirzeyd uuytstel gegeven tot Katryne
eerstcomend.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Cornelis Pieter
Bregs & d'antwoorde van Aerian Cornelisz Groen gedaechden
midtsgaders gehoirt / 't rapport van arbyters daer voir
zy gecompeert geweest zynde / hebben by heuren vonnisse
den voirzeyden gedaechden gecondempneert dat zy d'eyscher
sal betaelen ter cause van de huyshuier die somma van
2 gulden & 15 stuvers.
Jacob Pieter Cuypers ingewonnen synde ten versoucke
van Jacob Pieter Cornelis / & nyet en is gecompeert
noch nyemant van synen wegen. Schepenen hebben
hem veylich verclaert / & gecondempneert in de
boete van 42 schellingen tegens den Schout.
OR 5656/60
Den 9en novembris 1579
Schepenen hebben by heuren vonnisse Claes Cornelissz
Cruyff gecondempneert dat hy Jonghe Jan Neel Frericx
sal betaelen die somma van 60 gulden uuyt saicke
van toegift van lant & bedaengde penningen voir karsmisse
eerstcomend ofte het staet langer by gemoede.
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Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Jacob Pieter Cornelis
dien een Jacob Pieter Cuypers woenend tot Hoorn / ter
cause van zeeckere 23 gulden toebedaengde &
beloofde penningen by den voirzeyden Jacob Pieter Cuypers selver
beloof syn hadde in arreste doen stellen & naer
zeeckere veylicheyt 5 verscheyden weken aen de
voirzeyden Jacob Pieter Cuypers doen doen omme betalinge
te hebben van de voirzeyden penningen ofte dat hy gehouden zoude
wesen daer voir pand te wysen / & noeyt gecompeert en
is. Hebben by heuren vonnisse den voirzeyden Jacob Pieter
Cuypers verclaert te wesen versteecken van keer & weer
& voirts gecondempneert in den voirnoemden Jacob Pieter Cornelis
synen eysch midtsgaders in den costen by den voirzeyden eyscher
daeromme gedaen.
Jacob Pieter Cuypers van Hoorn ingewonnen synde ten versoucke
van den Schout omme een boete van 42 schellingen mitsgaders omme
't aenhoeren alsulcken eyssch & conclusie als den Schout ten
dage dienend soude willen institueren / mitsgaders ingewonnen
synde tegens Jacob Pieter Cornelis / & zoe hy nyet en
es gecompeert noch nyemant van synen wegen Schepenen
hebben hem veylich verclaert & gecondempneert
in den boeten van 2 mael 42 schellingen.
Schepenen gehoirt hebbend 't versouck van Aerian Allertsdr
weduwe † Hilbrant Jansz beroerend dat eenen
Cornelis Pieter Bregs als naesaet van Cornelis Piet Geryts
heur hadde doen arresteren omme zeeckere 20 guldens
& naer zy zeeckere getuygen t'heuren vordeel produceerde
waer deur den voirzeyden Cornelis Pieter Bregs synen eysch
nyet en heeft vervolcht / hebben by heuren vonnisse
den voirnoemde Aerian Allerts geapsolveert van de voirzeyden
eyscher synen eysche midtsgaders gecomdenmpneert
in de costen van Aerian Allertsdr hieromme gedaen
ter somma van 4 sth.
OR 5656/60v
Den 23en novembris 1579
Schepenen hebben by heuren vonnisse Geryt Jaep Feels /
uuyt saicke dat hy Jacob Jan Backers van Winckel
onlancx geleden gewont heeft welcke quetsuier / by
Mr. Toems is gecureert / gecondempneert dat hy
Jacob Jansz sal vryen van den meesterloon.
Beroerend den questie geresen voir den virschaer van Nyedorp
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twischen Jonghe Cornelis Aerian Amels als man & voocht van
synen huysvrou ter eenre / & joffrou van Does van Leyden
ter andere zyden / nopende een halff gars lants 't welck elcx van de
perthyen seyde hem eygentlyck te competeren ofte daer inne
gerechticht seyde te wesen. Schepenen hebben by heuren
vonnisse den voirzeyden saicke geappointeert aen 't wed
& hebben voirts verclaert dat den voirzeyden perthyen ofte heuren
gecommitteerden binnen 14 dagen sullen bewysen van de langste
possissieren die onlangste possesseur bevonden wort sal den
eyscher ofte aenlegger van 't wed zyn.
En hebben voirts by vonnissen verclaert dat den ghenen die van de
voirzeyden perthyen suckenbeert in de voirseyden saicke / dat die den
Schout sal contenteren van de boeten van 10 pont nopende den
vruchten van 't voirzeyde half gars lants.
Schepenen hebben Jacob Pieter Cuypers gecondempneert
in de boete van 42 schellingen ter cause dat hy tegens
den Schout innegewonnen / & nyet gecompeert en is.
Schepenen hebben Jacob Claes Teenges van Veenhuysen
gecondempneert in de boete van 42 schellingen van veylicheyt
tegens Henrick Cornelis Symons /
Noch den selven gecondempneert in de boete van 42 schellingen
van veylicheyt contra Pieter Backer als procureur van
Cornelis Dirck Jans.
Pieter Dircxsz Backer wert van Schepenen toegeschat van Claes
Jansz Oterlick zyn achste ofte minste koe voir die somma
van 5 gulden 7 h sth toebedaengde & composeerde penningen.
Cornelis Claesz Scryvers van Egmont wert van Schepenen
toegeschat / van Garbent Cornelis Garbents zyn
beste bed met syn toebehoeren / voir die somma van
4 gulden & 5 stuvers.
Dirck Claesz Opdam van Winckel wert van Schepenen toegeschat
van Jan Jacobsz Duym van de Moerbeeck zyn beste bed met
syn toebehoeren voir die somma van 5 gulden.
OR 5656/61
Den 7en decembris 1579
Jacob Claes Teenges van Veenhuysen wyst Cornelis Dirck
Hans van de Wysent pand voir die somma van 28 stuvers
aen 2 schapen gaende in den banne van Oude Nyedorp.
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Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Meester Cornelis
Cherurgyn & d'antwoirde van Geryt Aerian Cornelis
ofte zyn huysvrouwe gedaechden / de welcke waeren
gecondempneert omme den eyscher te contenteren van syn
verdienden meesterloon aen Tryn Lucte Piets gedaen zoentgen
gedaen mitsgaders mede gehoirt hebbend 't rapport
van arbyters dien den voirzeyden Meester Cornelis 5 gulden
hadden toegehouden te betalen d'een helft tot meij
& d'ander helft Ste Jan midsomer beyde eerstcomend
hebben by heuren vonnisse 't rapport van de arbyters
gelaudeert & van waerden ghewesen.
Schepenen gehoirt hebbend perthyen aen wedersyden nopend
den possessie van 't half gars lants opten Moerbeeck
mitsgaders gesien zeeckere documenten & gehoirt
informatie hebbend by heuren vonnisse verclaert dat *
* Jonghe Cornelis
zoe hy procedeert sal wesen aenlegger
Aerian Amels voirzeyd ofte eyscher van 't zeventuych op 't voirzeyde half gars
lants.
I van zyn keer &
gecondempneert in den

**
in den oncosten
van 't weetgelt
ter somma van
5 gulden metten
verloop van dien.

Schepenen hebben Jacob Pieter Cuypers van Hoorn
gecondempneert in een boete van 42 schellingen tegens den
Schout uuyt saecke van een derden veylicheyt
en by vonnisse verclaert dat Jacob Pieter Cuypers
versteecken sal wesen I van den Schout syn eysch ** ende
mits dien dat den Schout sal ferifieren met
wettige getuyggen dat den voirnoemde
Jacob Pietersz stipulatie aen syn handen heeft gedaen.
Cornelis Dirck Jans wert van Schepenen toegeschat
van Jaep Claes Teenges zyn 2 schapen gaende in den
banne van Oude Nyedorp voir die somma 28 sth.

OR 5656/61v
Den 21en decembris 1579
Jan Jansz Castercum belijdt Willem Pietersz Dissel schuldich
te wesen die somma van 2 gulden 9 sth 6 penn / berekent
gelt.
Willem Pietersz Dissel als procuratie hebbend van Jan Jongen
van Winckel / heeft geclaecht op Jacob Pieter Cornelis
versouckend betalinge van de somma van 5 gulden 7 sth / ofte
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daer voir pand te wijsen / Jaep Rood voirzeyd bekende
den penningen op rekening / & begeerde eerst voir Jan Jongen
te rekenen / Schepenen stellen den saeck in state.
Geryt Aerian Cornelis heeft zyn anderde clachte gedaen
op Henrick Coesten Glas begerend betalinge ter
somma van 2 gulden 8 sth / & uuyt saecke dat
Henrick voirzeyd nyet en is gecompeert.
Schepenen stellen 't selve andermael in state.
OR 5656/62
Anno 1580
Schepenen
Adriaen Jan Dircxsz Nyeuwe Nyedorp
Adriaen Jacob Dircxsz
Adriaen Michielsz
Claes Claesz Rood
Maynert Cornelisz

Jan Pieter Willemsz
Huybert Jansz

Oude Nyedorp

OR 5656/62v
Den 18en january 1580
Reyer Denysz cum socys als Thienders van de jaere 1578
wert van Schepenen toegeschat van Thoems Folkerts syn koe voir
die somma 2 gulden & 18 sth ofte daer omtrent ter
goeder rekeninge.
Den 1en february 1580
Schepenen hebben by heuren vonnisse Gerrit Aerian Cornelisz
gecondempneert / dat hy Jaep Schout Jans erffven sal binnen
14 dagen sal contenteren & betaelen die somma van omtrent
30 gulden / in reste van custinge van 't huys & erff by hem
van de voirseyde kynderen moeder gecoft / ofte dat den Schout
den penningen sal laeten uuytleggen.
OR 5656/63
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Den 15en february 1580
Schepenen gehoort hebbend de eysche van Syvert Pietersz, omme
te hebben gelt ofte uuytleg van zeeckere custinge by hem
verschoten ten restitucie van Pieter Harcxsz Camerlinge / &
d'antwoorde van Pieter Harcxsz gedaechden / hebben
by heuren vonnisse verclaert / dat den voirzeyden gedaechden
Syvert Pietersz sal contenteren van syn achterwesen
van de voirzeyde custinge / ofte by foulte van dien sal den Schout
den penningen uuytleggen over 14 dagen.
OR 5656/63v
Den laesten february 1580
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Ryck Rycksz Schout
van Nyedorp cogge / dien poseerde zeeckere attestatien
tot verificatie van zyne eysche gedaen op eenen Jan Florisz
gedaen waer op den voirzeyde Jan Florisz versochte copie van d'eyse
& attestatien by den Schout overgeleyt / hebben by heuren
vonnisse den gedaechden copie toegewesen tot synen costen.
Beroerend den questie twisschen Wallen Pietersz Dissel als
gemacht van Claes Garbent Dircx eyscher / omme betalinge
te hebben van Marytgen Pieter Feckes wedue gedaechden
ter somma van 8 gulden & 6 stuvers achterstallige verschenen
& onbetaelde renten / ende mede gehoirt hebbend 't rapport
van arbyters daer voiren pertyen voir gecompeert zyn geweest
by welcken rapport in forme van moderatie d'eysscher
was toegevonden 5 gulden / en zo Schepenen goeddochte
dat perthyen daer mede wel behoirden tevreden te zyn
hebben by heuren vonnisse / 't voirnoemde rapport ofte seggen
gelaudeert & van waerden verclaert.
Willen Pietersz Dissel wert van Schepenen toegeschat / van
Pieter Feckies alle zyn roerende goederen ofte huysraet
voir die somma van 4 gulden & een blanck.
Den 7en marty 1580
Beroerend den questie twisschen Symon Claesz Cuyp eyscher dien
hadde doen arresteren Aerian Claesz voocht omme te hebben
van de voirzeyde gedaechden betalinge van zeeckere penningen by hem eertijts
uuytgeleyt als substituyt van den Schout ter oirsaicke van de laesten
derden termyn van d'eersten hondertsten penning met eenyge winninge
--- / en gesien zeeckere acte van pandschattinge daer op
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gevolcht / & gehoirt zeeckere depositie by den voirzeyden gedaechde
geproduceert / Schepenen hebben den eyscher ontseyt
van synen eysch / & den gedaechden geapsolveert / & den
eyscher gecondempneert in den costen van t't eptra ordonnaris
ofte vlot vaerdich recht.
OR 5656/64
Den 14en marty 1580
Garbrant Cornelis Garbrants belydt Willem Pieterse Dissel
schuldich te wesen ter cause van wincoep 1 ghulden 5 sth.
OR 5656/64v
Den 11en april @o 1580
Paechs gadinge
Jan Thysz in de Boomen belydt Pieter Adams schuldich
te wesen 100 & omtrent 14 gulden ter
goeder rekeninge beroerend van custinge van Galicop
& wyst daer voir maexel aen Galicop.
Schepenen hebben Pieter Adamsz voir syn resterende penningen 2 geersz
lants toegeschat.
Symon Claesz Cuypers belydt Jan Henrick Geels schuldich
te wesen 15 dalfve gulden van de custinge & 3 gulden
van huyer / & wyst daer voir maexel aen 't huys &
erff genaemt "Den Bueken" daer den penningen van roerend zyn.
OR 5656/65
Den 11en april 1580
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Claes van Buyten als procuratie
hebbend van Meester Willem van Alckemade / omme te
hebben gelt ofte maexel van de naegelaten weduwe &
kynderen van Willem Wyertsz als possesseurs van 't huys
erffve & zaylant eertyts by Cornelis Pietersz Havicxz
daer voir verbonden & gehypotequeert blyckend by den inhoud
van de selven brieff / voir zoe veele penningen als by slot van
rekeninge blycken sal / & d'antwoirde van Jan Zyvertsz
& Cornelis Dircxsz als voochden van de weduwe & kynderen
van Willem Wyertsz hebben by heuren vonnisse den
eyscher gelt ofte maexel toegewesen / naer vermelden
den constitie brieff daer van synde / Den voirnoemde voochden
van de voirzeyde gedaechden hebben defacto maexl gewesen voir
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den resterende onbetaelde renten / aen 't selve hypoteeck
in den constitutie brieff gespesificeert / tot een snees / twee /
ofte drie & voirts tot Schepenen schattinge / Schepenen
verclaeren dat den maexel verstaen sal wesen over
14 daghen.
Jonghe Jan Neel Frericx, bekende in juditie dat Claes
Cornelisz Cruyff opten alderkynderen dach laestgeleden tot
syne huyse by hen is geweest omme hem betalinge te doen
van zeeckere 60 gulden / & 't gelt hem vertonend ende
presenteren bekende voirts dat Claes Cornelisz voirzeyd daelys
voir alderkynderen dach voirzeyd mede tot synen huyse geweest
is.
Ryck Rycksz Schout van Nyedorp cogge eysch gedaen
hebbend op een Claes Cornelisz Cruyff / uuyt saecke dat
Claes Cruyf en Jan Neel Frericx nijet binnen behoirlycken
tyt in heeft voldaen naer inhout 't Schepenen boeck
& voirts dat hij zeeckere verboden munte gepresenteert
heeft / daeraen hy verbuert soude hebben / naer
inhoudt den keur & beroerend den munte naer vermelden
't placcaet daer van synde / & den voirzeyden Claes Cornelisz
zeyde ongehouden te syn in den Schot synen eysch.
Schepenen stellen de saeck in state.
OR 5656/65v
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Jan Aeriansz
van Langedyck als voocht van een weeskynt genaemt
Tryn Pietersdr / omme te hebben betalinge van een
Reyer Jacob Gilles van de Zydwint die somma 6 gulden
& 5 stuvers / by eenen Reyer Wille Claes Heers
't voirzeyde weeskynt besproocken / & d'antwoirde van de
voirnoemde Reyer Jacobsz gedaechden hebben by heuren
vonnisse den voirnoemde gedaechden gecondempneert dat hij
de voirnoemde eyscher zoe hy procedeert die voirzeyde somma
van 6 gulden & 5 stuvers voir pynxteren eerstcomend ofte 't staet langer by gemoede zal betalen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse de weduwe van
Aerian Woutersz gecondempneert dat zy Willem
Dieleffsz van Langedyck sal conteren binnen een maent
ter somma van 3 gulden & 3 stuvers / ofte by foulte
sal Willem Dielefsz uuytleg hebben.
Sybrant Cornelis aengeeyscht synde ten versoucke van Jan Florisz
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is by Schepenen veylich verclaert.
OR 5656/66
Den 25en april 1580

* gearreste penninge alhier vertoont &
gevisiteert souden
worden & dat

Den Schout als Officier van de majesteyts wegen in arreste
genomen hebbend zeeckere penningen by eenen Claes Cornelisz
Cruijff
onder handen van de gerechte genamptiseert synde onder welcke
gelde zeeckere ghelapte penningen waeren de welcken
nyet behoirden getollereert te worden naer vermelden
zeeckere placcaete daer op gemaect / zoe den Schout seyde
concludeerde dat den voirseyde * Claes Cruyff
daer aen hadde verbuert den boeten ofte bruecken in't voirzeyde
placcaet verclaert. Schepenen hebben den Schout van
synen eysch ontseyt beroerend 't vertoonen & visiteren
van gelde / & beroerend den bruecken ofte boeten.
In state gestelt.

Schepenen hebben by heuren vonnisse Claes Cornelis Cruyff
gecondempneert dat hy Jonghe Jan Neel Fericx sal
betalen die somma van 60 gulden binnen 14 daghen.
Sybrant Cornelis aen geeyscht & beclaeght synde ten versoucke
van Jan Florisz is andermael veylich verclaert.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert dat Claes
Cornelis Cruyf / alsulcke penningen als hy in den laestleden winter
onder Claes Jansz Ghyses als doentertyt Schepenen heeft
genamptiseert & by den Schout gearresteert synde
sal moghen lichten op causie / midt leverend spetificatie
van den munte van de voirzeyden genamptiseerde penningen.
Schepenen hebben Meester Willem van Alckemade
toegeschat voir synen achterwesen van de resterende penningen
hem naer vermelden syn constitutie brieff spreeckend op
't huys erffve & zaedlant 't welck Willem Wyerts wedue
besit resterend zynde / den gheheelen zaedacker in den voirzeyden
constitutiebrieff verbonden zynde.
Schepenen hebben Jan Henricxsz Gheel toegeschat
van Symon Claesz Cuypers het halfve huys daer
Symon Claesz voirzeyd bewoont onderdeel voir die somma
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van 81/2 gulden.
Wouter Aerian Wouters belydt Henrick Quierings Lakencooper tot Hoorn schuldich te wesen 27 gulden 6 sth.
min een duyt.
OR 5656/66v
Den 9en may 1580
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / dat den Schout
als eyscher / Jan Florisz gedaechden copie sal gheven
uuyt syn attestatie by hem overgeleyt / volgende 't vonnisse
van date den laesten february laestgeleden.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse / nopende den questie twisschen
den wedue van † Thys Ransz met heur kynt ter eenre
& Claes Claesz Thoeds ter andere zyden / omme metten anderen
te compareren voir mannen voirzeyd / Soe werde den voirnoemde wedue &
kynt metten gecommitteerden collegialiter vergadert syn &
Claes Claesz voirzeyd nyet mede en compeert ofte yemant
van synen wege / dat Claes Claesz voirzeyd versteecken sal wesen.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Amel Gerritsz impetrant
omme te moghen gaen omme syn genot ofte melck van syn koyen
te haelen over 't lant competerend Pieter Jansz midtsgaders
voirts over 't lant competerend Syvert Pietersz leggend voir syn
lant & d'antwoirde van Pieter Jansz & Syvert Pietersz
gedaechden hebben by heuren vonnisse verclaert dat d'eyscher sal
mogen gaen & staen over 't voirzeyde lant omme syn not te haelen
midts den schade beterend by den lendens ofte 't gerecht volgend
den keure daer van synde.
Beroerend den questie van 't meesterloon dien Meester Cornelis
Cherurgyn een Jan Florisz was eyschend / & by Schepenen aenmannen geappointeert es geweest / & mannen heuren
rapport gedaen en scriftelick overgelevert hebbend
waer inne verclaert was dat zyluyden Meester
Cornelis van Jan Floris soude hebben 15 gulden
welcke rapport ofte uuytspraecke Schepenen by
heuren vonnisse hebben gelaudeert & van waerden gewesen.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse dat Jonge Cornelis
Aerian Amels ter eenre en Mathys Reyersz van Alcmaer
ter andere syden beroerend den 10 pont nopende 't halff
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gers lants eenen schuldigen man sullen maecken binnen 14 dagen
omme den Schout van de 10 pont te contenteren.
OR 5656/67
Den 12en july 1580
Geryt Aerian Cornelis wyst Toems Folkertsz pand aen een bed
& voirts tot Schepenen schattinge voir die somma van 16 gulden 14 sth.
Jan Henricxsz Geel verclaerde in juditie dat in den
beginsel van den truble (als ten tyde hy t'Amsterdam was)
by den Schepenen van Nyedorp / zeeckeren hoye
hem met syn † vader cum socys competerend) / van
heuren hofstede hebben doen haelen & t'Alcmaer doen
brengen / buyten ofte zonder heuren wille.
Jan Henricxsz voirzeyd verclaerde voirts seggend tot Barent Albertsz
dat hy 't nu in tyde van den truble / met syn consorten nyet
recht gemaect en hadde / want zoe men Barents huys
deursochte / dat men daer in wel soude bevinden Barent
voirzeyd nyet toebehoerend / maer hem Jan Henricxsz cum
socys competerend.
Jan Claes Gheryts van de Meeden ter eenre / & Willem Pietersz
uuyten naem van Cornelis Jaep Romelers & Jan Jongen ter
andere zyden / seeckere questie voir den vierscher hebbend
om t'coepen & vercoepen van zeeckeren verkenen / rog / Seyde
den voirszeyden Willem Pietersz uuyten als voiren / dat den
voirszeyden Jan Claesz den vercheuren hadde aengevaert tot
zyne wille / & buyten wille van syn Meesters.
Cornelis Jansz Tuts wyst Aris Arisz van Hooghebiere
pant aen een koe & voirts tot Schepen schattinghe voir
die somma van 61 gulden 10 vyssen
Schepenen hebben Aris Arisz voirzeyd Cornelis Jansz twee beste koyen
voir den voirszeyden somma toetgeschat.
Schepenen gesien hebben zeeckere verclaeringhe van arbyters
twisschen Cornelis Jacobsz Romelers & Jan Jongen ter
eenre & Jan Claes Geryts ter andere zyden / waerby
van arbyters was verclaert dat Jan Claes Gerrits voir den
verbeterschap soude geven 5 gulden / hebben by heuren
vonnisse den verclaringhe gelaudeert & van waerden
ghewesen.
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Schepenen hebben (uuyt saecke van de nyeuwe ordonnantie) alle
het nyeuwe recht in state gestelt.
OR 5656/67v
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Jan Jansz alias
Jan Knaep / dien eenen Maerten Pietersz Backers hadde doen verdagen omme te
hebben betalinge van dranckschuld ter somma van 35 sth
& zoe den voirzeyden gedaechden nyet en es gecompeert / in
3 verscheyden rechtdagen / hebben by heuren vonnisse
verclaert dat den voirzeyden Maerten Pietersz versteecken sal wesen.
OR 5656/68
Den 12en septembris 1580
Reyer Jaep Gherrits van de Zydwint wyst Grote Luyt
van Schagen pand voir voir die somma van 7 gulden aen
een koe & voirts tot Schepenen schattinge.
Jan Jaep Mes wyst Grote Luyt van Schagen pand voir
die somma van 31 gulden aen een koe / & voirts tot Schepenen
schattinge.
Henrick Gheryts Willes is by Schepenen gecommitteert tot
een voocht van een weesken genaempt Marytgen Symonsdr
woenend in de Boomen.
Toems Volkertsz wert van Schepenen toegeschat alle
Gerrit Aerian Cornelis telbaer goederen voir die somma van
15 h gulden 14 sth.
OR 5656/68v
Den 26en septembris 1580
Aelbert Jan Dircxz gedaechden contra den Schout eyscher
beroerend dat den gedaechden zeeckere hantkaessen tot
omtrent 80am pont staende tot Nyedorp aen een uuytheemschen
coepman heeft vercoft & gelevert / sonder eerst & alvoiren
den waechmeester van Nyedorp daer van te contenteren / dat
hy daer aen hadde verbuert den selven hantkaesen
volgend 't placcaet daer van synde daer op Albert Jansz
voirzeyd seyde in juditie dat d'eijsscher synen eyssch

111

onrecht & was.
Den Schout eyscher dien hadde doen verdagen / een Jan Cornelis
Slotgens / hem aenseggende dat hy syn paerden opten Zydwint
hadde bekeurt daer aen hy hadde verbeurt volgende den keur
waer tegens den gedaechden den Schout zyn eysch ontkende.
Schepenen verclaeren by heuren vonnisse (zoe den Schout
kan bewysen dat hy den paerden opten Zydwint heeft
bekeurt / dat hy vervallen is in den boeten volgend den keur.
Jan Jaep Mes is by Schepenen gecondempneert Groote Luyt
betalinge te doen ter somma van 31 gulden.
Reyer Jaep Hilles heeft
Grote Luyt betaelt.

Reyer Jaep Hilles is van gelycken gecondempneert / Groete
Luyt van Schagen betalinge te doen ter somma van 7 gulden.

Jacob Jansz Veel is gecondempneert Willem Pietersz
Dissel betalinge te doen ter somma van 2 gulden 10 sth 12 penn.
Jaep Feel voirzeyd is gecondempneert dat hy Willem Dissel voirzeyd
sal voldoen van seeckere schot naer vermelden syn bouck
binnen 14 dagen off dat Willem voirzeyd uuytleg sal hebben.
Jacob Jansz Feel belooft in juditie Jan Jaep Mes te indemneren
vry & ongemolesteert te houden van Grote Luyt van Schagen
van de penningen hier boven verclaert synde zoe verder zyn penningen
moghen bedraghen.
OR 5656/69
Schepenen hebben by heuren vonnisse Jan Jan Willems
gecondempneert dat hy binnen een maent eerstcomend / d'erfgenamen
van Willem Jan Willes & van Aeriaen Jan Willems / sal
bevrijen van alsulcke belastinge (als hy schuldich es gecomen
synde van 't sterfhuys van Jan Willem Corners) & slaende op
heuren landen 't sy metten princepael brieven aff te lossen
& in heuren handen te stellen ofte daer voiren suffisante
cautie & hypoteeck te stellen tot justificatie van Schepenen
volgend d'uuytspraecke (by arbyters) daer op gemaect
& uuytgesproocken.
OR 5656/69v
Den 10en octobris 1580
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Jacob Jansz Veel / bekent Jan Cornelis Doedes van
Winckel schuldich te wesen 35 gulden & 10 sth.
Den Schout eyscherse dien hadde doen verdaghen & in rechte beclaecht
een Jan Claes Gheryts van de Meeden / hem aenseggend dat hy tot syne wille
& tegens wille & danck van Cornelis Jacobsz & Jan Cornelisz zeeckere
verckens heeft gedreven omme te vercoepen / daer aen hy hadde verbuert
aen elcken vercken den hoochsten bobt / ofte by foulte dat den
voirzeyden Cornelis Jacobsz & Jan Cornelisz / selver sullen wesen vervallen
& gecondempneert in den voirzeyden boeten / Schepenen gehoirt hebbend
d'eysche van den Schout / & d'antwoirde van de voirnoemde perthyen / hebben
by heuren vonnisse / den voirnoemde Jan Claes Gheryts geabsolveert
van den Schout synen eysch / & belangend den zaecke van Cornelis Jacobsz
& Jan Cornelisz stellen Schepenen in state.
Schepenen hebben Sybrant Cornelisz gecondempneert dat hy syn
g--ven (stucken & munimenten van de scriftueren dienend in den saicke
twisschen hem & Jan Florisz mitsgaders seeckere --------------------------sal surceren binnen een maent (ofte 't staet langer by gemoede) op
dat Schepenen metten saeck moghen consulleren.
Grote Luyt is betaelt van
Jan Jaep Mes.

Jan Jaep Mes is gecondempneert in den tweeden fout contra
Grote
Luyt van Schagen.

Jaep Feel belooft hebbend Jan Jaep Mes te vryen indempneren &
ongemolesteert te houden van de Grote Luyt is by Schepenen gecondempneert
omme
Jan Jaep Mes te vryen in den defoult.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert (naer dien
zy zeeckeren uuytspraecke van mannen hadden gelaudeert
twisschen Dirck Aeriansz van Winckel eyscher / &
Cornelis Jan Tuts gedaechden by welcken uuytsprake
Dirck Aeriansz was toege------ van de voirzeyden Cornelis
Jan Tuts 8 sacken & een half achtendeel --------dat den voirnoemden Cornelis Jan Tuts / Dirck Aeriansz
den haver tot 8 sacken & een half achtendeel
sal leveren & hem daer van contenteren voir Ste
Katryna eerstcomend.
OR 5656/70
Den 24en octobris 1580
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Jacob Pieter Langedickers bekent een Garbrent Cornelis
van Wieringen schuldich te wesen die somma van 13 ghulden 10 sth.
& belooft de selve penningen te betaelen binnen 14 dagen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse geappointeert / dat
Albert Jan Dircxsz (syn andtwoirde (by hem overgeleyt opten
eysch van den Schout beroerend dat hy gedaechden in den verleden
jaere zeeckere kaessen buyten heeft vercoft & gelevert sonder den
Waechmeesteren van Nyedorp in tyts te contenteren van den waechgelden
sal leveren onder ofte in handen van den gerechte.
Thys Cornelisz Stoocxs is gelt ofte uuytleg toeghewesen
van Symon Claes Cuypers ter cause van molenschot van de oester
Campermolen / ter somma van 3 gulden 8 sth
twisschen hier & een maent eerstcomend.

antwoirde

Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Dirck Dircxsz van Winckel
als procuratie hebbend van de naegelaten weduwe van Jan
Cornelis Baerts tot Hoorn / omme te hebben betalinghe van Maerten
Michiels & Pieter Cornelis Michiels t'samen ter somma van 26 ghulden
18 sth van zeecker laecken eertyts van heur gecoft naer
vermelden heur bouck / en d'antwoorde van voirzeyde gedaechden
die seyden dat zy / noyt van heur daghen heuren laecken
ten huyse van de voirzeyden eyscherse en hadden gecoft / ergo heur
nyet schuldich te zyn / hebben by heuren vonnisse verclaert
soe den ghedaechden --------- begeren en by eede
ofte heuren mannenwaerheyt bevestigen / dat zy quyt &
vry sullen wesen van den voirzeyden eyscherse heuren eysch / welcke
vonnisse den gedaechden te facto in juditie hebben volcomen

OR 5656/70v
Geen tekst
OR 5656/71
Den 21en november 1580
Den Schout eyscher dien hadde doen verdaghen Albert Jan Dircxsz
hem aenseggend dat hy zeeckere kaesen tot omtrent tachtich duysent pontt
tot Nyedorp staend hadde vercoft & buyten gelevert zonder dat
hy den waechmeester van Nyedorp eerst hadde geconteert van zynen
waechgelde dat hy daer aen hadde verbeurt de selfde goederen
waer tegens den voirzeyden gedaechden voir andtwoorde seijde / zoe
het selve placcaet gepubliceert en nyet in syn effect volcomen &
volbracht en is volgende d'inhouden van d'selve / dat hy daer
114

omme ban noch te boet verbeurt en hadde / den Schout poseerde
te wyllen bewysen dat 't placcaet naer syn forma en inhouden
gepubliceert es / Schepenen gehoirt hebben eysen en andtwoort
hebben by vonnisse verclaert dat den Schout sal bewyssen
dat het placcaet gepubliceert es naer syn forma en inhouden.
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van Claes Cornelisz Groters &
d'antwoorde van Cornelis Pietersz alias Noem van Sappewers gedaechde
hebben by heuren vonnisse verclaert / zoe ver die Claes Cornelisz voirzeyd
ofte den Kerckmeesteren / connen betuychen dat alle den kerckelanden
verhuyert syn op sulcke conditie dat den huyerders d'oncosten souden
betaelen die gewoonlick zyn opte selven landen omme te slaen /
dat Cornelis Pietersz voirzeyd alle den lants oncosten sal betalen.
OR 5656/71v
Den 5en decembris 1580
Schepenen hebben Jacob Jansz Feel gecondempneert dat hy
Jan Cornelis Doedes van Winckel sal contenteren ofte den
penningen namtiseeren ter somma van 27 gulden & 5 stuuvers
voir jaersdach eerstcomend.
OR 5656/72
Den 19en decembris 1580
Schepenen gehoirt hebbend d'eysche van den Schout / dien begeerde
dat Aerian Maertsz van Hoochtwoude een Jacob Willes van Eertswoude
in rechte soude leveren volgend syn belofte ofte gecondempneert soude
worden in seeckere mulcte & d'antwoorde van Aerian Maertsz
hebbend 't selve in state gestelt totten eersten rechtdach.
Beroerend den questie twisschen den Schout eysscher & Dirck
Dircxsz van Winckel als procuratie hebbend van de weduwe van
† Jan Cornelis Baertsz van Hoorn gedaechden / nopende dat
den gedaechden ontseyt zynde van heuren eysch dat zy vervallen
zyn in den boeten volgend den nyeuwen instructie Schepenen
stellen 't selve in state totten eersten rechtdach.
Beroerend den saecke twisschen den Schout eyscher / & Aerian
Piet Geryts gedaechden / uuyt saecke dat de gedaechden by zyn
boele sit sonder te betoenen zeeckere huwelicxe voirwaerden
volgend den nyeuwen instructie dat hy daer aen hadde verbuert
die somma van 100 gulden / Schepenen stellen 't selve in state.
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OR 5656/73

Anno 1581
Schepenen
Heertgen Adriaensz
Jan Zyvertsz
Adriaen Gerritsz
Symon Jacobsz
Michiel Evertsz

Nyeuwe Nydoarp

Henrick Cornelisz Oude Nydorp
Geryt Pietersz
OR 5656/73v
Den 9en january 1581
Claes Cornelis Garbrantsz uuyten naem & verfangend zyn broeder
& Aerian Maertensz uuyten naem van synen moeder midsgaders synen
broeders & susters verwilkeurden Matheeus Gerritsz van Alcmaer cum socys
te betalen alsulcken resterende custinghe als zyluyden van den
coope van mentes van mitsgaders van't zeylant genaemt
de croft van Matheeus Gerritsz voorseyd cum socys gecoft noch
schuldach zynde binnen veerthien daghen ofte drie weecken
mits dat Matheeus Gerritsz binnen den voorzeyden tyt henluyden
sal leveren quytscheldinge van de voorzeyde perchelen met goede
versekertheyt van dien volgende heuren accoort / En
voirts beloofde Matheeus Gerritsz voorzeyd den belastinghe
staende opten voorzeyden perchelen lants aff te lossen & henluyden
den brieff te leveren binnen veerthien daghen nae de
receptie van de penninghen onder verbant van alle syne goederen.
OR 5656/74
Den 12en january 1581
Wesende den derden dach van de gadinghe.
Jacob Rensz van Haringhuysen belyit Jan Claez Robbes schuldich
te wesen de somma van 39 guldens.
Den 14en january 1581
Claes Cornelisz Grotes wert van Schepenen toegeschat Jan Oens
voirkamer staende aen syn huys voir die somma van 12 h guldens
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verschenen custinghe.
Jan Pietersz Koeman wert van Schepenen toegeschat 5 van
Claes Odulfs beste koyen voir die somma van 101 gulden &
10 sth verschenen lanthuyere.
OR 5656/74v
Den 16en january 1581
Aerian Pieter Gerrytsz ghedaechden contra den Schout
eyscher / aligeerde in juditie voir exceptie &
excusie van de Schout syne eysch / dat hy met syn
tegenwoirdigen huysvrouwe al eer en voir date
van de publicatie van de nyewe instructie al in
huyshoudinge en huwelick geweest heeft.
Cornelis Pietersz Wever wonend t'Oude Nydorp is by
vonnisse van Schepenen gecondempneert / dat hy Stijn
Claesdochter t'Alcmaer alsulcke 100 guldens hooftpenningen als hy in juditie heeft bekent & verclaerde
zeeckere renten van gegeven te hebben / den renten
van date van desen gevallen & verschenen synde
sal betalen / & den voirzeyden hooftpenningen tot karsmis
eerstcomend zal betaelen met 't verloep van renten tot
dien dach toe.
OR 5656/75
Den 30en january 1581
Schepenen hebben by heuren vonnisse Jan Pieter Clasz & Jan Cornelisz
Oudes beyde swagers van Jan Ysbrantsz gecondempneert dat zy
den heylingeest ofte armen van Nyeuwe Nydorp binnen een maent eerstkomend
zullen leveren een goede constitutiebrieff bezegelt met hypoteeck
binnen Nyedorp in den plaetse van de obligatie by Jan Ysbrants
gepasseert ofte dat zyluyden den hooftpenningen sullen opleggen.
Schepenen hebben by heuren vonnisse / Dirck Jan Vrericx / Cornelis Dircxsz / & Pieter
Willem
Dircxs gelt ofte uuytleg toegewesen van Aerian Cornelisz Slotgens / zoe Aerian
Cornelisz voorzeyd henluyden nyet betaelt binnen een maent ter somma van
omtrent 2 ghulden 5 sth beyde oncosten gedaen ten last van de palt.
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Jan Zyvertsz & Cornelisz Dircxsz als voochden van de weduwe &
kynderen van
† Willem Wijertsz wysen Mr. Willem van de Alckemade maexel voir
* van verschenen die zomma 41 gulden & 13 h sth * te weten 16 ghulden 3 h sth berekende
renten
penningen dien in juny @ 80 berekent & 25 h gulden verschenen op
heylige drie
coningen laestgeleden aen 't huys erffve & zaedacker 't welck den
voirnoemde
weduwe & kynderen nutertyt bewonen / zoe 't selve verbonden &
gehypotequeert

is voor den selven renten blyckend by den constitutiebrieff daer van synde.
Schepenen hebben Jan Symon Neel Jannes toegeschat / van Cornelis Jan
Gerrit Snyders van Oude Nydorp / den gheheele schuyt met syn toebehoeren
van Hein Jan Symonsz gecoft voir die somma van de 21 gulden ter
cause van de 2e / custinge.
OR 5656/75v
Den 13en february 1581
Cornelis Jansz Tuts als bruycker van zeeckere boomgaertgen by hem
van Aerian Albert Folkerts van Hoochtwoude met heur man
gehuyert & noch twee jaeren in huyere hebbend / welcken
boomgaert by Hilbrant Jacobsz van de voorzeyde Aerian Albers met heur
man gecoft is heeft belooft in presentie van Schepenen dat hij
nyet meer dan den vruchten van de boomen die in den twee
aencomende someren daer aen sullen wassen zal genyeten zonder
dat hy eenige boemen sal moghen haecen 't zy van afsnoyen
afhouden op deling ofte diergelycken / des sal hy den
afgehouden tacken voir date van desen afgehouden synde
t'synen proffyte mogen behouden.
* een weeske genaemt
Up huyden zoe zyn ten versoucke van de naeste vrienden van Ysbrant Jansz *
wesende
een kynts kynt van Henrick Slach Binnen / by namen Jan Cutstz /
Wylef
* beyde wesend Pietersz * Willem Dircxz Spierdyck / & Jan Symonsz van de Syte
Banckeres
Lvynts kynderen
By den gherechte deser stede gecommitteert tot voochden van de
voorzeyde
van Henrick Slach Ysbrant Jansz / Henrick Cornelis Symonsz / & Jan Entstz voirnoemt
Binnen voirnoemt beyde onse mede porteren.
Schepenen hebben by vonnisse verclaert dat d'oude Heylichgeest Meesters
by namen Jan Evertsz / & Jan Claesz Oterlicxs van de Heylichgeest
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penningen gheen brieven van synde / sullen schicken brieven van de te gecrygen
ofte den hooftpenningen van dien / & de selve in den armen
teyt te bestellen voir mey eerstcomend / ofte 't staet langer bij
gemoede.
OR 5656/76
Den 27en february 1581
Jacob Pieter Cornelis uuyten naem van Marijtgen Pieters zyn suster als
waechmeesterse heeft geheijscht betalinghe van zeeckere waechtgelt
van Cornelis Rembrantsz / Folkert & Cornelis Jacobsz Remelers zoo zyluyden
heuren kaesen hebben alhier vercoft & buyten geleverten & dat volgend
d'inhouden van zeeckere placcaet / Waer op den voozeyden gedaechden seyden
zoo zy heuren kaesen vornoemt vry gelt hadden vercoft & gelevert & 't waechgelt
daer van was betaelt ter plaetsse daer den selve die gheweghen zynde
dat zy ongehouden zyn eenighe vorder waechgelt te betalen.
Schepenen gehoort hebbend d'eijsche van de Schout & d'antwoorde van Abert
Jansz Collecteur van de hondertsten penning van Oude Nydorp / welcken eyscher
versochte dat den gedaechden gecondempneert soude werden naevolgend
den keure / alsoe hy hen onwillich heeft gestelt omme den 100 sten penning te
collecteren toch hebben by heuren vonnisse den gedaechden van den Schout
syne eysch geabsolveert / op welcke vonnisse den Schoutt
de sacke heeft gereformeert.
Jan Geryt Maerthes wert van Schepenen toegeschat van
Reyer Jaep Hilles huys & erff voir die somma van
47 ghulden 12 sth 4 penn spruytend uuyt een obligatie.
Cornelis Dove Symons wert van Schepenen toegeschat
van / Jacob Jansz Feel zyn beste koe voir die somma
14 ghulden 3 sth 12 penn.
Cornelis Symonsz wert van Schepenen toegeschat van
Claes Claesz Breeck zyn beste koe voir die somma
van 13 ghulden 5 sth.
OR 5656/76v
Den 13en marty 1581
Schepenen gehoort hebbend de ysche van de geommitteerden voocht
van een weeskynt genaemt Marytgen Symonsdr / omme te hebben
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zeeckere bespreek by Marytgen Cornelisdr 't voirzeyde weeskint
besproocken van Henrick Cornelisz cum socijs betalinghe
ter somma van 50 gulden / & d'antwoorde van de voirnoemde
Henrrick Cornelisz cum socys gedaechden / hebben by heuren
vonnisse den voirnoemde gedaechden / als gerechte erfgenamen
van de voirzeyde Marytgen Cornelisdochter gecondempneert / dat zy
't voirnoemde weeskynt den 50 gulden sullen betaelen.
Op welcke vonnisse Henrick Cornelisz heeft geprotesteert.
Neel Jansdr naegelaten weduwe van Pieter Michielsz
alias Sneecken / is by vonnisse van de Schepenen gecondempneert
dat zij / alsulcke 100 guldens hooftpenningen als zij
den weeskynt genaempt Aecht Symonsdr schuldich
is / tot karstyt eerstcomend sal opleggen & betalen / met
't verloop van de renten tot dien tyt toe verschynend.
Henrick Claes Reyntges wert van de Schepenen toegeschat / van Jan Pieter Feckes
het halfve schuytken met zyn beste deken / voir de somma van
3 gulden 5 sth.
OR 5656/77
Den 10en april 1581
Schepenen gehoort hebbend d'eysche van de Schout eyscher &
d'antwoorde van
Aerian Piet Geryts gedaechden beroerend dat den gedaechden met zyn
huysvrouwe in huuyshoudens hem begeven heeft sonder hem in den
kercken
van de kercken dienaer ofte anders volgend d'instructie opten polmen by
den
staten gemaect / zynde houwe bekent gemaect te hebben dat hy ter cause
van den waert hadde den boeten & braecken in den voirzeyden instructie
verclaert

# van de

waer tegens den gedaechden seyde uuyt saecke voirzeyd nyet verbuert te
hebben
zoo hy tyts genouch voir den publicatie # met zyn huysvrouwe in
huyshoudinge

instructie

* cum socys

geweest is / hebben by heuren vonnisse den Schout ontseyt van syn eysch
& den gedaechden geapsolveert / Op welcke vonnisse den Schout
heeft geprotesteert omme te reformeren ofte appelleren.
Schepenen gehoort hebbend d'eysche van den Schout & d'antwoorde van
Amel
Gerritsz als procuratie hebbend van Cornelis Pieter Buyckes Kynt *
beroerende
dat Amel Gerytsz van wegen als voiren lites hadde gecontesteert / dat hy
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uuyt saecke van dien gecondemneert soude worden volgend den nyeuwe
± boete van de 3 instructie judy ± waer tegens den gedaechden seyde datter geen
defynitysse
pont als wesen zententie van was gewesen is / hebben by heuren vonnisse den Schout van
synen
-----actie
eysch ontseyt & den gedaechden geapsolveert / Den Schout protesteerde
omme te reformeren ofte appelleren.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert soe Syvert Dirck Geryts
van Winckel kan bewysen voir meij eerstcomend dat zyn zaedackerken 't welck
hy op Jan Symon Heeres so heeft / den tyt van 25 jaeren
ofte langer / nyet meerder oncosten en heeft betaelt als 't selve als nu
tegenwoordich 't selve oncostengelt / dat Zyvert Dircxsz in sulcken gevalle
't selve lant nyet hoohger en sal onfangen als 't selve nu gelt.
Aerian Pieter Pieter Bregs bekent Pieter van Teylingen Florisz cum socys
die zomma van 78 gulden / verschenen lanthuyer / te weten 75 gulden
van de jaere 80 & 3 gulden van den jaere 79.
Aerian Jansz Brouwer / & Pieter Claesz bekennen Pieter van Teylingen schuldich
te wesen 25 gulden verschenen lanthuyer.
Schepenen gehoort hebbend d'eysche van Marytgen Pieters Waechmeesterse
de welcke versochte betalinge van zeeckeren waechgelt van goederen by den
naegenomineerden personen te weten Cornelis Rembrantsz Folkert & Cornelis
Jacobsz
Corneles / vercoft staende tot Nyedorp & buyten gelevert / & d'antwoorde van de
voirnoemde personen hebben by heuren vonnisse / zoe 't placcaet nyet gepubliceert
en
is / den gedaechden van de voorzeyden eysch op henluyden gedaen geapsolveert.
OR 5656/77v
solvit

Schepenen hebben by heuren vonnisse Gerrit Aeriaen Cornelis gecondempneert
dat hy Mr. Cornelis Cherurgyn sal betalen die somma van 3 ghulden 15 sth
binnen 14 daghen te weten den 2 gulden van 't gunt aen -------- Piets kynt
& den 1 ghulden 15 sth aen Henrick Glas verdient.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Aerian Pieter Pieter Bregs
gecondempneert
dat hy binnen 14 daghen / schiftinge scheydinge / deelinghe rekeninghe
bewys & reliqua sal doen van alle den goederen die hy ten tyde
syner huysvrouwen overlyden met zyne † huysvrouwe heeft gehat
& zyne † hysvrouwe metter doot achtergelaten heeft ten
versoucke van Pieter Claesz & Aerian Jansz als gecomitteerde voochden
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van zynder † huysvrouwe naegelaten weeskynt Jan Patie
& voir Taems Cornelis / Cornelis Rensses / Jacob Symons / & Symon Jacobsz.
Jan Heurcxsz Gheel wert van Schepenen toegeschat van Meester Cornelis
zyn twee beste koyen voor 31 gulden 17 h sth ter goeder rekeninge
verschenen lanthuyer.
OR 5656/78
Den 24en april 1581
Jan Oem van Oude Nydorp gheeft hem over & belooft dat hy binnen 14 daghen
zal coemen voir den Weesmeesteren & Schepenen & rekenen met Claes Claesz
Breeck
als gecommitteert voocht van Woutertgen Janssen naegelaten weeskynt van
Jan Woutersz & by foulte van non-comparatie zal den rekenschap aen den
voirzeyden Claes Claesz selver staen.
Jan Oem voirzeyd bekent Wouter Jansz voirzeyd schuldich te wesen 16 gulden naer
vermelden

den boelbrieff & belooft dien te betalen binnen 14 dagen & by foulte van
dien sal Claes Claesz als voocht den penningen laeten uuytleggen.
Schepenen hebben Jan Geryt Symons gecondempneert dat hy Cornelis Rens cum
socys als Kerckmeesteren sal betalen naer vermelden zyn bouck salvo zal Aerian
Jacobsz ----------- voir syn portie hem vryen / & dat binnen een maent ofte
zal den Schout den penningen uuytleggen.
Schepenen hebben Claes Aerian Wouters toegeschat van Jacob Jansz Feel
zyn voore beste koyen voir die somma van 29 h gulden.
Aerian Pieter Pieter Bregs wyst Pieter van Teylingen Florisz cum socys
maexel voir die soma van 78 gulden * aen een koe & voorts tot Schepenen
schattinge.
* mitsgaders voir den 25 gulden by Aerian Jansz & Pieter Claesz bekeurt syn.
Schepenen tot Pieter van Teylingen voirzeyd voir den 103 gulden toegeschat
Aerian Pieters vyff beste koyen
Den 28en april 1581.
Up huyden den 28en april @o 1581 soe comparerde
voir ons Heertgen Aeriansz & Michiel Evertsz Schepenen der stede van
Nyedorp in heuren properen persone Claes Wijlefsz & Guiert Lambertsdochter / Zy bekenden dat zy met malcander in huwelyck vergadert
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zyn / & dat op alsulcke huwelyckse voirwaerden als zyluyden
metten anderen hebben gemaeckt / & Claes Wylefs voirzeyd beloofde
Guiert Lambertdochter voir zyne echten huysvrouwe te houden / &
heur houdt & getrou te wesen / Des gelycks beloofde Guiert
Lambertdochter Claes Wylefsz te houden voir heuren echten man
& hem houdt en getrou te wesen als geechte luyden te sullen
zyn & behoeren te doen. Aldus gedaen op jaer & dach als boven
in oirconde onse subsignatueren hier onder gestelt en my present
Claes van Buyten
By my Hertgen Aeriansz
By my Michgiel Evertsz
OR 5656/78v
Den 8en may 1581.
Schepenen hebben by hueren vonnisse Dirck Dircxz Swaen & Taems Dircxz cum
socis
gedaechden gecondempneert dat zy Jacob Vrericxsz Jan Claesz & Pieter Evertsz
eyschers binnen 4 daghen in effeninge sullen afwysinge sullen doen den landen daer
questie
omme es / voir zoe groot ofte veele zy 't sullen bewysen dat 't selve opten
somma gecomen es / ofte dattet in den ouden legger in grote leyt / Ende
zoe zy 't selve voir den effenaers nyet en connen bewysen / zoe zullen zyluyden
gehouden wesen 't selve lant aff te wysen in groote & naer advenant van
't selve lant metten anderen in oncosten gelegen es te weten voordel & achterdeel
gelyck te deyle.
Schepenen hebben by heuren vonnisse verclaert / dat Cornelis Jan Luts / Cornelis
Garbrantsz
Coperslager tot Hoorn sal betaelen den resterende penningen naer vermelden den
obligatie by hem gepasseert mits in den aftreck & zeeckeren 10 gulden
by hem betaelt zynde & opten rugge van den obligatie nyet aengeteyckent
staende.
Schepenen hebben 't bewys by Zyvert Dircxsz gedaen beroerend dat hy het
zaedackerken
by hem gekoft nyet meerder dan voir 4 sneesen in oncosten zal ontfangen gelaudeert
& daer beneffens Jan Zyvertsz van zynen eysch ontseyt & Zyvert Dircxsz
geapsolveert.
OR 5656/79
Den 22en mey 1581
Pieter Claes Pieter Theeus heeft hem overgeven & belooft dat hy eenen
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Arys Jacobsz woonend tot Benningbrouck binnen 14 daghen sal leveren zeeckere
riedt in voldoeninghe & volle betalinghe van 20 gulden tot seggen van goede
mannen.
Schepenen gehoort hebbend d'eysche van Henrick Cornelis Symons &
d'antwoorde van de kynderen van Jan Dirck Garbrants / Dirck Reyersz /
Pieter Cornelis Michiels . Heertgen Aeriansz & Aerian Michielsz beroerend
zeeckere oncosten dien den voirzeyden eyscher seyde te veel van Pieter Florissoin
ontfangen te hebbn , dien hy begeerde dat den voirzeyden gedaechden aen
henluyden soude nemen & hem daer van ontlasten, hebben den voirnoemde
eyscher ontseyt van synen eysch.
OR 5656/79v
Den 5en juny 1581.
Jonghe Jan Aerian Buiers belydt Jan Groot Everts schuldich
te wesen die zomma van 20 gulden & 2 h sth toegeseyde penningen
verschenen lanthuyere by Claes Cruyff Jan Everts opgedragen.
Den Schout heeft geeyscht den 30en penning van de voirzeyden Jan
Evertsz zoe hy metten voirzeyden Jonge Jan lytes hadde gecontesteert
en den voirzeyden Jonge Jan van de voirzeyden Jan Everts zynen eysch hem
by synen eede mochte purgeren 't welck wel begeerde te
doen / Schepenen hebben Jonge Jan voirzeyd van den Schouten eysch
geabsolveert.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Cornelis Bartelimees van
Oude Nydorp bewerend dat hy ten versoucke van Aerian
Cornelisz Slotgens zynen hofstede mede soude laeten te
bouck stellen & t'schoot laeten setten van den voirzeyden
Aerian Cornelisz synen eysch ontseyt & Cornelis voirzeyd
geabsolveert.
Claes Harmens weduwe & kynderen zyn by vonnisse gecondemneert
dat zy alsulcke pcelen lants als Volkert Jacobsz op
heuren zomma heeft dat zullen ofwysen by den effenaers
binnen 14 daghen voir alsulcke grote als d'selve in den
legger ofte in oncosten gelegen zyn.
Meester Willem van de Alkemade wert van Schepenen toegeschat
van Anna Willem Wyerts weduwe & kynderen 6 sneesz van den
zaedacker achter heur huys van 't achtereynd in voir die
somma van 41 gulden 13 h sth.
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Pieter van Pieter Wyerts cum socys wert van Schepenen toegeschat
van Cornelis Jan Luts zyn beste koe voir 13 ghulden 16 sth 4 penn.
Pieter Jansz cum socys voirzeyd wert van Schepenen toegeschat
van Jaep Jansz Feel zyn beste koe voir 14 ghulden 3 sth 12 penn.
OR 5656/80
Symon Claesz Cuypers bekende naer zeeckere voirgaende
rekeninghe dien hy met Jan van Gerrit Snyders beroerend
zeekere ruylinge van lant het een gelegen in de Wester
Campen & 't ander aen de Nyeuwe Sloot uuytstaend hadde &
eenen doode rekenschap gedaen te hebben zuver schuldich
te wesen die zomma van 21 gulden dien
hy beloofde te betalen tot karsmis eerstcomend / en by
gebreecke van dien zoe constitueerde Cornelis Claesz Cuypers
hem daer voir borghe omme te verbrengen 't gunt voirzeyd staet.
Salvo zoe beloofde Jan Jansz voirzeyd den constitutiebrieff
dien d'armen van Nyeuwe Nydorp hebben spreeckend op't
lant by den voirzeyden Symon Claesz van hem ontfangen van
4 ghulden 10 sth 's jaers te lossen met 75 gulden hooftgelt en
tot karsmisse eerstcomend af te lossen & 't selve lant daer van
te vryen daer voiren Aerian Jansz des voirzeyden Jan Janszbroeder
hem borch voir geconstitueert heeft omme te volcomen 't gunt
by Jan Jansz belooft es / Salvo zoe es gereservaert
het actie dat Symon Claesz 't lant by Jan Jansz voirzeyd
van hem in ruylinge ontfangen in alsulcker groote van
4 geers 9 snees sal leveren volgend heuren compositie.
OR 5656/80v
Den 19en juny 1581
Op huyden ofte zoe by den zoe heeft den Schout vrede geleyt twyschen Jonge
Jan Aerjan Biners versoucker ter eenre zyde & Jonghe Jan
Tomasz ter andere zyde & henluyden geboden & bevolen
vrede metten andere te houden / achtervolgende den keure
daer van synde opte boeten & burnecken daer inne begrepen.
Actum in den vierschaer in presentie van den Schepenen.
Dirck Dircxsz van Winckel wert van Schepenen toegeschat / van
Pieter Henricxsz Schoenmaker / een middelbaer koe voir die
somma van 12 gulden.
Den 26en juny 1581
Cornelis Jan Luts bekent eenen Bart Heyn tot Haerlem schuldich
125

te wesen die somma van 80 gulden / & belooft de selve
penninghen te betalen & Bart Heyn te voldoen binnen 14 daghen
nae Ste Jan nu laestgeleden in presentie van Heertgen Aeriansz Schepen.
Den 19en juny 1581
Ryck Rycksz Schout van Nyedorp cogge heeft uuyten
naem van de Graeflicheyt van Hollant beclaecht eene Lambert
Gerrytsz van Oude Nyedorp. Alsoe hy gedaechden eenen genaempt
Aerian Maertensz van levenden lyfve ter doot gebrocht hadde
daer aen hy hadde verbuert zyn lyf & goet concluderend dat
den voirzeyden Lambert Gerytsz by vonnisse van Schepenen verclaert
souden worden ballinck 's lants / en synen goederen geconfisqueert
& zoe den selven nyet en is gecompeert noch nyemant van
synen wegen / Schepenen verclaeren hem veylich.
OR 5656/81
Den 3en july 1581
Den Schout heeft op huyden zynen voirgaende eysch by hem op
huyden in 14 daghen op eenen Lambert Gerytsz gedaen zynde
weder andermael versocht & zoe den voirzeyden Lambert
Gerritsz noch nyemant van sijnen wegen en is gecompeert
Schepenen verclaeren hem andermael veylich.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Claes Claesz Stroed
gecondempneert in den eysch van Jacob Vrericxsz Deurdryver
te weten in den somma 7 gulden 6 h sth berekent gelt & 48 sth
dranckschuld naer vermelden zyn bouck off hy keert het
met beter recht.
Lambert Jansz Waert van Winckel wert van Schepenen
toegeschat van Claes Claesz Stroed zyn beste bed met
twee dekens voir die somma van 6 gulden 12 h sth.
Aerian Thysz wert van Schepenen toegeschat van Lourens
Aeriaen Claesz / zyn beste bed voir die somma 3 gulden & 4 stuvers.
OR 5656/81v
Den laesten july 1581
Cornelis Rensz van Oude Nydorp gedaechden / contra
Lourens Woutersz Moller eyscher omme te doen
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leverantie van de Oude Nydorp meel molen & den
beloofde gereede pennningen te ontfangen / volgend den
vercoepinge van de voirzeyde molen by den gedaechden gedaen
bekende dat hy den voirzeyde molen / den voirnoemde eyscher
heeft vercoft / & dat Jan Cornelisz zynen zonen den
coep heeft genaest / seggend ick stelle perthy tegens
perthy.
Cornelis Jansz Tuts heeft Bart Heyn van de Haerken
voir de somma van 80 gulden pand gewesen
aen een koe & voorts tot Schepenen schattinge
Schepenen hebben Lourens Aerian Claes gecondempneert
dat hy Aerian Jan Foppes betalinge sal doen van
zeeckeren heylichgeest geld ter somma van 28 sth
binnen 14 dagen / ofte by foulte van dien sal Aerian
Jansz voirzeyd den penningen op huyden 14 dagen laeten uytleggen.
OR 5656/82
Den 28en augusti 1581
Claes Jansz Oterlick bekent Symon Dirck Jan Stapels
schuldich te wesen die somma van 3 ghulden 15 sth van taru.
Cornelis Gheryt Symons / is by Schepenen vonnisse gecondempneert
dat hy
* mitsgaders van 12 Symon Dirck Stapels sal betalen ter somma van 19 sth uuyt saicke van
h sth ter cause van sparen van hem gecoft * binnen 14 daghen / off hy keert het met beter
recht.
een voer riethoys

Willem Folckertsz Korver is by Schepenen gecondempneert dat hy binnen
14 daghen Cornelis Jansz Tuts deelinghe sal doen van heuren
† moeders erffve in presentie van Jans Mathysz Cornelis Rensz
& Cornelis Rembrantsz off hy keert het met beter recht.
Witte Wyleff heelft alsulcke custinge als hem van Symon Luct Jaep
syn resterend ledich gestaen opgedraghen & gestelt in handen van Jonge
Jan Houwert van Hoochtwoude omme den selve tot synen wille van
Symon voirzeyd te moghen ontfangen tot karsmisse eerstcomend.
OR 5656/82v
Den 9en octobris 1581
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Jacob Cornelis Aeriansz gheeft hem over & belooft midtsdesen
dat hy Dirck Aeriansz van Winckel ofte zynen voochden / sal
contenteren & betaelen die somma van omtrent 6 h gulden
binnen 14 daghen ofte overhorich rechts.
Gerrit Aerian Cornelis belooft & gheeft hem over / dat
hy / Henrick Cornelis Symonsz alsulcken penningen als hy
hem uuyt saicke van den thienden schuldich is sal betaelen
binnen 14 daghen ofte by foulte van dien / dat den voirzeyde
Henrick den penningen sal moghen laeten van den Schout uuytleggen.
Jonghe Jan Thomasz van de Schout aengheeyscht zynde dat hy
over vrered by den Schout twisken hier & zyn perthie geleyt
synde gevochten hadde ---- / daer tegens den voirzeyden Jan Thomasz
voir andtwoorde seyde dat hy nae date van de vried leggenge
maer eens by zyn pertye en is geweest & doen geen ouvre
met hem en heeft gehadt / dat den Schout onseyt soude wesen
van synen eysch / Schepenen gehoirt hebbend eysch & andwoort
mitsgaders zeeckere getuychnisse by den gedaechden geexhybeert
hebben by heuren vonnisse den voirzeyden gedaechden van den eysch van den
voirzeyden
Schout geapsolveert.
Hilbrant Jan Dirck Garbrants is by vonnisse van Schepenen gecondempneert
dat hy Jan Pietersz Coeman sal contenteren & betaelen die
somma van 100 karolus guldens hooftpenningen in een constitutiebrieff daer van synde gementioneert tot karsmisse @o 82
metten renten van dien die tot dien dach toe
verschijnen sullen.
OR 5656/83
Den 23en octobris 1581
Upten dach van huyden soe compeerden voir ons hieronder gescreven in heuren properen
persone
Claes Claesz & Neel Mathysdr en bekenden dat zy met malcander
in den huwelycken staet vergadert zyn / & dat op alsulcke huwelycxe voirwaerden
als zyluyden metten anderen hebben gemaect / En Claes Claesz beloofden voirzeyde
Neel Mathysdr te houden voir zyn geechte huysvrou & heur houdt &
getrou te wesen / des gelycx beloofde Neel Mathysdr Claes Claesz
te houden voir heuren geechten man & hem houdt & getrou te wesen
als gheechte luyden schuldich zynde & behoiren te doen. Aldus gedaen
op jaer & dach als boven in presentie van Heertgen Aeriansz &
Henrick Cornelisz Schepenen der stede van Nyedorp & my present
Claes van Buyten.
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Lubbert Gerritsz van Marcken wonend t'Amsterdam wert van Schepenen toegeschat Cornelis Jan Tuts 2 beste koyen voir die somma van
34 gulden 9 stuvers.
OR 5656/83v
Den 6en november 1581
Jacob Pieter Cornelis eyscher omme den coep twisschen hem &
Geryt Amels gedaen beroerend 't huys & erffve daer Cornelis Pietersz
syn broer in woont & competeert / bescreven te worden
& Gerrit Amelsz gedaechden dien seyden ongehouden te zyn omme
den coop te laeten bescryven uuyt saicke dat hy voir den coep
was affgegaen / Schepenen gehoirt hebbend zeeckere depositie
by den voirzeyden perthyen geexhibeert hebben by heuren vonnisse den
voirzeyden Gerrit Amelsz van den voirzeyden coep geabsolveert / competerend
den costen van de perthyen / Jacob Pietersz protesteert.
Schepenen hebben by heuren vonnisse Jan Pieter Feckes gecondempneert
omme Jan Aeriansz Laeckenvercoep tot Winckel te betaelen die
zomma van 7 gulden 17 stuvers & 6 penn.
Den 4en december 1581
Claes Jan Pfhilps laet hem gewillich condempneren
contra Jan Jansz Stienhuys van Alcmoer veur
de somma van 127 ghulden 14 sth ter cause van
verloopen & berekende losrenten / midts dats
de pecutrij sal surteren 14 dagen / & stelt
maexel aen 't lant in den constestutcy brieff verhaelt
& voerts aen alle zynen vrye goeden en present van
Heertgen Aeriaenssz & Jan Zyvertsz Schepenen
& een croen voer Matys Hubeltsz
Procaruer van Jan Stienhuys
te mogen executeren als voiren.
Pieter Dircxz Backer versoekend vreede van Jan
Cornelis Vrericxz om vreede te leggen 't welck de Schout hem
geweygert heeft.
Gerrit Aeriaensz Waert wert van Schepenen toegeschat Jaep
Ffeel / een middelbaer koe / voer de zomma van 4 gulden 7 h sth
Gerrit Aeriaens voirzeyd wert van Schepenen toegeschat van
Jan Pietersz Fecke een middelbaer bedt.
Jan Aeriaensz Lakencooper van Winkel wert van Schepenen
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toegeschat van Jan Pietersz Fecke zyn beste bedt voer de sonnaa
van 7 gulden 18 sth 6 penn van laken.
Garbrant Cornelisz van Lutgewinkel wert van Schepenen
toegeschat van Jacop Cornelis Aeriaens de keur van zyn
koeien veur de somma van 23 h gulden.
OR 5656/84
Den 18en december 1581
Jan Nieges van Horn & Aecht Nienges off Claes Pietersz
als voocht van Aecht zyn huysfrou & Anna Nienges
van Niewe Nydorp doende mits desen quytscheldinge van
't huijs & zynen erff daer nutertyt in woent Arent Gysbertsz &
Cornelis & Jan Gijsbertsz gebroeders / daer nu tertyt lendens
van zyn --------- ---aen den zuijtwest zyde & Schipper
Hilbrant aen de noerdoostzyde in presentcy van Heertgen
Aeriaensz & Zijmon Jacopsz Schepenen.
Upten 18en december 1581
Upten eysch gedaen by den Schout contra Jan Cornelisz Vat
is by Schepenen vonnisse geprononsieert dat den
Schout & Jan Cornelisz elcx zouden inleggen 3 gulden
om by geleerden te conseleren.
Coster Wouter van Oude Nydorp bekent Meynert Garbents Schuytvorder
schulich te wesen 5 gulden & 3 groot van berekent gelt.
Symon Claesz Kuyper bekent Jaepien Symonsz van Oude Nydorp
schuldich te wesen 13 sth in presentcy van Heyndrick
Cornelisz van Ouwe Nydorp als Schepen van schot & geeft
hem over twisken dit & jaerdach.
Schepenen gehoert hebbend d'eysche gedaen van Willem Pietersz
Dissel contra Jan Cornelisz -------- De Leyen hebben d'eyscher ontseyt
van zyn eys & den gedaechden geapsolveert.
Schepenen gehoert hebbend d'eysch gedaen van eenen Jan Pieter
Claes van Winckel / tegens de Molenmeesters van Nydorp, hebben
't selvde an stade gestelt.
Schepenen gehoert hebbend d'eysch gedaen van Aerian Cornelisz Groen
contra Gerit Aeriaens / hebben 't selfde an stade gestelt.
Schepenen ghehoert hebbende d'eysch gedaen by Gerit Pieters
van de Langereys by Veenhuysen / contra Cornelis Aeriaens hebben
't selfde aen stade gestelt.
Schepenen gehoort hebbende d'eysch gedaen by Claes Claesz
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Stroed contra Boyke Toemsz hebben 't selfde aen stade gestelt.
OR 5656/85
De anno 1582
Schepenen
Aerian Michielsz
Garbrant Cornelisz
Jan Pietersz Coeman
Jan Tysz
Jan Huybertsz

Nye Neydorp

Cornelis Rensz
Willem Jacopsz

Oude Nydorp

Den 10en january Ao 1582
Joncheer Floris Shersclaes wert toegheschat van Schepenen
contra Aerian Piet Gerrits 4 de beste koeien
voer de zomma van 42 gulden roerend
van huyer van lant.
Cornelis Claesz Reyntges wert van Schepenen toegheschat
van Jan Jaspers 't huys met het zaedlant groot omtrint
eenen 20 Snees voer de zomma van 200 gulden.
Symon Claesz wert van Schepenen toegheschat contra Jan Cornelisz
Appel 3 de beste roerend van de zomma van 36 gulden
roerend van huyer van lant.
OR 5656/85v
Den 29en january Ao 1582
Schepenen ghehoert hebbende d'eyssche van Jan Cornelisz Vat contra
Jacop Jansz Feel & was hem manende de zomma van 34
gulden 14 sth na uutwysen 't hanteyken daer van zynde.
So is by Schepen vonnis ghewesen dat Jan Cornelisz Vat 't midvasten
sal hebben gelt off pandt , off 't staet langer met gemoed.
Jan Maerten Wevers is ghecondempneert dat hy de wedue van
Kryn Pieter Reyers sal betalen roerend van arbeytsloon en van
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broot twisken dit & een maent off hy keert het met beter recht.
Jacop Cornelis Aeriaens is ghecondempneert contra Pieter Pietersz
Vat 'tzy Pieter Pietersz voirnoemt vassen 40 gulden na
't uuytwysen zyn hanteyken boelbrieff sal betalen twisken dit &
een maent off hy zal't den Schout laten uuytleggen.
Jacop Jansz Groedt wert van Schepenen toegheschat contra
Huybert Cornelisz Timmerman vier de beste koeien voer de
zomma van 40 karolus guldens roerend van huyer van lant.
Michiel Wyert Comen Jans wert van Jonge Jan Oem toegheschat
drie de beste koeyen roerend van gelt.
OR 5656/86
Den 12en ffebruary Ao 1582
Schepenen hebben by hueren ghewesen als dat Claes Gerytsz
Sseijces als dat hy Meyster sal voldoen twisken dit en 14
sth off men sal 't laten uutleggen voer de zomma van 3 gulden 6 sth.
Man Jan Luts bekent Jan Cornelisz Vat 16 sth schuldich te
wesen voer 't voer --------sth als voirzeyd is & den 17en
sth ontkent hy op't voer hem min schuldich te wesen als Jan
Cornelisz hem manende is.
Pieter Pfhilpsz van Alcmoer als man & voocht van
X wert toe Anna Maerten Gheels contra Symon Claesz Kuyper
gescat van voor de zomma van 10 gulden / 't halve huys met de hoffsteed
daer Symon Claesz voirzeyd nutertyt zelfs in woont.
Jan Cornelisz Vat wert toegeschat van Cornelis Jan Luts voer
de zomma van 13 gulden , 3 stuyvers zyn beste koe.
OR 5656/86v
Den 26en ffebruarye Ao 1582
Schepenen hebben Pieter Hercxz Camerling als eysscher
contra Cornelis Hercxz van Sinte Maerten als gedaechden
& hebben by hueren verclaert als dat Pieter Hercxz sal
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ontslagen zyn van zynen eyst & hebben den gedaechden
geapsolveert & hem als eysser van zynen eysch ontseyt.
Scheepenen hebben by hueren vonnisse verclaert contra
Aeriaen Pietersz van Oude Nydorp als eysscher contra Pieter
Claesz & Aeriaen Jansz Brouwer als gedaechden
als voechden van een weesien & hebben den eysser
van zynen eysch ontseyt & den gedaechden geapsolveert
dat de voechden den penningen sullen uuytsetten naer hueren
gelieven & goetduncken.
Meyster Toems wert van Schepenen toegeschat contra
Claes Claesz Breeck twee de beste coeeien voer de
somma van 311/2 gulden.
Willem Jan Snyers wert van Schepenen toegheschat contra
Maerten Wevers voer de somma van 19 gulden
twee de beste koeijen.
OR 5656/87
Den 12en martye Ao 1582
Jaep Nammens wyst Jacop Pieter Walichs van Winckel pand aen een koe
en voorts tot Schepenen schatting voer de zomma van 301/2 gulden.
Schepenen hebben Jan Claes Geryts gedaechden geapsolveert &
Cornelis Jaep Romelers als eysscher van zynen eysch ontseyt &
den gedaechden daer van geapsolveert.
Schepenen hebben by hueren vonnis verclaert contra Cornelis Jaep Romelers
als eysscher & Jan Claes Geryts gedaechden & hebben den voirnoemde
Cornelis Jacopsz van zynen eysch ontseyt / & den gedaechden geapsolveert
& den voirnoemde Cornelis Jacops heeft 4 sth gegeven van weetgelt
noch 3 stuyvers den Schout gegeven van onrechte clachte.
Aeriaen Cornelisz Groen van Winckel eyscher is van Schepenen toegewesen
contra Geryt Aeriaens Cornelisz als verweerder & is by Schepenen
vonnis verclaert dat hy Aeriaen Cornelisz Groen twisken dit & 14
dagen gelt off pand voer de zomma van 25 gulden
sal hebben.
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Jacop Vrericxz Duerdrijver wert van Schepenen toegeschat contra Geryt
Aeriaensz Biertapper syn halffve huys aldaer hy nutertyt zelfs in
woont voer de zomma van 24 gulden min 2 stuyvers.
OR 5656/87v
Upten 26en maerte Ao 1582
So hebben Schepenen by hueren vonnisse verclaert dat
Albert Jan Dircxz den boelbrieff met het gelt van Tryn
Cornelis Ariaens twisken dit & 14 dagen na datum
van desen sal leveren in handen van Hilbrant Jacopsz
& Claes Aeriaen Cornelis.
Daer is by Schepenen vonnis verclaert dat Willem Dissel & Claes
Claesz Stroed malcander suffecante borch sullen stellen & soo't
Claes Claesz twisken dit & 14 dagen niet can bewysen
dat Willem Pietersz voirnoemt hem dach ontmay gegeven heeft
so zal hy hem 100 karoles guldens opleggen.
Jacop Pieter Walichs wert van Schepenen toegeschat contra Jaep
Nammens twee de beste koeien behalven een voer de somma
van 30 halve gulden.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen toegescat contra Jacop
Cornelis Aeriaens zyn beste koe op ene na voer de somma
van 7 gulden roerend van kooren.
OR 5656/88
Upten 9en apriles Ao 1582
In den eersten so hebben wy getekent van wegen Cornelis Hercxz
contra Pieter Pfilpsz van Alcmoer & is haer verweer
in den eersten als dat het testament goeden zyn, & ten anderen
als dat Cornelis Hercxz niet gerenonseert van Tsle Maerten vercregen
& is 't selfde 't gunt daer hueren en heeft antwoort ------- op rust.
Geryt Aeriaensz Biertapper is van Schepenen toegewesen gelt off
pand contra Jacop Pietersz Rood twisken dit & 14 dagen off
het staet langer met gemoed voer de zomma van 18 gulden & 3
sth.
Cornelis Jaspers is van Schepenen toegeschat contra Volkert Pieters
twisken dit & 14 dagen off hy keert het met beter recht
voer de zomma van twee Hollantse dagen.
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Volkert Jacopsz Rommelaer is gelt off pand toegewesen contra
Meyster Aris voer de zomma van 121/2 gulden.
Aeriaen Cornelisz Groen van Winckel is van Schepenen
toegescat contra Geryt Aeriaens Biertapper zyn huys aldaer
hy nutertyt zelfs bewoent van achteren in aen't middelscot
toe met het halve erff voer de zomma van 25 gulden.
Pieter Dircxz Backer heeft op huyden van wegen Jan Neel
Vrericx Wit de coyen den Schoudt aengesproken als dat hy
met zyn zaeck 't welck hy hadde uuytstaende met Jan Cornelisz
voirseyd waer op den Schout voer andtwoert gaff daer hy daer niet
voer sal worden aengesproken.
OR 5656/88v
Upten 27en apriles Ao 1582
copye
Alzo hem eenen Lambert Gherytsz hier tegenwoirdich sonder
examenatie geleyt zynde / maer slechtelyck van den Schout in
presentie van Schepenen offgevraecht zynde, & bekende dat
hy eenen Aeriaen Maertsz van levende lyve ter doot
ghebracht heeft / Ten anderen so bekende Lambert Gerytsz
als dat hy ettelycke vrienden van den voirzeyden Aeriaen Maertsz
heeft gedreycht om te misdoen / Ten derden so kendt Lambert
Gerytsz noch als dat het hem wel indachtich was dat hy
ballincx lants geleyt was & heeft hem daerenboven vervordert
binnen onse juresdictie te comen / Ten vierden so bekende den voirnoemde
Lambert Gerytsz als dat hy hem na date van dit alles heeft
vervordert omme etelycke goede luyden haer glasen in te smyten
Ten vijfden so bekende Lambert Gerytsz noch in zyn confessie als dat
hy zyn eygen vrienden als moer & broer noch veel verdriets
gedaen heeft & gedriecht heeft / des t'oirconden so heeft Lambert
Gerytsz 't zelfde met zyn eygen hant in presentie van Schepenen
ondertekent.
Schepenen ghehoert hebbend de bekentenisse van den perzoon
genaemt Lambert Gerytsz / daer beneffens gezien & gehoort den
eysch van den Offycier, hebben op dies in alles gelet naer behooren
verclaren by haren vonnisse, dat den voirzeyde Lambert Gerytsz
omtrint den Stenen Brugge ghexecuteert sal worden metten
swaerde so datter de doot naer volcht / en zyn goederen gheconsisqueert tot proffyte van den hooghe overicheyt , & zal
't lichaem na de executie gebracht & geleyt en werden in een kiste
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sulcx dat het voirzeyde lichaem by den vrienden sal mogen tot
haren wille begraven werden tot Oude Nydorp off aldaer 't haer
believen zal.
Gecollatcyoneert jegens zyn princepael
& is daer meede bevonden te acorderen.
By my der stede Nyedorp Secretaris
Floris Claesz Buyten.
OR 5656/89
Upten 7en maye Ao 1582
Is geweesen by vonnis van Schepenen dat Pieter Gerytsz Gorter zal hebben van Heyndric
Cornelis
Symons van Ouwe Nyedorp

gelt off uuytlegeng twisken dit & 14 dagen / & so
Heynderick Cornelisz niet en coemt rekenen so zal den rekeninck aen hem staen.
Geryt Aeriaen Cornelis wert van Schepenen toegescat Jacop Pietersz
Rood zyn beste koe / voer de zomma van 18 gulden 4 sth.
OR 5656/89v
Upten 22en meye Ao 1582
Is by vonnisse van Schepenen verclaert als dat de voochden van den
nagelaten wedue & weeskinderen van † Cornelis Jansz Man
om met Heynderyck Cornelisz van Ouwe Nyedorp & Claes Claesz Stroed
twisken dit & 14 dagen te rekenen.
Is by Schepenen vonnisse verclaert dat Claes Claesz Breeck van
Ouwe Nyedorp zal weesen voocht van de nagelaten wedue van † Cornelis
Jansz Man / & Cornelis Jansz Molenaer / & Claes Claesz Rood
beyde van Nyedorp sullen voir dese voirzeyde weeskinderen van
van voirzeyden voochden wesen.
Piet Heyn Schoenmaker kent Meynert Garbrantsz Schuytvoerder
schuldich te wesen de zomme van 7 gulden 6 sth 4 penn.
Ryck Rycxz Schout heeft in kennisse van Schepenen geleyt
als dat Cornelis Rembrantsz zeyde dat het Claes Claess Breeck
zyn vatsheyt was.
OR 5656/90
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Upten 18en juny Ao 1582
Schepenen van Nydorp Cog hebben by hueren vonnisse verclaert dat Aeriaen
Aerntsz & Wyleff Gerytsz & Geryt Gerytsz zullen
van den Schout zyn eysch vry & gequyteert zyn
& hebben den Schout van zynen eysch ontseyt
& den gedaechdens geapsolveert na 't uytwysen en tuych.
Is van den Schout in kenis van Schepenen geleyt dat sommyge
gedaechdens zeyden dat den Schout behoerden zyn missyss in't
openbaer 't zy in den kerck off voer 't stadthuys te laten publeceren.
Aeriaen Ysbrantsz is van Schepenen toegewesen twisken dit &
14 dagen contra Claes Jansz Oterlick voir de somma van
51/2 gulden 4 sth.
Is by vonnisse van Schepenen gewesen soe Wyleff Pietersz
by zynen manne waerheytt wil verclaren dat den oblygatie
betaelt is, dat Mathys Huyberts gehouden zal wesen den
oblygatie te casseren.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen toegewesen gelt off pand
twisken dit & 14 dagen contra Jacop Jans Veel voer de
somma van 5 gulden 6 sth 14 penn.
Schepenen hebben alsulcken vonnis als Willem Pietersz
Dissel op Pieter Pieters Breg was clagende in state gestelt
& was hem aansegende dat hy zyn verckens bekuert hadde
den welcken by den Zydwind waren lopende.
Jan Heyndricxz Geel wert van Schepenen toegescat contra Symon
Claes Cuypers zyn beste bed met zyn toebehooren voer de
somma van 41/2 gulden.
Mathys Huybertsz van Langendyck stelt hem refermant voir
den Hove van Hollant tegen alsulcken vonnis als er opten
18en juny ao 1582 tot achterdeel van hem gewesen is.
In presentye van Aeriaen Michiels als Schepen & my present Secretaris.
OR 5656/90v
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Claes Jansz Pfhilps laet hem gewillich condempneren contra
Jan Jansz Stienhuys in de somma van 57 gulden
14 sth , ter causse van berekenr & verloopen rentgelt , mette rechtelycke costen daer van verloopen zynde, &
die daer noch op comen mogen, tot taxatie van 't gerecht
mits dat d'executie sal ----teren den tijt van drie weeken
In presentye van Aeriaen Michielsz als Schepen & mij tegenwoirdich Secretaris
Floris Claesz Buyten.
Up huyden den 29en juny Ao 1582 so zyn voer de
vierschare van Nije Nydorp gecompareert Dirck van Foreest met die
Burgermeester van Alcmoer als Rentemeyssters van 't Jonge Bagynhoff binnen Alcmoer.
Up huyden den 29en juny Ao 1582 so zyn voer de vierscare
van Nyedorp gecompareert de E. Dierick van Foreest met die
Burgermeysters van Alcmoer als gevoechdens & Rentemeyster van 't
Jonge Bagynhoff binnen Alcmoer / de welcke sekere twee hoege
voerden uuytgeboden hadden , op eenen Cornelis Dircxz met zynen
meedestanders / & op eenen Dirck Jonge Claes met zyn meedead---------- van een zeker perseel lants 't welck leggende is in den
banne van Oude Nydorp, genaemt de Wester & Ooster Voort
& is bij de ------ naeste lendens getuycht achtervolgende
't gedingrecht die Rentemeesteren 't met die Burgermeesters in't quade
recht waer op die voirzeyde Burgermeesters met den Rentemeesters
hem selffven hebben gestelt als reformanten aen de Hoove
van Hollant.
Den 2en july Ao 1582
Is by vonnisse van Schepenen verclaert dat Claes
Olefsz van den Zydwindt twisken dit & een sonnedach Cornelis
Jansz Molenaer sal leverantie van den kaes sal doen & so niet
sal gehouwen wesen om den voirnoemde Molenaer zyn gelt wederte geven.
Is verclaert by vonnis van Schepenen dat Cornelis Jansz Molenaer
& Claes Claesz Rood niet gehouden sullen wesen om voir de
nagelaten weeskinderen van † Cornelis Jansz Man te antwoirden
overmidts sy den boedel quytschelden.
Claes Cornelisz Romelaer wert van Schepenen toegescat contra
Jacop Jansz Veel zijn beste deken met een bed voer de
zomma van 53 sth van berekent gelt.
OR 5656/91
Den 16en july Ao 1582
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Alsulcke questye alssel twisken Ryck Ryckertsz Schout & eenen
Pieter Jongejans van Oude Nydorp roerend den questije dat
den voirzeyden Schout van Pieter Jongejans voirzeyd was aensegende
dat hij zijn kaesen heeft gelevert sonder den collectuer van
dies aen te spreken / & metter daet te voldoen / Is by vonnisse
van Schepenen , na lange gestetenisse verclaert / & den voirnoemde
questie gesummeteert aen den Generale Staten van't Noorderquartiere.
Cleyne Wijleff van Oude Nydorp aledgiert in juditie als dat het
een arme saeck is van de mede aen te comen inputie van Schepenen.
Jacop Jansz Veel is by Schepen vonnisse gecondemneert om twisken
dit & een maent de nagelaten wedue van † Jan Aeriaen Olbets
te betalen / & dat na 't uuytwijsz 't boeck & geschrifte daer van
zynde.
Jacop Pietersz Rood is by Schepenen vonnisse gecondempneert
om eenen Dirck Cornelisz Backer van Winckel twisken dit
& 14 dagen te betalen.
Is gewesen by vonnis van Schepenen dat 't zeggen van de Arbyters
contra Woutertgen Jansz van Oude Nydorp van waerden sal wesen.
Is by vonnis van Schepenen gewesen als dat 't zelfve gewyss
als er by eenen Pieter Dircxz Baecker & Jan Jansz Castercom
besloten is / twisken eenen Pfilps Jacops van Alcmoer
& Jan Jacops van de Moerbuyck / & dit alles na 't uytwijsz een acte daer van van de voirnoemde Arbyters gemaeck(
& verthoont zynde hebben 't selfde zeggen van den Arbeyders
van waerden ghewesen.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen toegescat contra Jacop
Cornelis Aeriaens zyn paert 't welck hy nu tegenwoirdich
heeft met zyn beste bed, voir de zomma 24
gulden 10 sth.
Willem Pietersz voirzeyd wert van Schepenen toegescat contra
Jan Pietersz Ecx zyn beste bed voir de zomma van
2 gulden 17 sth 8 penn.
OR 5656/91v
Up huyden den 28en july ao 1582 so is voir ons
Garbrant Cornelisz & Jan Thyss Schepenen van Nyedorp
gecompareert Elle Jacopsz onse meede poirter / & stelde hem
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als waerborch, & princepael schuldenaer voir Jacop Jansz
van Schoorl de welcken een paert gecocht heeft van Jan Pieter
Thys van Nye Nyedorp voir de somma van 36 gulden
omme by aldien dat den voirnoemde Jacop Jansz van Schoorl op den
perfixten dach niet en betaelde / dat Elle Jacopsz alsdan
sal moeten betalen, wel verstaende dat Jan Pietersz
voirnoemt sal gehouden wesen omme den voirnoemde Jacop Jansz voir
dies aen te spreken / en den voirnoemde Jacop Janz binnen drie
weeken na date van den vermaninge niet en betaelt /
so zal Jan Pietersz den voirnoemde Elle Jacopsz voir dies alsdan
mogen betalen.
My present Floris Claesz Buyten.
OR 5656/91A
Extracto uuyt 't Schepen redgyster der
stede van Nye Nydorp.
Up huyden den 9en juny ao 82 zoo zyn voir die
vierschare van Nye Nydorp gecompareert de E. Dirck van
Foreest als Rentemeesteren van 't Jonge Bagynhoff binnen
Alcmoer met de Burgermeesters van Alcmoer als gevoechdens
de welcken sekere twee hoochwedden uuytgeboden hadden
op eenen Cornelis Dircxz met zyn medestanders & op
eenen Dirc Jonge Claes met zyn mede adjuncten van een
zeeke persele lants genaemt de Wester & Ooster Noort.

OR 5656/92
Up huyden den 30en july Ao 1582
# de welcken de Schout voir dese vierschaere
beclaecht & --------- drie mael gesteet (
Soe is by vonnis van Schepenen gewesen dat alle de genen die by haren mannewaerheyt willen verclaren als dat se niet geweten en hebben van 't verbot
van den Officier / de welcken eenen predeker van helboe verboden heeft
om ghene vermaninge te doen / dat se alsdan quit & vry sullen wese(
& den genen diet 't stelfde niet en willen doen isset voir een 14
dagen aen state gestelt.
Lourus Aeriaen Claes geeft hem over omme Heyndrick Cornelis Zymonsz
van Oude Nyedorp te betalen twisken dit & 14 dagen te betalen
de zomma van 3 gulden & 6 sth roerend van berekent gelt / & zo niet
dat Heyndrick Cornelisz alsdan sal mogen uuytlegge laten in presentye van
Garbrant Cornelisz / & Jan Thyssz Schepenen.
Piet Heyn Schoenmaker geeft hem over om Claes Claesz Stroet
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twisken dit & . . . . . . . te betalen de zomma van 7 gulden
roerend van een huyt dien hy van Man Jansz gecocht heeft, &
beleed Claes Claesz gelt voir Garbrant Cornelisz Schepen.
Wouter Meyster Heyndricxz & Claes Grootes van Oude Nydorp
is gelt off uuytleg toegeweesen contra d'oude Kercmeysters van
Oude Nydorp als Claes Lambertsz & Cornelis Michielsz twisken
dit & 6 weeken / na 't uytwysz haren rekeninge
Symon Dirck Stapels is gelt off pandt toegewesen / to contra Cornelis
Rembrantsz omme twisken dit en 14 dagen voir de somma van
43 salffve gulden / van 't hooftgelt / & den renten daer
van is aen Albert Jan Dircx / & Cornelis Michielsz gewesen
OR 5656/92v
Up huyden den 13en augusty Ao 1582
Cornelis Dircxz van Ouwe Nydorp / & Dirck Jonge Claes is by vonnisse
van Schepenen serteficatie toegewesen van 't vonnisse gewesen opten
29en juny ao 82 contra Dirck van Foreest & den Burgermeesteren van
Alcmoer, twisken dit & de naeste rechtdach.
Pieter Jansz Coorn van Eerstwoud gheeft hem over omme eenen
Yd Meles van Hoorn twisken dit & een maent 3 sacken Nydo--maet koorns te leveren / & so wanneer zyn zoon thuys coemt
dat hij alsdan in handen van Yd Melis voernoemt sal betalen
tot de helft van de hooftzomme als 16 gulden & dit alles gedaen zynde sal hy
van de anderen helft een jaer dach hebben.
Is by vonnis van Schepenen ghewesen dat Claes Claesz Stroet
& voir 62 ghulden 5 sth 12 penn, & eenen Duerdryver nu tertyt
wonachtich te Petten voir de zomma van 75
ghulden / Willeem Pietersz Dissel voir de zomma van 25 ghulden ---------dat Heynderick Cornelisz twisken dit & 3 wegen gelt off
uuytleg sal hebben / off zy keeren't met beter recht.
Pieter Gerytsz Gorter is gelt of pandt toegewesen twisken
dit & 3 weeken / contra Heyndrick Cornelis Zymons van
Oude Nydorp / voir de zomma van 170 gulden
op goede rekeninc.
Cornelis Michelsz & Claes Lambertsz van Oude Nyedorp zyn gelt
of pand toegewesen / contra alle degenen die zy voir rechte
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beclaecht hebben.
Claes Claesz Stroed bekent in juditie dat Maerten Pietersz
Fecke hem betaelt heeft.
OR 5656/93
Up huyden den 27en augusty Ao 1582
Jacop Claes Theenges bekent Heyndrik Cornelis Symons van
Ouwe Nyedorp schuldich te wesen de zomma van 20 gulden.
In presentie van Jan Thysz / & Jan Huybertsz als Schepenen.
Is by vonnisse van Schepenen gewesen dat Aeriaen Dirck Yssuesz van
Veenhuysen Geryt Pieter Dirck Yssuesz twisken dit & 14 dagen
sal vryen & granderen van alle costen schaden & interesten van
alsulcke oblygatie als den voirnoemde Geryt Pietersz hem in verbonden
heeft omme eenen Pfhilps Jacopsz van Alcmoer van wegen
Aeriaen Dircxz te betalen / off pand binnen den banne van Nye Nyedorp
te leveren / aldaerment vier vout uuyt schatte mogen.
Is by vonnisse van Schepen gewesen dat Cornelis Pieter Droochsscheer van Nye Nyedorp sal leveren inventaris van alle
den goederen by hem & synen huysfurou achtergelaten binnen
dit & 14 dagen sal leveren / & dat by zynen mannewaerheyt.
Pieter Cornelis Jan Foppes kent ontfangen te hebben uuyt handen
van Cornelis Aeriaens van Veenhuysen van wegen Pfilps Jacopsz
van Alcmoer de zomma van 18 karoles guldens.
Claes Cornelis van Langereys tuycht dat Aeriaen Dircxz
van Veenhuysen heeft ontfangen uuyt handen van de erfgenamen
van Geleveter / van wegen Maerten Geleveters erffgenamen
de zomma van 150 gulden.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen / dat de Molenmeesterens van Kostverloren twisken dit & 14 dagen sullen aentasten om te speten
den floot van de pomp off voordaen, na de verndeels.
Meyster Cornelis Sirdgyn is gelt off pand toegewesen twisken dit
& 14 dagen / contra Jacop Walichs voir de zomma van 5 gulden
& 8 sth.
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Is gewesen by vonnisse van Schepenen dat Pieter Jan Alberts twisken dit &
14 dagen / alsulcke questie als Albert Pieter Guertes / hadden in't
# gedaechden wilckeur boeck laten tekenen / off hy keert het met beter recht.
OR 5656/93v
Claes Claesz Waert wert onseyt van den eysch gedaen op Aeff Sarl
ten ware dat hy conde betuygen datter
wetlycke peylinge gedaen waer.
Willem Pietersz Dissel wert van Claes Jansz Oterlic
toegescat zyn hokelinck voir de somma van 54 sth.
Up huyden den 10en september Ao 1582
Coster Wouter van Oude Nyedorp kent Pieter Hercxz van
Hensbroeck schuldig te wesen de somma van 18
gulden 17 sth, & 6 penn / aldus
kent & beleden voir Cornelis Renss als Schepen.
Also perthyen aen wedersyden als twisken den Schout eysser
& den genen welcken den predycker aen de Sydwint gehoert
hebben als gedaechden / & begeerden aen wedersyden uuytinge
van recht / Schepenen, hebben voir dees tyt aen state
gestelt / doer dies dat de Schepenen beswaert waren ----- offet niet ## check
origineel gepupliceert en waer.
Meester Thomas Sirdgyn wert gelt of pand toegewesen
twisken dit & 14 dagen / contra Pieter Michielsz
van Warmenhuysen voir de somma anderhalffve gulden
off ten ware dat hy 't keerde met beter recht.
Meester Cornelis Sirdgijn wert toegescat contra Jacop Walicharis
een koe voer de somma van 5 gulden 8 sth / en Meester
voornoemt heeft drie groot gegeven van tekenen.
Aeriaen Jan Piet Willems heeft versocht omme van de voochdyihscap
contra Jan Jaspersz ontslagen te wesen / Schepenen hebben
hem noch een tyt lanc in 't selve offysie gestelt , & hebben
Bayke Thomasz meede als voocht met Aeriaen Jansz voirnoemt
van Jan Jaspersz gestelt.
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Jan Thysz Dirck Claesz Jan Pietersz Cornels Rensz Willem Jacopsz
Aeriaen Michielsz / & Cornelis Jacopsz apsolveren Jan
Jaep Mes & Willem Ryckes met zyn vader / van den eys van de
Offycier op hemluyden gedaen / ter oorsake , so den Schoudt zeyt
van halinge van den Zydwint / offe inlegginge van ----- / &
dat na tuyechenise by eenen Cornelis Pietersz Langedyc &
Maerten Pietersz gedaen / ende de ---- van de Schepenen van
Nyedorper cogge en volgent ----- / op welck
den Schout hem stelt refermant voir den Hove van Hollant.
OR 5656/94
Up huyden den 24en september Ao 1582
Na't beste blyck dat voer Schepenen gecomen is / soe werden thoehoorders
den welcken den predyker op ten Sydwint gehoort hebben by vonnisse
van Schepenen van den Schout zynen eijsch voer dees tyt geapsolveert
waer op den Schout hem stelt reformant voir den Hove van Hollant.
Is by Schepenen vonnisse geprononsieert dat Jan Claesz Robbes met
zyn consoorten off meede erfgenamen van Griet Claesdochter twisken
dit & 14 dagen sullen grondelinge hebben van alle de mobele &
inmobele goeden / van Griet Robbes achtergelaten.
Symon Jacop Dircx wert gelt off uuytleg toegewesen twisken dit en
14 dagen veur de zomma van 23 halffve gulden met
noch 3 sth en een blanc van sentengelt & dit alles na 't uuytwysen van een
boelbrieff.
Willem Pietersz Dissel als gemacht van Pieter Cornelis Heynes is gelt
ofte pandt toegescat contra Jacop Walicharis voer de zomma van
50 gulden 16 sth roerend van een tonne
biers / & berekent gelt / so hy twisken dit & 14 dagen niet en
coemt betalen.
Heynderick Cornelis Symons is gelt off pandt toegescat twisken dit en
14 dagen contra Jacop Pietersz Rood Jaep Veel, en Anna Mannes
Jan Maerten Wevers / Cornelis Aeriaen Cornelis Cornelis Jacop en
Thys Jan Mathys / na 't uuytwijsz zyn boecken off zy keren't met
beter recht.
Willem Pietersz Dissel is toegescat contra Lourus Aeriaenn Claes een deken met
een oerkussn voer de somma van 19 sth.
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OR 5656/94v
Up huyden den 22en october Ao 1582
Wouter Aeriaen Wouters geft hem over & kent Pieter Hercxz
van Hensbrouc schuldich te wesen de somma van 7 gulden 7
sth 8 penn, & belooft deselfde penningen te betalen twisken
dit & kersmisse / off so niet kent overwonnen te wesen met
alle recht.
Jan Pietersz Timmerman van Koedyc geeft hem over & belooft
Ryckert Ryckertsz Schout tot Nye Nyedorp te betalen twisken dit
& 6 weken de somma van 2 ghulden van toegewesen
boeten & soe niet dat den Schout alsdan staet op zyn oude
gerechticheyt / & by aldien hy den 2 gulden binnen den voirzeyden dach niet
en geeft sal alsdan geven 7 gulden 2 sth.

# so se zeyde

Alsulcke questye alsser in state gestelt is twisken eenen Jan
Willemsz als gedaechden / & Geryt Aeriaensz / & Lambert Jansz
als Collectuers van de inpost als eyssers / den welcken Jan Willemsz
waren aensegende als dat hy zyn kasen tot Schagen gelevert
heeft & tot Nye Nyedorp vercocht hadden # Schepenen perthyen in 't
lange gehoort hebbend verclaeren by hueren vonnisse, als dat den
voirnoemde
Jan Willemsz quyt & vry sal wesen van de veurnoemde Collecteurs haren
eysch.

Lambert Pieter Lamberts geeft hem over & kent den Schout schuldich te
wesen de somma van 36 sth & belooft die twisken dit &
6 weken te betalen / soe niet sal alsdan den Schout op zyn oude
gerechticheyt zal zyn.
Up huyden den 29en october Ao 1582 soe bende Heynderick Cornelis
Symons ontfangen te hebben uuyt handen van Claes Claesz Stroed
de somma van 31 gulden 4 sth, & Claes Claesz
voernoemt beloofde den voirnoemde Heynderick Cornelisz noch te may ao
83 te geven de somma van 31 gulden en 4 sth
als voren gerekent 't stuc tot 40 grooten Vlaems aen vry suyver gelt
sonder enich --------, & den vorenoemde Claes Claesz die met en -----sal alsdan den goeden van Claes Claesz by inventaris alsnu wesend
mogen by executie vercoopen / & beloofde Heynderic Cornelisz
te vryen & ongemolesteert te houden van den Offycier / Geschiet ter
presentye van Aeriaen Michielsz & Jan Thysz als Schepenen.
OR 5656/95
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Up huyden den 5en november Ao 1582
Willem Pietersz Dissel is gelt off pandt toegewesen twisken dit &
14 dagen / contra Maerten Pietersz Backer voer de zomma van
3 gulden 16 sth 13 penn.
OR 5656/95v
Up huyden den 13en november Ao 1582 Soe compareerde voir my
& Schepenen by namen hier onder geschreven / den eersamen Symon
Claesz Kuyper poirter onser stede Nye Nyedorp sieck te bedde leggend
nochthans zyn memorye verstant & redene wel & volcomelycken
gebruyckend soo't uuytwendelyck bleeck / nyet slimkerlyc
verleyt / ofte van yemant hier toe geinduceert soe hy zeyde / maer
puer uuyt zyne eygen vrye wille opset en wetenscap, & met
welbedachten moede alsoo hy seyde / heeft by testamentarye & uuyterste
wille gemaeckt geordoneert & gedisponeert / maeckt ordoneert &
disponeert mits desen / in manieren hier naer volgend. In den eersten soe
legateert & bespreckt hy testatuer voirzeyd voer uuyt mits desen / Geryt
Symonsz, & Katrijn Symonsdochter / zijn testatuers zoon & dochter
om redene wille hem zyn consientie daer toe moveren 't huijs daer hy
testatuer voirnoemt nu tertyt zelfs bewoont, staende tot Nye Nyedorp aen de
straet / also hy testatuer dat selffve metterdoot ongedisponeert ontruijmen,
& achterlaten sal / & nocg so verclaerde den voirnoemde testatuer / als dat alle
zyne kinderen sullen wesen zyn unynyversale erffgenamen te weten
hooft voer hooft / & dat in alle zyne gueden , dien hy / uuytgenomen
't voornoemde huys metter doot ongedispneert ontruymen & achterlaten sal
uuytgenomen alsodanyge quote portye als den voirnoemde Katryn Symonsdochter tot hueren quote portye behalffve 't voirnoemde huys van de voirnoemde
testateur synen gueden na 't overleden van hem testatuer voirnoemt , noch soude
competeren / de selvyge gueden wilde hy testatuer voirnoemt , & maeckt
dien by testamentarye disposytie / op den voirnoemde Katryn Symonsdochter
haeren kinderen , mits dat den voirnoemde quote portye sal cuccederen van
't eene kint op 't ander sonder enichsins te vervreemden van de voirnoemde testatuer
zynen bloede / mits dat den voirnoemde Katryn Symonsdochter den
nsufanct van de quote portye van de achterlaten goeden van den voirnoemden
testatuer sal genieten soe lange & ter tyt en wyle sy in 't leven is
sonder dat den hooftsomme van de quote portye up ten kinderen
gecaiccedeert enichsins souden vermindert werden, dat alles
verclaerde hy testatuer voirnoemt zyn uuyterste wille te zyn.
Actum op jaer & dach als boven ten huyse van den voirnoemde testatuer
ter presentie van Aeriaen Michielsz & Jan Huybertsz als Schepenen
van Nye Nyedorp gheloofswaerdich hier over geroepen & sonderling
gebeden / & tot meerder versekerheyts van desen soe hebben den
voirnoemde Schepenen / desen elcx bysonder met onsen gewoontlycken
hantschriften ondergetekent / up jaer & dach als boven mij present
Secretaris
Floris Claesz Buyten
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OR 5656/96
Up huyden den 19en november Ao 1582
Jacop Jansz Veel wyst pand aen een --- koe & voorts tot schattinge
van Schepenen contra Lambert Jansz van Winckel voir de zomma
van 3 ghulden 6 sth.
Willem Cornelis Rensz van Oude Nyedorp is van de Schepenen
van den Schout zynen eysch & concluysye op den voirnoemde Willem
Cornelisz gedaen van den Offycier zynen eysch geapsolveert
ter causse den Schepenen geen kennisse van 't zelfve en hebben.
Lambert Jansz van Winckel is gelt off pandt toegewesen twisken dit
& 14 contra Heynderick Glasemaker off hy keert het met
beter recht / voir de somma van ---- sth.
Heynderick Glasemaker wyst Lambert Jansz pand aen een deken
& voorts tot Schepen schattinge / voir de somma van 52
halffve sth.
Is by vonnisse van Schepenen verclaert, als dat Jan Alberts den voirnoemde
penningen by Willem Pietersz op haer aengeeyst sal opleggen
twisken dit & vrouwelichtmis / off alsulcke suffesant voir
dies te stellen als den eyssers daer van zynde haer mede sullen genoegen.
Lammert Jansz van Winckel is toegescat contra Heynderick Joosten
zyn beste deken voer de somma van 2 h ghulden & 1 h sth.
Claes Claesz Stroed wyst Willem Pietersz pandt aen een kussen voer
de somma van 33 sth.
OR 5656/96v
Up huyden den 3en december Ao 1582
Thuenis Symonsz van Veenhuysen kent Jan Cornelisz ofte anders
genaemt Jan Oudous schuldich te wesen de somma van 2 gulden
16 sth , & belooft dien te betalen twisken dit & lichtmisse
nu eerstcomend off overhorich rechts.
Willem Pietersz Dissel is sertefecatije toegewesen twisken dit
& 14 , contra Bay Wybrantsz Jan Jansz Pannekoeck &
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Dirck Claesz van 't gunt wes hy hem deposanten alsdan sal
afvragen.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen toegescat contra Jan
Maerten Revers / zijn beste koe voer de zomma van 6 gulden
2 sth & noch 3 sth van santentsy gelt.
Jan Maerten Wevers geeft hem over om Willem Pieters Dissel
tot opten 22 augestyt te betalen voer de zomma van 4 gulden
5 h sth , boven 't gunt dat den Offycier sal hebben / & by
faulte van dien geeft hem overhoorech rechts / & sal alsdan
mogen execuyteren & dat aen zyn beste koe als vore.
OR 5656/97
Up huyden den 17en december Ao 1582
Jan Oom van Ouwe Nyedop kent Willem Dieleffsz van Langendyck schuldich
te wesen de zomma van 9 gulden op goeder rekeninge in presentie
van Aeriaen Michielsz en Cornelis Rensz Schepenen.
Alsodanyge questye als Arent Gijsbertsz Houtsager als eysscher
& Pieter Jaep Heynes Jacop Jansz Veel & Heynderick Cornelis Symonsz
als gedaechdens Schepenen hebben 't voir dees tyt in state gestelt.
totten naesten rechtdage.
Schepenen hebben Pieter Dircxz Backer & Jan Pietersz Wit & Willem
Pieters Dissel als sequesters van de den decelaten boedel van †
Man Jan Luts als gedaechden contra den Schout als eysser
den welcken hemluyden beclaechde voir de zomma van 10 pont
ter causse dat den sequesters binnen behoerlycken tyt den
goederen niet by inventaris en hebben genomen / Schepenen
hebben den voirnoemde sequesters van de Offycier zynen eysch geapsolveert.
Schepenen hebben sodanyge questye als Heynderick Cornelis Symons
hadde op en tegens den sequesters van de boedel van Man Jan
# en van de Luts contra ----- den goeden tussen binnen deur & buyten duer by invenrekening
taris te nemen # totten naeste rechtdach in state gestelt.
Schepenen hebben 't zeggen van Pieter Dircxz Backer contra Thys Pietersz
contra Jacop Jansz Veel & Guerte de nagelaten wedue
van Slommer van Schagen den welcken Jacop Jansz Veel sal vry
houden van Lambert Jansz & sal Guerte voirnoemt den wete betalen
& zal elck zyn talman contenteren.
Jacop Jansz Veel is gelt off pand toegewesen twisken dit & de
naeste rechdach contra Guert Jaep Slommers van Schagen 3 ghulden 8 sth
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so den voirnoemde Guerte niet en coemt & wyst pand / dat hy alsdan
zelffs pand wyse mach.
Schepenen hebben den eysch van Willem Pietersz van wegen Jan Jansz
Knaep, & Dirck Jan Syers / op Heynderick Glaesemaker gedaen voir
dees tyt totten naeste rechtdach in state gestelt.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen dat Jan Oudens van 't Waerdlant
sal mogen volstaen / mits verclarend by zynen mannewaerheyt als
dat hy geen baet van Pieter Cornelis Heynes van Winckel heeft
gehadt / welck Pieter in judytye alhier voir den vierschaer heeft gedaen.
Cornelis Rensz van Oude Nyedorp is gelt ofte pand toegewesen contra
Jan Voer van Oude Nyedorp voir de zomma van 8 gulden 12 sth roerend
van kerckegelt.
Cornelis Rensz is gelt of pandt toegewesen contra Jan Oom voir de
somma van 6 gulden roerend van een oblygatye.
OR 5656/97v
Up huyden den 17en dach december Ao voirzeyd
Schepenen hebben kennisse als dat Cornelis Hercxz van Sinte
Maerten zeeke penninge onder Syvert Pietersz in areste genomen
heeft , den welcken waren toecomend eenen Pieter Pfhilpsz van
Alcmoer als den zomma van 124 ghulden waer van de sake liep deosant
voir dese vierschaer.1 S.
Schepenen hebben voir vonnisse verclaert dat de questye twisken
Cornelis Hercxz eysser / & Pieter Pfhilpsz als verandrt onder
voir de gearesteerde penningen / wederomme gestelt zoude aen de arbyters
den welcken 't laeste zeggen geseyt hebben / soe perthyen niet en
acorderen / sal Pieter Pfhilpsz copy hebben uuyt de atestatye
binnen behoerlycken tyt , omme zyn defentye daer uuyt te doen.
Lammert Jansz van Winckel is toegeschat contra Piet Floor
syn schuyt, voir de somma van 3 ghulden 7 sth.
pOR 5656/98
# & met volle

Up huyden den 24en december Ao 1582, soe compareerde voir mij
------------------- & Schepenen by namen hier onder geschreven den eersamen vroupersone
-------- / van
genaemt Jan Owels / de nagelaten wedue van † Jacop Aeriaensz
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# welcke
100 gulden
sy testatrucx
verclaerde van
dien haer
opgestroffven
is

poirtersse tot Nye Nyedorp # zeer out van jaren, nochthans haer
zinnen memorye & verstant volcomelycken gebruyckend soo 't
uuytwendelyck
bleec / niet slinckelyc verleyt ofte van yemant tot desen geinduceert
zynde also ze zeyde , maer puer uuyt hueren eygen vrye wille opset
& wetenscap , & met welbedachten moede, also zy seyde, & heeft
by testamentarye & uuyterste wille gemaeckt geordoneert & gedisponeert
maeckt ordoneert en disponeert mits desen / in manieren hier naer
volgend / In den eersten so legateert & bespreckt zy testatrucx voirzeyd
Cornelis Huybertsz huer dochters zoon / om redene wille huer &
de consientye daer toe moverend & porrend , alsodanyge 100 karolus
guldens, als huer testatrucx voirnoemt van Albert Jan Dirck Garbrants
is competerend off toecomend # Noch so legateert gunt geft & besprect
zy testatrucx voirnoemt eenen Geert Florisdochter , als wesende huer
testatrucx dochters dochter de zomma van 40 karolus guldens
& Pieter Wiggers kyndere als Anna & Neeltgen Pietersdochters
thosamen de somma van 30 karolus guldens, & Huybert Cornelis
Thimmerman mede 30 karolus guldens, & dit alles uyt redene
volle huer daer toe moverend welcke voirnoemde zomma als 40
gulden dien zy testatrucx den voirnoemde Geert Floris na 't overleden van
haer
testatrucx bespreckt & gegeven heeft / mitsgaders den 30
karolus guldens 't welc zy testatrucx verclaerde den voirnoemde twee
kynders besproken & mits desen by testamentarye gemaeckt
heeft met den 30 karolus guldens dien zy testatrucx voirnoemt
den voirnoemden Huybert Cornelisz Timmerman / & elcx van hem
byzonder
by testamentarye gegunt & gegeven heeft , & dit alles na 't overleden
van haer testatrucx welcke voirnoemt 't ste40 karolus guldens
na 't overleden van haer testatrucx dien zy den voirnoemde Geert Floris
& Pieter Wiggers kyndere voirnoemt besproken heeft samen alsdan sal
verhalen & eysschen uuyt hande van Huybert Cornelisz Timmerman
den welcken huer testatrucx noch 100 karolus guldens schuldich
is ter causse van zekere kustinge van de acker by hem van haer
testatrucx gecocht / mits dat den voirnoemde Huybert den 30 gulden als
voren na 't overlyden van haer testatrucx sal verhalen off alsdan
was / & sal Huybert Cornelisz voirnoemt den 70 guldens na
't overleden van de voirnoemde testatrucx noch een jaer na date van 't
overleden sal

mogen houden mits daer van gevend behoorlycke renten. Noch soe
verclaerde den voirnoemde testatrucx / als dat Aeriaen Piet Eynkes te
weten
haer mans † vader in zynen leven den camer daer sy testatrucx nutertyt zelffs in woont / heeft laten timmeren, & dat op
haer mitsgaders huer mans hoffsteed , met condytye dat den voirnoemde
Aeriaen Pietersz den camer soe lange & tertyt hy in leven was
& soude den camer na 't overleden van de voirnoemde Aeriaen Piet
Eynkes
OR 5656/98v
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succederen & toecomen Jacop Aeriaensz hueren man, ende verclaerde als noch, als dat den voirnoemde Aeriaen Piet Eynkes deser
werelt overleden wesend, zyn den vrienden van Aeriaen Piet
Eynkes voirnoemt, als Maerten & Aeriaen Aeriaens voirnoemt
ghebroeders, ghecomen & hebben den camer willen eygenen
sonder recht & redene, & hebben doentertyt den questye
ghebleven aen Cornelis Jansz Kruyff, & Jan Dirck Garbrants
& zyn metten anderen veracordeert, als dat den voirnoemden Jacop Aeriaensz te weten huer testatrucx man zoude geven voir
de camer de zomma van 50 gulden 't stuc tot 40 groten vlaems
gerekent / & zyn perthyen aen wedersyden met dies tevreden
geweest / en hebben den 50 gulden doentertyt opgeleyt
& verclaerde de voirnoemde testatrucx als datsse hier op wilde
leven & sterffven / welcke camer zy testatrucx voirnoemt
gunt geft & maeckt by testamentarye disposytye, op den voirnoemde
Cornelis Huybertsz & Geert Florisdochter voirzeyd, & dit
alles na 't overleden van haer testatrucx / Dit alles verclaerde
zy testatrucx voirnoemt huer uuyterste wille te zyn, & begeerde
dat het selfde vast & onverbrekelyc onderhouden soude worden.
Actum op jaer & dach als boven, ten huyse van haer testatrucx
ter presentye van Aeriaen Michielsz & Jan Huybertsz Schepenen
van Nye Nyedorp waerdich van gelooff hier over geroepen &
zunderlinge gebeden, & is van de voirnoemde Schepenen elcx byzunder tot meerder kennisse van desen ondergetekent / my tegenwoordich Secretaris
Floris Claesz Buyten
bij mij Aerian Michielsz
by my Jan Huybertsz
Ick ondergeschreven als Secretaris Nye Nyedorp verclaere als dat
eenen Dirck Aeriaensz Mackelyc den 26en november 86 tot
mynen huyse is geweest , & verclaerde voer my uuyten name
ende van wegen Neel Pieters hier boven geroert , van Huybert
Cornelisz voldaen te syn, veur soeveel Neel Pieters hueren
quote portcye bedroech , & heeft daer van in myn presentcye
gepasseert een quytantcye, by hem gesubsigneert.
Ende verclaere verder gesien te hebben den hantschrift van Rens
Tysz den welcken bekende als man & voocht van Anna Pieters
zyn huysvrouw van Cornelis Huybertz veurnoemt, het testament aengaende
al en ten vollen betaelt & voldaen te zyn / Actum onder myn
handt / als Secretaris veurnoemt
Floris Claesz Buyten.
Up huyden den 15en september 1590 compareerde voor
my hier ondergeschreven Cornelis Jan Reyers als Omn
van Geert Florisdochter & bekende van Huybert Cornelisz
van het testament vooren geroert van wegen Geert Floris
al & ten vollen vernoecht voldaen & wel betaelt te zyn
den laesten penning metten eersten. Actum onder myn handt
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als Secretaris
Floris Claesz Buyten.
OR 5656/99
Anno 1583
Schepenen
Barent Albertsz
Nye Nyedorp
Floris Hermens
Jan Thomasz
Pieter Cornelis Michiels
Michiel Evertsz

Pieter Claesz
en Cornelis Dircxz
beyde van 't Verlaet

Oude Nyedorp

OR 5656/99v
Upten 8en january ao 1583 wesend den eersten dach in den gading.
Toems Folkertsz wyst Jan Heyndericxz Gheel maexel voir de somma
van 57 gulden ter goeder rekeninge ter causse van
verschenen kustinge.
Albert Cornelisz als gemacht van Claes Claesz Breeck wyst Cornelis
Joosten van Langendyc maexel voir de zomma van 31
ghulden 15 sth, ter causse van huer van lant, & wyst
maexel aen 't huys metten boomgaert.
Upten 12en january ao 1582 wesende den uuytslach gading.
Up huyden den 12en als voren soe is voir onse vierschaer gecompareert
Willem Pietersz Dissel als procaratye hebben van Jonckheer Wenssel
't Serclaes / de welcken een swenis wedt heeft uuytgeboden contra
Aeriaen Piet Gerts, ter causse van huer van lant naer uuytwysen
een huerzeel daer van zynde, & is by den naeste lendens getuycht
achtervolgend 't geding recht, & hebben den voirnoemden Aeriaen Pietersz
in't quade recht getuycht.
Willem Pietersz Dissel als gemacht hebben van Joncheer Wenssel
is van Schepenen toegeschat contra Aeriaen Piet Gerts voir
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de vooir lanthuer zijn de beste koe met
de beste deken, voir de huer van 't voirnoemde lant.
Jan Heyndericxz Gheel is van Schepenen toegeschat contra
Meester Cornelis Sirdgyn / syn huys erffve metten boomgaert
voir de zomma van 67 gulden ter causse van huer van lant.
OR 5656/100
Up huyden den 14en january ao 1583
Jan Castercom als gemacht van Maerten Jan Aeriaensz alydgeert alhier
in juydycye in presentye van Maerten Aeriaens / als dat hy zyn
uuyster tot Benningbroec --------- heeft & byslapen heeft.
Heynderic Cornelis Symonsz en Claes Claesz Stroed geven huer over
omme metten anderen te rekenen so wanneer Heynderic sulcx begeert
in presentye van Cornelis Dircxz &
Floris Hermensz als Schepenen.
Den 7en february ao 83
Claes Garbrantsz van Opmeer is van Schepenen gecondemneert
in de boete van 15 pont contra den Officier roerend van verbuerde
boete na inhouden de kuer.
Aeriaen Jansz & Claes Dircxz uuyten Leyen als voochden van
Jan Harcxz kynderen / wyssen maexlel aen't riet staend op-----bosch staend in den gabbes ryd en voirt tot Schepenen schattinge
contra Cornelis Pieter Dissels voir de zomma van 25 gulden.
Symon Pieter Jaep Heynes wyst maexel voir de zomma van 36
gulden / contra Jan Harcxz erffven / & wyst maexl aen zyn
beste koe & voirts tot Schepenen schattinge.
OR 5656/100v
Up huyden den 7en february ao 1583
Jan Cornelisz Vat is gelt. . . . . . . . . . . . . .
Is by vonnisse van Schepenen gewesen dat Cornelis Aeriaen Dirck Yffes
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van Veenhuisen Jan Cornelisz Vat twisken dit & een maent off het staet langer
met gemoed voir de zomma van 15 ghulden na uuytwysen een hanteken
daer van zynde
Jacop Janss Veel heeft maexel gewesen voir Floris Hermensz voir
elfftalff znees lants elcke znees voir 33 sth aen een
koe & voirt tot Schepen schattinge contra Amel Geritsz.
Amel Gerytsz is van Schepenen toegeschat contra Jacop Jansz
Veel zyn beste koe met het beste bed / voir de zomma van
omtrent 16 gulden & 10 sth.
OR 5656/101
Up huyden den 21en february ao 1583
Cornelis Jansz Molenaer / & Claes Claesz Rood-- protesteren
op 't vonnis op huyden by myn heeren Schepenen gewesen
als dat se zoude wesen voochden van de nagelaten weeskinderen
van † Cornelis Jansz Man.
Heynderick Cornelisz Symonsz wort voir desen instantye van
zynen eysch & concluysye op Maerten Pieters Fecke
# als pachter gedaen ontseyt / en dat duer oorsake als dat Claes Claesz
wesende
Stroedt # ahier voir den gerechte in juydycye bekent heeft als dat
hy van den voirnoemden Maerten Pietersz betaelt was, & d'selffve
hier voren in't Schepen redgyster getekent is.
Is gewesen by vonnis van Schepenen / dat Heynderick Cornelis
Symons & de voochden van de nagelaten wedue & weeskinderen
van † man Jan Luts sullen twisken dit & 14 dagen
met malcanderen sullen rekenen, en dat in presentye van Amel Gerytsz
Heynderick Gerytst Cornelis Rensz & Jacop Symonsz.

# met zynen
erffve ----------------helft

Heynderick Cornelis Symonsz is van Schepenen toegeschat contra
de nagelaten wedue met hueren kynderen van de † man Jan Luts
voir de zomma van 65 karolus guldens na uuytwysen
een constytuyty daer van zynde Sint Jan ao 82 verschenen het
achtereynd van 't huys # tot aen den schoorsteen toe / aldaer den
voirnoemde wedue met hueren kynderen nutertyt in woont.

_______________________________________________________________________
__
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Na 't beste blyck dat voer Schepenen gecomen is, so voerden den
toehoorders den welcken den predekar opten Zydwint gehoert
hebben by vonnisse van Schepenen en van den Schout zynen eyssche
voer dees tijt geapsolveert. Waer op den Schout hem stelt
reformant van Hollant.
OR 5656/101v
Up huyden den 17en martye Ao 1583

# 't welc Heynderick Neel Symons van Schepenen is toegeschat contra de nagelaten wedue
van Cornelis Jansz Man.

Is gewesen by vonnis van Schepenen dat den Officier Maerten
Pieters Fecke den opslach van 't achtereynd van 't huys & erffve #
bij hem voir 't gerechte by execuytye gecocht sal doen.
Jacop Jansz Veel geeft hem over omme Claes Claesz Vroed
twisken dit & may 83 sal betalen de zomma van 5
gulden 5 sth van toedaende penningen / off hy sal overhorich rechts
wesen / Geschiet ter presentye van Floris Hermensz Schepen.
Amel Geryts als Burgermeesteren alydgeert in judycye als dat
judytye -> overal
Arent Gysbertsz soude zyn bouc omsoucken , omme den penningen
judycye
in te manen.
Jacop Symonsz van Oude Nyedorp is by vonnis van Schepenen
van zijnen eysch op Aeriaen Jansz van Oude Nyedorp als
Burgermeesteren van Oude Nyedorp contra den schaed by den bueren
hem gedaen nopende den overganc van zynen groedlant
voir dees tyt ontseyt & den gedaechden van wegen den
gemeente als vooren geapsolveert.
Willem Pieters Dissel is van Schepenen toegeschat, contra
Jacop Jansz Veel, & Garbrant Cornelis Waert tot Winckel
voir de zomma van 45 sth alles aen hueren
aentreckende cleederen.
Up huyden den 15en martye ao 1583 soe heeft Wyleff
Pieter Costers hem ooiergegeven & belooft midts desen Sybrant
Cornelisz alsodanyge 100 dalers als op 't zelffde lant daer
quytscheldinge aff is gepasseert in date den 15en martye van Wyleff
Pietersz aen de voirnoemde Sybrant Cornelisz gepasseert 't welc ----Voirin anderhalff hondert karolus guldens 't stuc tot 40 grooten Vlaems
gerekent / & belooft den voirnoemden anderhalff hondert binnen den tyt van
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7 jaeren op te leggen / & 't voirnoemde vercochte huys erffve & lant daer
van te ontlasten & den voirnoemde Sybrant daer van ongemolesteert te
houden / Gheschiet ter presentye van Barent Albertsz Schepen
tot Nyedorp midts verfangend Jan Thomas als mede Schepen.
Actum op jaer & dach als boven / my present Secretaris
Floris Claesz Buyten.
OR 5656/101A
_______________________________________________________________________
__
Jan Pieter Willemsz wonende tot Oude Nyedorp in den Campen
bekenne midts desen voir my & mynen erffven Maerten Pietersz
poirter tot Nyedorp synen erffven ofte den houder van desen
schuldich te wesen die zomma van 150 karolus
guldens 't stuck tot 40 groten Vlaems gerekent welcke
penningen ick belove voir my & mynen erffven tot karsmisse
van dit tegernwoordighe jaer van tachtich eerstcomende
& stelle daer voir ten onderpande generalicke alle mynen
goederen roerende & onroerende present & toecomend gheen
uuytgesondert omme daer aen by gebreecke van betalinge
die voirnoemde 150 karolus guldens mitsgaders allen
costen schaden & interesten daeromme gedaen & geleden te mogen
verhalen & executeren & doen verhalen & executeren als
custinghe Wilhem maexel heerlycke schuld met heerlycke
& reale executie van de Hove van Hollant zoe het Maerten
Pietersz voirnoemt synen erffven ofte den houder van desen gelieven
sal sonder eenighe contradictie van my ofte myn erffven
des t'oirconden zoe hebbe ick desen obligatie met
myn eyghen hant ondergeteyckent opten 10en dach
octobris ao 1580.
My present
Claes van Buyten
_______________________________________________________________________
__
OR 5656/101Av
_______________________________________________________________________
__
Jan Florisz van Nyedorp heeft voir den gerechte & vierschaer van Nyedorp
doen verdaghen & beclaghen een Sybrant Cornelisz mede van Nyedorp
seggend alsoe den selven gedaechden hem een quetsuer in syn hant
hadde gedaen / deur welcken quetsuer syn hant
was verlamdt / dat hy uuyt saecke van dien hem soude
vryen & granderen van het meesterloon / & den vier -------------beteren naer vermelden & inhoudt den privilegie.
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± zoe 't scheen

Maer tegens den voirnoemde gedaechden by syn taelman dede seggen
alsoe den voirnoemde eyscher met een moedwille hem heeft
bespronghen & fortsselicken is aengeconnen / pochend & hem te gryven
sulcx dat hy gedaechde genootsaect was omme hem te verweren
concludeerde daeromme / dat ± de --eyscher ontseyt soude wesen
van syn eysch / & hy gedaechden geabsolveert / en dat den eyscher
wel behoorde van 't selve te worden gestraft tot & exempel
van allen anderen.

_______________________________________________________________________
__
OR 5656/102
Up huyden den 21en martye ao 1583
Remmert Willemsz van Haringchuysen, geeft hem over omme
van wegen Maerten Pietersz Fecke ± twisken dit & 8 weken de
zyn moeder zomma van 12 gulden te betalen roerend van costgelt
& by faulte van betalinge sal den veurnoemde Remmert Willems overhorich gelt wesen.
Jan Jongen Waert tot Winckel is gelt off uuytleg toegewesen
te voir de somma van 15 gulden ten ware dat Claes Claesz
twisken dit & een maent den voirnoemde 15 gulden betaelde.
Up huyden den 18en april ao 1583
De dochter van † Cornelis Jansz Man is by Schepenen vonnisse
gecondempneert in een emende van 2 gulden / waer op den
Schoudt hem stelt refermant voir den Hove van Hollant.
Is by vonnisse van Schepenen gewesen dat Ouwe Neel twisken
dit & kersmisse nu eerstcomend sal obleggen & betalen in handen
van Cornelis Dircxz opte Hoeff de zomma van 58
gulden 11 sth & 12 penn blyckend by eenen oblegatye daer van zynde
metten verloopen renten nae 't beloop des tyts / off 't staet langer met
gemoed.

# twisken dit
& 14 dagen

Cornelis Geryt Symonsz wert geapsolveert van den eysch contra
Aeriaen Vwybelsz op hem gedaen, off ten waere dat Aeriaen
Vwybelsz # wetlycken conde betuygen dat Cornelis Gerytsz tot dies
heeft geconsenteert.

De dochter van Cornelis Jansz Man is by Schepenen vonnisse
157

gecondempneert , alsoe 't eenen jonge dochter es, nyet wetend
wat sse doet, in een emende van 2 karolus guldens
waer op den Schoudt hem stelt reformant veur den Hove
van Hollant.
OR 5656/102v
Up huyden den 2en may ao 1583
Jacop Cornelis Aeriaens geeft hem over / omme Jacop Pieter Walichs van
Winckel twisken dit & Sint Jan midsomer te betalen off 't staet langer
met gemoed / voer de somma van 13 gulden & 4 sth , na 't inhouden 't
steebouc.
+ & Jan Joostes & dit alles behouden yder zyn goet recht. + Geschiet voer Floris Harmens
als Schepen + off hy sal overhorich rechts zyn.
Schepenen in 't lange gehoort hebbend den eysch & concluysye van Ryck
Ryckerts Schoudt, ghedaen op & tegens Maerten Jan Aeriaens, & het
andtwoort van den voirnoemde Maerten Jansz gedaechden & daer mede geconseleert
hebbend, hebben den voirnoemde Schout van synen eysch
ontseyt, & den gedaechden van den Schoud zynen eysch geapsolveert
waer op den Schoudt hem stelt reformant voir den Hove van Hollant
waer op den Schoudt presenterend te bewysen met Rechtsgeleerden
uuyten
Haech dat den consentatye boven recht gedaen is.
Is gewesen by vonnysse van Schepenen dat Geryt Aeriaen Cornelis &
Syvert Pietersz twisken dit & 14 dagen / sullen ten presentye van
Heynderic
Gerytsz & Aeriaen Michelsz rekenen herekenen.
Jacop Jansz Veel wyst Claes Taemsz pand aen een bed & voirts tot
Schepenen schattinge veur de zomma van 8 gulden.
Willem Pietersz Dissel als gemacht hebbend van Cornelis Wever is van
Schepenen toegewesen gelt off pandt # veur de zomma van 44 sth
behalffven
de costen daerome gedaen.
# Ouweneel van den Sydwint.
Schepenen passisteren by hueren voirgaende vonnisse als dat Hilbrant
Jacopsz & Thys Allerts sullen binnen den maent mey malcanderen trecken
tot Medenblic Hoorn ofte elders om metten questye ofte zevrechten
te conseleren / & den conseltatye by geschrifte over te leveren.

158

Amel Jansz van Hogebiere is toegewesn zynen eysch op &
tegens Geryt Aeriaensz in wytgenomen 12 sth die daaer off zoude
gaen.
Claes Claes Stroet wert van Schepenen toegeschatt contra Jan Aetges
zyn beste bed & beste deken veur de somma van 4 ghulden 4 sth.
OR 5656/103
Up huyden den 16en meye ao 1583
Gheryt Aeriaensz Biertapper wonende tot Winckel kent Syvert Pietersz
tot Nye Nyerop schuldich te wesen de zomma van 7 gulden 15 sth
3 penn van berekent gelt / Gheschiet ter presentye van Cornelis
Dircxz als Schepen.
OR 5656/103v
Up huyden den 13en jonyoiy ao 1583
Claes Taemsz Bommer belyt Willem Pietersz als gemacht van Maerten
Cornelis schuldich te wesen de zomma van 8 gulden 10 sth, &
dat roerend van huyshuer.
Claes Taemsz is van Schepenen toegeschat contra Jacop Jans Veel
zyn beste bed met zynen toebehoren voer de zomma van 8 gulden.
Wyert Gharbrants van Schagen is van Schepenen toegeschat contra
Claes Meyster Heyndericx voer de somma 7 gulden 13 sth, zyn beste koe.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen toegeschat contra
Jan Kastercom aen een bed voer de somma van 25 h sth.
OR 5656/104
Up huyden den 26en juyny ao 1583
Meester Cornelis Sirdgyn kent ontfangen te hebben van Claes Laernsz
de somma van 6 karolus guldens op goede rekeninge, & dat behouden
een ijder zijn goet recht / en dit alles tot afcortinge van negendalffer [91/2?]
gulden
Cornelis Rensz als voocht van de wedue van Claes Claesz Breeck
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heeft pand gewesen contra Geryt Aeriaensz aen een deken &
voort tot Schepen schattinge voer de zomma van 3 gulden 4 sth
& 7 deyts
+ met haer toebehooren

Albert Jan Dircx is van Schepenen toegeschat contra de wedue
van Man Jan Luts / twee de beste bedde + voer de zomma van
20 karolus guldens & dat roerend van boone van hem gehadt.

OR 5656/104v
Up huyden den 25en juyly ao 1583
Wyleff Aeriaensz van de Sydwint ofte anders genaemt Witte Wyleff
is van Schepenen toegeschat contra Lysabet Kuechies van de Sydwint huer beste bed met zyn toebehoren, & voorts alle huer inboel
veur de zomma van 8 gulden 12 sth 12 penn.
Albert Jan Dircx heeft uuytgeleyt in handen van den Offycier & Bood
& dat van voegen d'execuytye ten versoucke van hem aen de
wedue van Man Luts gedaen in als ter somma van 34
stuyvers.
OR 5656/105
Up huyden den 8en augusty ao 1583
Wouter Aeriaenz van Ouwe Nyerop kent Pieter Hercxz van Hensbrouc
schuldich te wesen de zomma van 5 gulden 7 sth 8 penn, & dat
ter causse van zekere 7 gulden 7 sth 8 penn hier voor
in't stadbouc verhaelt, welcke penningen hy belooft te betalen
d'een helft Sinte Mateus & d'ander helft Alreheylygen, nu eerstcomend & by foulte van dien omme te wesen overhoricht rechts.
Geschiet in presentye van Michiel Evertsz Schepen, hier op ontfangen
by handen van Jan Kastercom van wegen als boven tot affcortinge van de zomma de
zomma

van 3 gulden, & dat alles onvermindert zyn goet recht in kennis van my Floris
Claes Buy(
Alsodanyge qyestye als Willem Pieters Dissel hadde
op & tegens Cornelis Jansz Molenaer, belangende d'oncosten
van de soldaten tot hem als eysser ten huyse verteert & dat roerend
van een predecatye waer voer 't welc den voirnoemde Cornelis Jansz heeft
heeft geseyt hy hy als eysser aledgeert , is veur dees tyt veur
een 14 dagen in state gestelt, waer op den eysser procedeert
in alle costen schaden & interesten daeromme gedaen.

160

Alsodanyge eysch als Willem Pietersz Dissel als gemacht van
Meyster Cornelis heeft geeyst op & tegen Claes Taemsz
Waert, is veur dees tyt veur een 14 dagen in state gestelt
midts dat Claes Taemsz sal mogen procederen met d'execuytye &
met dies Man Cornelis voldoen.
Geryt Aeriaen Cornelis Biertapper is gelt ofte pand toegewesen
contra Lysabet Jan Matys voer de somma van 3 gulden 8 sth
off hy keert het met beter recht.
Noch is Geryt Aeriaensz gelt ofte pandt toegewesen contra
Jacop Jansz Veel voer de somma van 3 gulden 7 sth
off hy keert het met beter recht.
OR 5656/105v
Up huyden den 22en augusty ao 1583
Gheryt Aeraensz Biertapper tot Winckel is van Schepenen toegeschat contra
Lysbet Jan Matys twee de beste schapen, veur de zomma van 3 ghulden 8 sth.
Gheryt Aeriaensz wert van Schepenen toegeschat contra
Jacop Jansz Veel zijn paert voer de zomma van 3 ghulden 7 sth.
Heynderick Cornelis Symons wert van Schepenen toegeschat de helft van Man Jan Luts veurnoemd met zyn
halffve erffve veur de zomma van 65 ghulden, nae uuytwysen de eenen brieff die hy daer op heeft.
OR 5656/106
Up huyden den 5en september ao 1583
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen dat Cornelis Rembrantsz van
Nye Nyedorp, de voochdyschap van 't nagelaten weeskint van Heynderick
Jan Willemsz † sal mogen quitschelden, & dat Tys Allertsz
ofte Tryn Ghyses binnen behoolijcken tyt suffesante borch
sullen stellen tot versekeringe & preservatye van den voirnoemde Cornelis
Rembrantsz voer de zomma van 205 gulden, off voer
alsoeveele / als pertyen deuchdelycken weten te bewysen.
Gheryt Maertensz bekent in juydycye als dat hy 't huerlant 't welc zynen
moeder van den eygenaer in huere hadde zoude hebben , & dat . . . . . . . . . . .
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Is ghewesen by vonnisse van Schepenen dat Aeriaen Dirck Yffsz
van Veenhuysen sal opleggen & betalen contra Cornelis Rensz
als voocht van de nagelaten wedu van Claes Claesz Breeck de
zomma van 7 ghulden & 4 sth & noch 54
sth van de duerwaerder / & noch 3 sth van sentensy gelt , & dat
roerend van een hanteyken van borchtochte, waer op Aeriaen
Dircxz apelleert.
OR 5656/106v
Up huyden den 19en september ao 1583
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen dat Willem Pietersz Dissel als
ghemacht & van wegen Cornelis Heyndericxz sal mogen volstaen
midts gaende tegens Pieter Claes Man Heyndricxz aen 't -----------midts dat Pieter Claesz hem 't zelffde sal moeten bewysen 't zelffde hy was
affeysschend.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen dat Jacop Cornelis Aeriaensz
Jan Piet Jan Symonsz twisken hier & een maent sal contenteren &
betalen , & by foulte van dien / sal Jan Pieters alsdan gelt off uuytleg
hebben.
+ contra Anna
Man Jan Luts

Willem Pietersz Dissel als gemacht van Anna de nagelaten wedue
van Pieter Jansz Smit is van Schepenen gelt off pand toegewesen + voir
de zomma van 38 gulden 10 sth.

Ende heeft Willem Pietersz versocht als dat Anna Voirint vrye pand
sal inbrengen, het welc van den Schepenen in state gestelt is, waer op
Maerten Pietersz Fecke van wegen Anna Voirint zyn 10
dagen genomen heeft.
Willem Pietersz Dissel als gemacht van Jan Jongen Waert tot
Eertswoud is van Schepenen toegeschat contra Dirck Walich Aris
voer de zomma van 28 gulden 14 sth zyn paert met
de beste koe uuyt de weyd.
Heynderyck Gheryt Willemsz is van Schepenen toegeschat contra
Claes Eel aen den Langereys, het voerste vac van zyn huys aldaer hy nutertyt in woont, voer de zomma van 2 ghulden 18 sth.
Albert Jan Dircxz is van Schepenen toegeschat contra Anna
Mannes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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OR 5656/107
Up huyden den 3en october ao 1583
Cornelis Claes Kuypers bekent in juydycye als dat hy zyn casen vercocht
heeft in den banne van Nye Nyedorp nyet veer van zynen. . . . . . . . . . . .
Alsoe eenen Cornelis Jansz Molenaer nutertyt wonachtich tot Alcmoer
alhier voer den vierschaer van Nye Nyedorp heett geclaecht op &
tegens eenen Ryckert Ryckertsz Schoudt van Nye Nyedorp, omme van den
Schoudt voldaen te hebben zekere belofftenisse by hem aen Cornelis
Jansz gedaen / waer op Ryckert Ryckersz Schoudt alledgeerde ongehouwen te zyn alhier voer desen vierschaele te andtwoerden zeggende
als dat hy hem soe hy yet op hem heeft te zeggen sal roepen veur
zynen competenten rechter.
Is ghewesen by vonisse van Schepenen dat Cornelis Heynderic Neel
Symons Pieter Claes Meyster Heyndericx sal vryen & ongemolesteert
houden van den Meyster & den Meyster contenteren & tevreden
stellen, & dat roerend van eenen quetsuer dien hy Pieter Claesz
gegeven heeft.
Na 't beste geblyck dat veur Schepenen gecomen is, en voorts het
bescheyt by Aeriaen Garbrantsz ingebracht soe voert Aeriaen
Garbrantsz contra Geryt Aeriaen Cornelisz nutertyt wonachtich
binnen Winckel & dat roerend van 't huys & erffve by Aeriaen
Garbrantsz van Geryt Aeriaensz gecocht staend tot Nye Nyedorp naest
't stadthuys, & wert Aeriaen Garbrantsz in 't beste recht gewesen.
OR 5656/107v
Up huyden den 22en october ao 1583
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen als dat eenen Aeriaen
Aeriaen Pietersz alyas Groote Maech van Oude Nyedorp, & dat
roerend van fortsse alsoe eenen Ryckert Ryckertsz hem veur heeft
beclaecht / sal tot eenen corectye van dies / decken het huys
van eenen Amel Garbrantsz.
Verder is den voirnoemde Aeriaen Groote Maech by vonnisse van Schepenen
geondempneert contra den Schoudt in een emende van 3 pont.
Thys Jan Matys is van Schepenen gecondempneert contra den
Offycier in een emende van 10 pont & dat roerend van boeten.
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Is ghewesen by vonnisse van Schepenen soe Heertgen Aeriaen
Geryts by zynen mannen waertheyt wil kennen
als dat den deelinge van den landen 't welc Heertgen voirnoemt &
Aeriaen Gerytsz mitsgaders zyn broeder Willem Aeriaensz zynen
kynderen van huerlieder voorouders 't erff genomen hebben &
datsse die in den deelinge gedeelt hebben also die zelffve nuterttyt gelden in dyc & schot, waer op den voirnoemde Heertgen Aeriaensz
by zynen manne waerheyt in juydycye kent als datsse in den
deelinge gedeelt zyn alsoe die nutertyt gelden in dyc & scot.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen als dat Garbrant Amelsz
& Pieter Pietersz sullen mogen ontslaen met het getuychenis, 't welc
zy veur Schepenen gedaen hebben / waer op Willem Pietersz Dissel
als gemacht van Cornelis Heyndericxz protesteert.
# Maerten Pieter
Feckes als gemacht
van

Heynderick Cornelis Symonsz is gelt off pand toegewesen contra #
Anna Man Jan Luts voer de zomma van 50 karolus guldens
& dat roerend van thienden by Man Jan Luts van Heynderick
Cornelisz gehuert heeft.

Is ghewesen by vonnisse van Schepenen als dat Jacop Symonsz van
Oude Nyedorp sal houden den dam & het hec twisken Cornelis Dircxz
lant & zyn . & dat de nagelaten wedue van Jan Syverts sal houden
den dam & het heck streckend twisken huer lant & Jacop Symonsz
zyn lant.
OR 5656/108
Is ghewesen by vonnisse van twee Schepenen van Oude Nyedorp als
dat den hooffdluyden den welcken den Zydwint neffens den Vogelesanc
gemaeckt hebben den schaed dien zy d'eygenaers van de landen
leggende buyten den voirnoemde dyck zoude den schaed beteren by de naeste
lendens, & is 't zelffde omme gevraecht by den gemeene Schepenen
van Nye Nyedorp & van Winckel & hebben 't zelffde vonnisse by den
twee Schepenen van Oude Nyedorp geweesen geensins gevolcht.
Schepenen van Nye Nyedorp & van Winckel ghehoort hebbend den eysch
& concluysye van Jan Cornelisz Vat & Cornelis Jacopsz, midtsgaders
Pieter Jansz alle van Ouwe Nyedorp / op & tegens Cornelis Rembrantsz
Aeriaen Pietersz Aeriaen Michielsz Pieter Jongejans, Maerten Jansz
Bruyn & Pieter Jansz alle van Nye Nyedorp, mitsgaders Claes Gerytsz
& Pieter Huybertsz van Winckel, alle hooftluyden van den gemeenten
daer toe gecommiteert, welcke voirnoemde eyssers den voirnoemde hooftluyden
waeren voer den gherechte als voer den Schepenen van Nydorp &
Winckel beclagend, omme van hemluyden betalinge te hebben van de
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schade dien zyluyden hem als eyssers gedaen hadden, in den zingel buyten
den Sydwint in den Vogelensanc & dat by buere & lendens / Daer
beneffens gehoort hebbend den concluysye ofte andtwoort van den hooftluyden voernoemt / den welcken aledgeerden als datsse ongehouwen waeren omme
den voirnoemde eyssers van dies te conteren ofte betalen zeggend als datsse den
zingel als eygen hebben aengetast blyckend by zeeckere sertefecatyen
by hemluyden als verweerders voor ons vertoont, welcke waeren inhoudend
als dat eenen Claes Jansz Oterlic van Nye Nyedorp out wesen omtrint 66
jaeren verclaerde als dat geleden omtrint 52
jaeren hy deposant is geweest aen den dyc welc is genaemt de Vogelesanc omme den zelffven te maecken, & dat hy ten zelffigen tyde
uuyten zingel buyten den voirnoemden dyc zooden sleech tot behoeff van den dyck
al waer op dien tyt by hem aen den dyc is gecomen eenen Willem Jaep Saels
van Oude Nyedorp qualyc sprekend & driegend hem deposant te smyten
waer op hy hem deposant worde voer andtwoort gegeven zeggend
sich toe wat stu dochte, ick weet anders nyet off ick stae op myn off
op des mients eygen / soe dat den voirnoemde Willem doer dies van hem is
gegaen & heeft hem late bewerden / soe dat hy van dies gheen zoodtgelt
en heeft gegeven, ende verclaerde als noch, als dat hy omtrint 30
jaeren geleden, aen den zelffven dyc is geweest, & uuyten zingel als vooren
zooden gedolffven hebbend, sonder daer van noyt zoodgelt gegeven te hebben.
Ende verclaerde oock mede eenen Wouter Heyndericxz van Oude Nyedorp
out omtrint 60 jaeren als dat hy nyet en wiste dat die van
Nye Nyedorp zoodtgelt hebben gegeven, belangend den zingel buyten aen den
Sydwint, ofte anders genaemt de Vogelesanck, & dat heer Claes Vogelesanc van dies noyt zoodgelt en heeft begeert , & noch is een sertefecatye
voer ons vertoont, welc eenen Symon Claesz van Nye Nyedorp
out omtrint 74 jaeren verclaerde als dat hy met zynen
vader geweest is aen den Zydwint ofte Vogelesanc, & dat geleden
omtrint 63 jaeren & datsse opten zelffven tyt uuyt den voirnoemden
OR 5656/108v
voirnoemde zingel zooden delffven off slegen dien zy aen den dyc brachten, & dat
hy geleden omtrint 52 jaeren aen den dyc is geweest, &
uuyt den voirnoemde zingel zooden tot behoeff van den voirnoemden dyc geslagen
hebben
sonder daer van tot geen van beyde reyse enich zoodgelt gegeven te
hebben, ende verclaerde oick mede eenen Jacop Jansz Groed out omtrint
't 60 jaeren mede van Nye Nyedorp, als dat hy geleden omtrint
45 jaeren met zynen vader Jan Groed aen den voernoemde Vogelesanck is geweest, & datsse uuyt den voernoemde zingel ten plaetsse voorseyd
op dien tyde soode hebben gheslagen, & dat alles tot behoeff van den
zelffven dyck, sonder daer van enich zoodgelt te hebben gegeven.
Ende van Schepenen den eysch & concluysye van den eyssers in 't
lange gehoort / daer beneffens den voernoemde hooftluyden hueren verweer
mitsgaders den sertefecatyen by hemluyde als verweerders vertoont
hebben met ryppe delyberatye van den raede, by onsen vonnisse verclaert
als dat den eyssers, mitsgaders den gedaechden / metten costen by hemluyden
daeromme gedaen, elcx aen wederzyden zullen tevreden zyn ofte zelffs
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betalen, & dat het voortaen zal gaen als 't tot desen dach toe geweest is.
OR 5656/109
Geen tekst
OR 5656/109v
Geen tekst
OR 5656/110
Up huyden den laesten october ao 1583
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen als dat Ryckert Ryckert
Schoudt
van Nyedorp cogge gehouden sal wesen omme alhier voer onse
vierschaele
van Nye Nyedorp / opten eysch & concluysye van eenen Cornelis Jansz
± waer op den
Molenaer op hem gedaen ± gehouden sal wesen om te andtvoirnoemde Scoudt woerden / waer op den voirnoemde Schoudt apelleerde, & den voirnoemde
Cornelis
ecipierde
Jansz Molenaer protesteerde op alle coste schade & interesten die alsnu
onghouden
gemaeckt ofte hiernaemaels gemaeckt zoude mogen werden.
om te andtwoerden / & is den schoudt . . . . . . . . .

Is geweesen by vonnisse van Schepenen / als dat Ryckert Ryckertsz
Schoudt van Nyedorper cogge , contra den eysch van Cornelis Jansz
Molenaer op hem gedaen / op 't welc den Schoudt excipieerde ofte aledgeerde ongehouden alhier t'andtwoerden , is by vonnisse van Schepenen geprondsiert & den Schoudt gecondemneert om alhier te andtwoerden, waer
op den Schoudt hem stelt reformant off apelant voer den Hove
van Hollant / & den voirnoemde Cornelis Jansz Molenaer protesteerde op
alle coste schade & intereste, die alsnu gemaeckt zyn ofte hiernaemaels gemaeckt zoude mogen werden.
Volckert Rommelaer is van Schepenen toegeschat contra Aris
Lourusz ofe anders genaemt Meester Aris zyn beste bed
voer de zomma van 51 sth & noch 12 sth
van zentenssy gelt.
Up huyden desen laesten October ao 1583. Soe is naervolgende den kuere
& ordonantye onser stede & uuyt crachte van dien / naervolgende zekere
voergaende procedueren / midtsgaders pandtwysinge & pandschattinge
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ten versoucke van Heynderick Cornelis Symons van Oude Nyedorp
in 't openbaer in 't stedehuys opgeveylt, het halffve voorhuys
& het vierendeel van 't erff daer toe behorend staende & leggend tot Nyedorp
aen den straet belent met Piet Heyn Schoenmaker aen den Suytwest zyde
en den nagelaten wedue & kynderen van Heynderick Scheed aen den noortoest zyde / eertyts eenen Cornelis Jansz Man ----- competerend omme 't zelffde
om gereeden gelde te vercopen , omme metten penningen daer van comende te
furneren & aff te quyten zekere 65 guldens blycken
by den constituytye dien den voirnoemde Heynderick Cornelisz daer op hadde
& Sint Jansmisse nu laestleden verschenen waer, & is by ordonantye
van 't gerechte by den voirnoemde Heynderick Cornelisz tot betalinge van
zyn achterwesen omme 't voirnoemde halffve voorhuys & erffve voirnoemt
gheboden 100 guldens / & alsoe 't bodt by nyemant verhoocht
en is gheweest, soe is den voirnoemde Heynderick Cornelisz daer
van cooper ghebleven, en is hem den opslach met het halffve
voorhuys & vierendeel van 't erff van den Schoudt gedaen / Actum op
jaer & dach als boven / ter presentye van den Schepenen, & my present
Secretaris Floris Claesz Buyten
OR 5656/110v
Up huyden den 14en november ao 1583
Aris Laurusz ofte anders genaemt Meyster Aris kent Geryt
Pieter Dirck Yssies schuldich te wesen de zomma van 24 gulden & 3 sth
& belooft off geeft hem over omme dat binnen hier & een maent te
betalen / & by foulte van dien als dat hy alsdan sal wesen overhorich
rechts. Geschiet ter presentye van Michiel Evertsz Schepen.
+ voer de somma

Soe is geweesen by vonnisse van Schepenen als dat Anna Man
Jan
van 38 ghulden ter
Luts / twisken hier & jaersdach contra Willem Pietersz Dissel als
10 sth causse van een koe gemacht van Anna de nagelaten wedue van Pieter Jansz Smit, +
in den welcken den
sal vrye pand inbrengen, off by foulte van dien datsse in 's Here
slote
wedue van Schepenen
sal gaen, waerop Maerten Pietersz Fecke als gemacht van de
wedue
geondempneert was.
hem stelt refermant ofte apelant voer den Hove van Hollant.
& is verder gewesen by vonnisse van Schepenen als dat Anna Man Jan Luts
twisken hier & jaerdach, contra Heynderick Cornelis Symonsz van
Ouwe Nyedorp sal vrye pand inbrengen, voer de zomma van 50
karolus guldens, & dat roerend van tienden dien Man Jan Lutsz
van Heynderick Cornelis gecocht heeft / & by foulte van dien als
datsse in 's Here slote sal gaen, waer op Maerten Pietersz
Fecke als gemacht van den voirnoemde wedue stelt refermant off apelant
voer den Hove van Hollant.
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Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat Claes Evertsz van
Hoorn off Pieter Dircxz Backer als gemacht van Claes voirnoemt sal
hebben, & Maertgen Dircx de nagelaten wedue van Pieter Dircxz
Predekant ----- binnen een maent sal leveren den slaepbanck dien
den wedue heeft van Steffen Jansz , off 3 ghulden daer voor.
Aeriaen Komen Garbrants is van Schepenen toegeschat contra
Cornelis Schuytmaker van Oude Nyedorp, veur de zomma van
15 gulden ter causse van een coop van een schuyt met zynen
toebehooren den schuyt waer van met zynen toebehooren
waer van een kusting van roerend is.
OR 5656/111
Up huyden den 28en november ao 1583
Jaep Nammens geeft hem over voer Pieter Cornelisz & Michiel
Evertsz Schepenen tot Nye Nyedorp omme Heynderick Cornelis Symonsz
van Oude Nyerop te betalen soe wanneer Jacop Jansz van Winckel
zynen kaescooper thuys coemt, veur den zomma van 49
gulden min een sth, ter causse van een coop een paert, & verder
naer inhouden zyn boelbrieff.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat Jan Willemsz
& Cornelis Heyndericxz als inpostmeesteren van Oude Nyedorp van
alle den genen dien zy als impostmeysters op huyden veur den
vierschaere alhier beclaecht hebben, sullen twisken hier &
kersmisse nu eerstcomend hebben gelt off uuytleg sullen hebben.
Doede Jansz apeteker tot Alcmaer is van Schepenen gecondempneet
voer de zomma van 6 gulden 7 sth ter causse van een vercken by
Meyster Tomas Jansz Sirdgyn veur hem gecocht hebbend & in den
schuyt na Almoer gezonden gestorffven zynde.
Alsodanyge questye als Willem Pietersz Dissel als eysser
& Cornelis Jansz Molenaer hadde contra de oncosten by den zoldaten
tot hem als eysser verteeert veur welcke oncosten den veurnoemde
Molenaer heeft gezeyt, & van de zelffve questye in date den
8en augusty nu laestleden veur onsen vierschaere is geweest
& doentertyt veur een 14 dagen in state is gestelt , & verder
tot noch toe by Willem Pietersz is geprotesteert & op huyden
alsnoch beclaecht heeft op den veurnoemden Molenaer , & verder gealedee(
als dat men na uuytwysen den preveledgye nyet meerder dan drie
mael en mogen enyger vonnisse gleden & ten vierden rechtdach
uuytwysen, & alydgeerde verder als by aldien hem 't zelffde nu ter
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lyt nyet worde uuytgewesen, als dat hy gehouden zoude zyn
omme 't zelffde by notaris & getuygen in kennisse leggen & is
verder by Schepenen alsoe zy nutertyt nyet vroet en zyn
noch veur een 14 dagen in stare gestelt.
OR 5656/111v
Up huyden den 12en december ao 1583
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Pietersz Dissel
den welcken alydgeere een paert te hebben in zyn schuttinge
't welc hy op huyden al een maent in schuttinge heeft gehadt
& begeerde off alydgeerde omme 't selffve paert alsoe 't selffde
nyet en waret gehaelt begeerde 't zelffde hem zoude by Schepenen
werden toegeschat voor de costgelden tot desen verteert, &
voorts voer de schuttinge / Schepenen hebben 't zelffde voor dees tyt
in state gestelt totten naeste rechtdach.
x van Cornelis
Jansz Mole- Schepenen hebben by hueren vonnisse verclaert als dat Willem
naer
Pietersz Dissel zyn duechdelycke costen zullen volgen x belangend
de costen van den soldaten in den maerte laestleden gevallen & dat
by 3 goemannen taxatye als te weten Amel Gerytsz Cornelis Rembrantsz
& Aeriaen Geritsz welcke taxatye sal geschieden twisken hier & kersdach.
Ende wert den Schoudt verder van den Schepenen gecondempneert
omme den voirnoemde Cornelis Jansz Molenaer te vryen & granderen van den
eysch & concluysye van Willem Pietersz Dissel op hem
Cornelis Jansz Molenaer gedaen, & dat volgende den beloften
by hem aen den voirnoemde Cornelis Jansz gedaen / op welcke vonnisse
den Schoudt protesteert in atenlate, & den voirnoemde Molenaer
apelleert mede op't voirseyde vonnisse voer den Hove van Hollant
& hebben den Schepenen nadien zy in date den laesten october den
Schoudt hebben gecondemneert omme alhier te andtwoorden voer onsen
vierschaere & hebben Schepenen nadien zy geen mandament en hebben gesien
Cornelis Pieterz van Oude Nyerop is van Schepenen toegeschat contra
Aris Lourusz van den Sydwint een bed syn beste deken & voorts tot
Schepenen schattinge voer de zomma van 15 h guldens roerend van caesgelt.
Claes Claesz Stroed is van Schepenen toegescat contra Lysabet
Jan Matijs hueren koe, veur de zomma van 15 gulden roerend
van berekent gelt.
OR 5656/112
Schepenen hebben hebben by hueren vonnisse verclaert / als dat
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Cornelis Jansz Molenaer Willem Dissel dueechdelycke
costen in den maerte nu laestleden gevallen van de soldaten sal betalen & dat
by taxatye van drie goemannen als Amel Gerytsz Cornelis Rembrants
& Aeriaen Gerytsz, welck taxatye sal geschien twisken hier &
karsdach / & den voirnoemde Cornelis Jansz aen den Schoudt versocht hebbend
als dat hy hem soude vryen & granderen volgend zekere beloftens ze hem gedaen.
Ende hebben den Schepenen den Schoudt gecondempneert omme den
voirnoemde Cornelis Jansz Molenaer te vryen & granderen van den eysch
& concluysye van Willem Pieters Dissel op hem
Cornelis Molenaer gedaen, & dat duer de beloften dien Ryckert
Ryckertsz Schoudt Conelis Jansz Molenaer heeft gedaen &
dat in presentye van Burgemeesteren & Schepenen.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Willem
Pietersz Dissel, op & tegens Cornelis Jansz Molenaer hebben
by hueren vonnisse verclaert als dat Cornelis Jansz Molenaer hem
als eysser zyn duechdelycke costen in de maerte nu laestleden gevallen
van de soldaten sal betalen & dat by taxatye van drie goede mannen als
Amel Gerytsz Cornelis Rembrantsz & Aeriaen Gerytsz, welcke
taxatye sal geschien twisken hier & kersdach & alsoe Cornelis
Jansz beswaert synde, met het vonnisse in dat als boven
gewesen, heeft geclaecht op Ryckert Ryckertsz Schoudt als dat
hy hem zoude vryen & granderen van den costen als vooren
verhaelt, volgende de beloften dien hy Cornelis Jansz gedaen
heeft & dat alles in presentye van de Burgermeesteren & Schepenen.
Ende alsoe voor den Schepenen geen mandament gebleken en is
& den zes weecken overstreken zynde / als dat den Schoudt
in date den laesten october nu laestleden is gecondempneert omme
alhier voor onse vierschaere te andtwoerden, hebben den
Schepenen met rype delyberatye eendrachtelycken by hueren vonnisse
verclaert, als dat Ryckert Ryckertsz den voirnoemde Cornelis Jansz Molenaer
sal vryen en granderen, van den eysch & concluysye van Willem Dissel
op Molenaer gedaen / & dat alles na den uuytspraeck van den voirnoemden
drie goede mannen, op welcke vonnisse Ryckert Ryckertsz protesteert
in atentate, & den voirnoemde Molenaer apelleert mede op 't voirzeyde vonnisse
voer den Hove van Hollant.
OR 5656/112v
Up huyden den 14en december ao 1583 Soe is naer
volgend voergaend den kuere & ordonantye onser stede & uuyt
crachte van dien, & volgend zekere voergaende procedueren & publecatye daer op gevolcht ten versoucke & instantye van Aeriaen
Comen Garbrantsz onse mede poirter in 't stedehuys in 't openbaer
opgeveylt, omme te vercoopen eenen schuyt met zynen toebehooren
nu tertyt leggend in den wechsloot , & dat omme gereet gelt, omme
metten penningen daer van comend te furneren / & aff te quyten
15 gulden volgend den kustinge dien hy daer op heeft, & by den
Schepenen maecxsel gewesen is, & is hem van de Schepenen
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toegescat volgend desen redgyster, & volgend den voirnoemde veyling
is by den voirzeyden Aeriaen Garbrantsz in minderinge van den achterwesen
metten costen daeromme gedaen, voer den schuyt geboden 15 karolus
guldens, & alsoo 't bod by Aeriaen Garbrantsz gedaen by nyemant
verhoocht is geweest soe is hy daer van cooper gebleven
& is hem by den Schoudt een opslach metten coop van den schuyt
gedaen, & voort in zyn handen gestelt als dat hy de schuyt zal mogen
wenden & keeren gelyc zyn zelffs goederen. Geschiet ter presentye van
Barent Albertsz Jan Toemsz & Pieter Cornelisz Schepen mitsgaders den
Schoudt & my present als Secretaris.
Floris Claesz Buyten
OR 5656/113
De @ 1584
Schepenen
Nye Nyedorp

Oude Nyedorp

Heertgen Aeriaensz
Aeriaen Jansz
Garbrant Cornelisz
Allebert Barentsz
Jan Tysz
Cornelis Rensz
Geryt Pietersz

Up huyden den 14en january @ 1584 als wesende
den uuytslach gading.
Alsoe eenen Gerberich Teus van Alcmoer eenen Swenouts
Tuych hadde beroepen op & tegens Allert Jan Allerts van Terdieck
& dat roerend vsn omtrent 10 gulden & 5 sth van lanthuyer, & den
Swenouts alhier gecompareert zynde , hebben den voernoemde Allert
Jansz in't beste recht getuycht & Gerberich Teus in't quade recht.
Aeriaen Piet Geryts heeft maecxsel gewesen aen een koe & voorts tot
Schepenen schattinge contra Ryckert Ryckertsz als gemacht van
Joncheer Wensel voer de zomma van 25 ghulden & offslaend alsoe
veele als hy duechdelyc weet te bewysen.

* & Anna Jacops

Jan Oom van Ouwe Nyerop is van Schepenen toegeschat contra
Piet Jaepes * van Ouwe Nyerop twee de beste koeye, voer de zomma
van 46 h guldens roerend van huer van lant.

Jacop Jansz Groed is van Schepenen toegeschat contra Huybert
Cornelisz Timmerman twee de beste koeyen voer de zomma van
33 karolus guldens.
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OR 5656/113v
Up huyden den 23en january @ 1584
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen soe Claes Aeriaens Wouters
nutertyt wonachtich op Colhorn dueechdelyc weet te bewysen als dat
hy ten tyde dat Willem Pietersz Dissel met zyn broer acordeerde
alleen off op zyn zelffs waer, sal in sulcken gevalle quyt &
van wesen van den eysch & concluysye van Willem Pietersz op
hem gedaen, & is verder gewesen als dat Claes Aeriaensz 't zelffve
sal bewysen twisken hier & 14 dagen.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen als dat het gewelt zal offgedaen
zyn, veur & aleer dat men wederomme zal rechten, namelyc als dat
Anna Man Jan Luts zal voldoen alsodanyge condempnatye als zy
in date den 14en november van den Schepenen is gecondempneert
& dat alles na uuytwysen desen redgyster.
Ryckert Ryckertsz Schoudt alidgeert alhier in juydycye als dat hy [t=c,cf
Offycier]

protesteert op alle schaden & interesten die hy als Offycier van
dies zal mogen lyde & dat hy als Offycier ten huyse van de wedue
hem heeft laten vinden, & aldaer gecomen zynde en heeft daer
nyemant in huys gevonden.
Ende Willem Pietersz Dissel als gemacht van zyn meysters
protesteert mede op alle coste schade & interesten als hy van
wegen als vooren omme dies sal moeten lyden.
OR 5656/114
Up huyden den 6en february @ 1584
± als voocht van de
nagelaten
weeskinderen Is
van Jan Appel

gheweesen by vonnisse van Schepenen als dat Jan Syvertsz alsoe
't hypoteeck in den oblegatye by Jan Syvertsz alhier voer den vierschaere vertoont contra Jan Pieter Dirck Claes ± in den banne van Winckel is
gelegen, dat
den veurnoemden Jan Syvertsz den veurnoemden Jan Pietersz als voocht voernoemt
sal
aensprecken & beclagen veur den vierschaere van Winckel.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen soe Wouter Aeriaen Wouters van
Ouwe Nyerop twisken hier & 14 dagen by zynen manne waerheyt
wil verclaeren, als dat hy Jan Syvertsz van Hoochtwoud haddde gewonnen
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om twee dales sonder van costgelt enich mensye gemaeckt hebben
dat hy in sulcken gevalle daer mede sal mogen volstaen.
OR 5656/114v
Up huyden den 20en february 1584
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Willem Dissel als
gemacht van Cornelis Aeriaensz & Maerten Aeriaensz als gedeputeerden
van Barsingerhorn, den welcken alhier voer den vierschaere was beclagend Amel Gerytsz Barendt Albertsz Heertgen Aeriaensz met huer
com cocyus, omme van hemluyden te hebben sertefaecatye & dat binnen 24
uyeren & dat opte ----getorye alhier vertoont, daer beneffens 't antwoort
van den gedaechdens gehoort hebbend, hebben den gedaechdens gegunt den tyt
van 14 dagen.
Jan van Oude Nyerop is . . . . . . . . . . . . . .
Pieter Dircxz Backer, als gemacht van Floris van Teylingen met zyn
com cosius is van Schepenen toegescat contra Anna Jaep Piet Japes met
huer broer veur de zomma van 70 karolus guldens / al huer koeyen.
OR 5656/115
Up huyden den 5en martye @ 1584
Piet Heyn Schoemaker heeft pand gewesen veur Garbrant Cornelisz Schepen
contra Cornelis Jaep Romelers aen zyn beste koe veur de zomma van 47
gulden ter causse van een coop van een koe.
Claes Aeriaen Cornelis kent Cornelis Jaep Romelers schuldich te wesen
een zomma van 10 karolus guldens ter causse van een coop van een
flees by hem van Cornelis Voirint gecocht geschiet ter presentye van
Garbrant Cornelisz Schepen.
# dien zy over
14 dagen alhier
beclaechden

Schepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel als gemacht
van de gedeputeerde van Barsingerhorn gedaen contra Ellycke van
Nye Nyedorp # & 't andtwoirt van den gedaechden mede gehoort hebbend
stellen 't zelffde veur dees tyt veur een tyt van 14 dage in state
op welcke die van Barsingerhorn protesteerde.

Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat Geryt Yffsz van Scagen
zal kennen off ontkennen off 't paert by Willem Dissel in scuttinge zyn
paert is off nyet, waer op Geryt Yffsz bekent alhier in judycye
als dat het zyn paert is.
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OR 5656/115v
# hueren broeder
& voocht

Up huyden den 12en maerte anno 1584 , compareerde
veur ons Heertgen Aeriaensz & Albert Barentsz Schepenen der
stede Nyedorp / Anna Pietersdochter de nagelaten wedue van †
Man Jan Tuls / beneffens hyer hebbend Maerten Pieter Ffeckes #
poirter onser
veurseyde stede & dede cessye miserable van alle huer goederen
daer uuyt gaende & dezelffde latende ten behoeffve van de gemeene
credyteurs, versouckende dat myn heur van gerechte zullen ordoneren
daer in sequesters, omme d'zelffve te vercopen te & te reeden ten
behoeve
van de zelffve gemeene credytuers, ofte anders daer ume te doen na
behoren.
veurzeydt zynde is't noot te verclaeren by huere zekerheyt & vrouwenwaerheyt / datsse nyet meer uuyt het sterffhuys noch uuyten boedel
begeert te dragen , ofte gedragen heeft , dan 't gundt nootlycke is
behorend tot noodruft van cleedinge van haer & hueren kynderen.
Dit alles geschiet ter presentye van Willem Pietersz Dissel als
gheswooren Boode van Nyedorp voirzeyd, als oick mede procareur
van Anna Pieter Jan Smits.

OR 5656/116
Up huyden den 19en martye anno 1584
Alsoe Ryckert Ryckertsz Scoudt alhier veur den vierschaere was beclagend
eenen Frans Lodewicxz Dirck Pietersz Jan Pietersz & Aeriaen Lammertsz
hemluyden aenseggend als datsse ten huyse van eenen Neel Everts †
geweest zyn alwaer ten dien tyde de glasen ingesmeten zyn, & wy Schepenen
gehoort hebben den eysch van den Offycier daer beneffens den gedaechdens
hueren verweer hebben by onse vonnisse verclaert als dat alle den genen
die by hemluyden mannewaerheyt willen verclaeren als datsse te dien tyde
nyet mede in Varendevelde geweest hebben datsse quyt & vry zullen
zyn van den eysch & concluysye by den Offycier op hemluyden gedaen
midgaders alle degene die by den viere geseten zyn, noch reet noch daet
tot ies off 't seyt gegeven hebben / & dat den genen die 't zelffde nyet
en wilde doen en ist van alsodanyge veur een 14 dagen in state gestelt.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Ryckert Ryckertsz
Scoudt op Frans Lodewicxz Jan Maertensz Dirck Pietersz Jan Pietersz
& Aeriaen Lammertsz gedaen, den welcken hemluyden was aenzeggend
als datsse metten anderen ten huyse van Neel Everts †
geweest hebben, & dat tot dien tyde de glasen stucken gesmeten worden
daer beneffens den gedaechdens hueren verweer, hebben by hueren
vonnisse verclaert als dat alle degene die by eede willen verclaeren
als datsse te dien tyde by den haert geseten hebben & tot dies raet
noch daet gegeven hebben, zullen quyt & van zyn van den eysch
& concluysye van den Schoudt op hemluyden gedaen / & is't van alle
degene die 't zelffde nyet begeeren te verclaeren noch veur een
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14 dagen in state gestelt , waer op den Scoudt hem stelt
refermandt veur den Hove van Hollandt.
is gewesen by vonnisse van Schepenen also Geryt Yffciesz van
't Sagen 't paert by Willem Dissel in schuttinge quytgeschouden heeft
dat hy met dies sal mogen volstaen / waerop Willem Pietersz
protesteert.
Jan Lourusz van Harinchuysen als gemacht van Glatges erffgenamen is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat eenen
Jan Cornelisz van Harinchuysen twisken hier & 14
dagen sal gelt off uuytleg hebben contra Dirck Jansz &
Maerten Jansz Kueck, ter causse een kustingbrieff die
by den Schepenen van waerden is gewesen.
OR 5656/116v
Floris Jansz van Oude Nyedorp is gelt off uuytleg toegewesen twisken
hier & pynster nu eerstcomend contra Cornelis Claes Reyntges van Oude
Nyedorp ter causse van zeker coegelt na uuytwysen zyn bouck.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen toegescat contra Jan Maerten
Wevers , zyn beste bed metten beste deken, veur de zomma van 27
sth & 3 sth van sententyegelt.
OR 5656/117
Up huyden den 9en april anno 1584 als wesende den eersten april
Willem Pietersz Dissel als gemacht van Tate Gerytsz heeft versocht
als dat den genen die de wete contra Dirck Jongeclaes wonachtich
in den banne van Calverdyc als dat den genen die de wete -------soude setten cautye suffsant veude oncosten die der by foulte
omme de wete te versuymen omme soude mogen comen is 't selfde
veur dees tyt in state gestelt.
Up huyden den 16en april anno 1584
Jaep Veel heeft pand gewesen aen een hokeling & voorts tot Schepenen
schattinge contra Geryt Aeriaens Biertapper tot Winckel & dat
alles nan uuytwysen zyn bouck, geschiet ter presentye van Cornelis
Rensz als Schepen.
* van oude Nyedorp
Anna Meynsses * geeft huer over omme Pieter Florisz van Teylingen
tot Alcmoer off Pieter Dircxz Backer als gemacht van Pieter Florisz
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twisken hier & 14 dagen te betalen, & by foulte van dien datsse
al huer koebeesten over 14 dage alhier veur de vierschaere zoude
brengen, geschiet ter presentye van Heertgen Aeriaensz Albert
Barentsz als Schepenen, & Ryckert Ryckertsz Schoudt.
Willem Pietersz Dissel is van de Schepenen sertefecatye toegewesen
twisken hier & 8 dagen off 't staet langer met gemoed van
alle 't geen dat hy heeft op huyden versocht.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen toegescat contra Claes
Geryt Flores zyn praem veur de zomma van zeventiendalffe stuyver.
Willem Pietersz Dissel als gemacht vam Floris Jansz van Oude Nyedorp
is van Schepenen twisken hier & Sint Jacop gelt off uuytleg
toegewesen contra Anna Man Jan Luts, Corrnelis Nannincx &
Marytgen Jan Kerffvels , & dat alles van koegelt, na uuytwysen
Floris Jansz zyn bouck.
OR 5656/117v
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen toegescat contra Elle Jacopsz
zyn beste bed & voorts tot Schepenen scattinge veur de zomma van 2 h guldens
ter causse van toedaenc gelt.
Willem Pietersz Dissel als gemacht van Dirck Claesz Opdam
is van Schepenen toegescat contra Jan Pietersz Ecx veur de
somma van 10 ghulden roerend van vleys, zyn beste bed, & voirts
zyn keun.
Noch Willem Dissel als gemacht van Opdam is verder toegescat contra
Claes Sroed roerend van vleys, veur de zomma van 9 gulden [Stroed?]
zyn beste bed met al het linwerck.
OR 5656/118
Up huyden den laesten april anno 1584
Jacop Aeriaen Dirck Yffies kendt Jan Casterkum schuldich te wesen de
zomma van 30 stuyvers, ter causse van geliende penningen & beloof
die te betalen twisken dit & Sint Jan, & by foulte van dien, als dat hy
zal wesen overhorich rechts, geschiet ter presentye van Garbrandt
Cornelisz Kruyff als Schepen.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen dat Jan Oudues & Joncker van
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alle degene die Willem Pietersz Dissel van hueren 't wegen alhier in
date veurzeyd heeft beclaecht omme koegelt te betalen twisken hier &
een maent zullen gelt off uuytleg hebben.
Jan Cornelisz Vadt aledgeert in juydycye als dat hy zorchde dat
Willem Pietersz Dissel zoude gemoedt krygen.
Meyster Cornelis Pietersz com socuis is gelt off uuytleg toegewesen
twisken hier & 14 dagen contra Aeriaen Gerytsz als gemacht van
Jan Claes Diewers veur de zomma van 25 karolusse
guldens.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen dat Cornelis Jan Aeriaens
Aeriaen Gerytsz zal binnen hier & 14 dagen betalen den schaed
na uuytwysen 't zeggen van den lendens off arbyters verclaert is.
Claes Grotes van Oude Nyedorp is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen contra Jan Cornelisz Vat & Pieter Jansz & dat
alles nae uuytwysen zyn bouck.
Maerten Pieter Feckes is van Schepenen gelt off pand toegewesen
contra Remmert Willemsz van Harinchuysen ter causse van zekere
costgelt twisken hier & een maent veur de zomma van 12 ghulden
3 sth 12 penn.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Wilem Dissel als gemacht van
Clootert van Schagen op & tegens . . . . . . . . . . . .
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel als gemacht van
Clootert van Schagen gedaen op & tegens Heynderick Cornelis Symons
als gemacht van Neel Lange Maerys & dat alles om 't erffenisse
van Comen Jan, hebben den veurnoemde Willem Dissel als gemacht
als voren van zynen eysch & concluysy op Heynderick Cornelisz
off zyne Meyster gedaen ontseyt, waer op Willem Pietersz als
gemacht als voren protesteert, op alle costen schaden & interesten.
OR 5656/118v
Up huyden den 14en mey anno 1584
Jacop Claes Teenges van Veenhuysen kent veur Jan Tysz & Albert Barentsz
Schepenen
als dat zy eenen Meyster Dirck Albertsz wonachtich tot Winkel was
schuldich een somma van 10 gulden, waer van hy hem op morgen belooft
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te geven een somma van 5 gulden, midts sal de reste staen om Sint Jan
nu eerstcomend, & by aldien hy den 5 gulden resteren penningen t' Sint Jan off
een weec daer naer te langsten nyet en betaelt , sal alsdan den 5 gulden
dien hy op morgen sal geven alsdan verstaen zyn & gheen betalinge
verstrecken.
Jan Oom van Oude Nyedorp geeft hem over omme Heynderick Cornelis
Symons twisken hier & maent te betalen de zomma van
24 h guldens ter causse van lanthuer & achterstallyge kustinge & verschoten penningen & gheeft hem midts desen over omme den voirnoemde
zomma van penningen te betalen d'een helff over 14 dagen & de reste
over een maandt, & by foulte van dien zal't Heynderick
Cornelisz den penningen van den Schoudt mogen laten uuytleggen.
Gheschiet ter presentye van Aeriaen Jansz & Gheryt Pietersz
als Schepenen.
Geryt Aeriaen Cornelis tot Winckel is van den Schepenen veur
dit jaer den kustinge toegewesen, twisken hier & 14 dagen off
't staet langer med gemoed.
Is ghewesen by vonnisse van Schepen als dat Geryt Aeriaen Cornelis
sal suffesante borch stellen soe wanneer Aeriaen Garbrantsz
den kustinge begeert te betalen, & dat veur den kustin . . . . . . . . . . . .
OR 5656/119
Up huyden den 28en mey anno 1584
Willem Pietersz Dissel is gelt off pand toegewesen twisken hier &
14 dagen contra Claes Jansz Oterlick, & Huybert Cornelisz
Timmerman, & dat alles van berekent gelt off zy keren't met beter
recht, & Claes Jansz veur 3 ghulden 6 sth 12 penn, & Piet Heyn 39 sth
12 penn hier inne gesmolten 3 sth van sententyegelt & een blanc
van teykenen.
Pieter Lourusz is gelt off pand toegewesen contra PietHeyn twisken hier
& 14 dagen veur de zomma van 5 ghulden 8 sth 12 penn hier
inne gesmolten sententygelt & teykenen, & dat alles roerend van
vleys, off hy keert het met beter recht.
Alsodanyge vonnisse alssen in date van desen is van Heertgen Aeriaens
Cornelis Rensz & Albert Barentsz in apsentye van d'andere Schepenen
is gewesen & 't vonnisse in date den 14en mey , is van waerden
gewesen & den borchgen by Schepenen veurnoemt mans genoch gekeert
waer op Willem Pietersz als gemacht van Aeriaen Garbrantsz protestteert op't vonnisse in date gewesen.
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Gheryt Aeriaen Cornelis van Winckel, & Willem Dissel als gemacht
van Aeriaen Garbrantsz zyn alhier in juydycye & dat by twiskenspreken van de Schoudt & Schepenen veracordeert dat Geryt Aeriaens
twisken hier & vier off vyff dagen leveren quytantye van 't huys
by Aeriaen Garbrantsz gecocht, & dat met suffesante cautye offe
waerborch, midts dat Aeriaen Garbrantsz alsdan sal opleggen den
kustinge, & verder leveren een kustingbrieff.
OR 5656/119v
Den 11en juny anno 1584
Schepenen ghehoort hebbend den eysch van Jan Castercom als procareur
van Jaep Jan Claes Cuypers / van wegen dat nagelaten weeskint van
Jan Pietersz, & 't verweer van Sybrant Jansz com socius ghedaechden
verclaeren by hueren vonnisse dat den ghedaechden, dach van 14 dagne & de
eysch by geschrift zal hebben.
Jacop Pietersz Rood is van Schepenen toegewesen gelt off uuytleg
twisken dit & 14 dagen contra Pieter Jacopsz & dat ter
causse van zekere kustinge van lant daer Pieter Jacopsz
schuldich is.
Ende aengaende vasticheyt te stellen wort ghesteet totten naesten
rechtdach.
Schepenen ghehoort hebbend den eysch van Dirck Jan Kuecx & Jan
Cornelisz van Harinchuysen ghedaechde soe wert Dirck Jansz
van zynen eysch onzeyt & dat by alsoe veere Jan Cornelisz hem
anders belooft heeft als in den kustingbrieff gementyoneert
staet.
OR 5656/120
Up huyden den 25en juyny anno 1584
Is gheweesen by vonnisse van Schepenen als dat den Offycier
zal mogen execuyteren op & tegens Jacop Cornelis Aeriaens Anna
Meynsses, Jacop Jansz Duyn, & Jan Maerten Wevers, & dat alles
na den eysch van den Offycyer up hemluyden als voren gedaen.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen zyn penningen toegewesen
als 26 sth 4 penn behalffven teykenen & dat twisken hier & 14
dagen off hy keert het met beter recht.
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Jacop Symonz van Oude Nyedorp bekent alhier in juydycye als dat alle 't gundt
by Pieter Claesz van Oude Nyedorp, Jan Pieter Willemsz & Gheryt
Rensz mede van Oude Nyedorp is in juydycye is verclaert warachtich te wesen, & dat alles by hemluyden mannewaerheyt, & oick
mede by zekere atestatye is gepasseert, verclaert Jacop Symonsz
't zelffde mede warachtich te wesen.
Schepenen ghehoort hebbend den eysch & concluysye van
Willem Pietersz Dissel als gemacht van de gemeente van Oude Nyedorp op & tegens Aeriaen Cornelisz Slootgens van Oude Nyedorp
& 't andtwoirdt van Aeriaen Slootgensz veurnoemt, & verder zekere
veurgaende ghetuychenissen van dies gehoort hebbend & oick
mede zekere testatye by den gemeents van dies in juydycye
overgelevert , verclaeren by hueren vonnisse als dat den veurnoemde
Aeriaen Cornelisz Slootgesz binnen sonneschyn affstal doen zal van
't landt daer den questye omme es.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen als dat Cornelis Pietersz
Gorter Albert Olbrantsz zal vryen & granderen van den Meyster.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen als dat Cornelis Jacopsz
Rommelaer gelt off pand sal hebben twisken hier & 14 dagen contra
Claes Aeriaen Cornelis veur de zomma van 10 karolusse guldens.
Cornelis Pietersz Schuytmaker is gelt off pandt toegewesen twisken
hier & 14 dagen contra Jacop Jansz Veel veur de zomma
van 4 ghulden 5 sth.
OR 5656/120v
Up huyden den 29en juny ano 1584 als wesende den uuytslach van Sint Jan ----Jan Pietersz Koeman is van Schepenen toegescat contra Meynert Garbrantsz
zyn schuyt met zynen toebehoren veur de zomma van 110 gulden
ter causse van huer van landt.
Op huyden den 29en juyny anno 1584 soe compareerde
veur den gerechte van Nyedorp Willem Pietersz Dissel als gemacht van Pieter
Florisz van Schagen als zoon & voocht van Nel Jansdochter poirtersse
tot Nye Nyedorp / den welcken een hooch wed hadde geboden op &
tegens Cornelis Jansz Castercom, ter causse Cornelis Jansz
veurzeyd den schuttenden staende in den notwech ofte laen besuytwesten zyn huys, & is by de seven de naeste lendens ghetuycht
Cornelis Jansz in 't beste recht, behoudelyc 't lant achteraen gelegen
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zyn goet recht & 't huys erffve mede zyn goet recht, des dat
het veurnoemde lant zyn not zal duer den laen zal halen alt nodig
is, midts dat Cornelis Jansz alsdan de hecken sal maken dat ---daer duer muechge / waer op Willem Pietersz als gemacht & van
wegen als boven protesteerde op alle costen schaden & interesten.
Up huyden den 29en juny anno 1584, so compareerde
veur den gerechte van Nye Nyedorp Tys Cornelis Jan Sloocx poirter
tot Nyedorp den welcken een -- enets wed hadde geboden op
& tegens Lammert Aeriaensz & dat ter causse van 70
karolusse guldens roerend van een molendyc leggende in den Ooster
Campen / & is by Tys Symon Luchts Geryt Maertgensz
& Aeriaen Pietgerts als swenes den veurnoemden Lammert Aeriaensz
in 't beste recht ghewesen, waer op Tys Cornelisz protesteerde
op alle costen schaden & interesten.
OR 5656/121
Up huyden den 23en juyly anno 1584
Symon Jan Maerts Backer heeft veur Heertgen Aeriaensz als
Schepen beleden eenen Willem Volckertsz Lakencoper tot Alcmoer
schuldich te zyn de zomma van 14 ghulden 10 sth roerend van
laken berekent gelt.
Jan Kastercom kent Willem Pietersz Dissel schuldich te wesen de
zomma 47 sth 12 penn / gheschiet ter presentye van
Heertgen Aeriaensz & Jan Tyss Schepenen.
Alsoe den Schepenen ghehoort hebbend den eysch van Jan Castercom
als procareur van een nagelaten weeskint van Jan Pietsz nutertyt
wonachtich binnen Schagen & Willem Pietersz ghedaechden als procareur
van Ysbrant Jansz als voocht van zyn moeder hebben by hueren
vonnisse verclaert, off wysen perthyen aen wedersyden midts elcx
inleggen twee dalers aen den Rechtsgeleerden, & dat alles op costen van
onrecht , & dat alles twisken hier & een maent.
Willem Pietersz Dissel als gemacht van Claes Nannincx erffgenamen
heeft geclaecht op & tegens eenen Maerten Pietersz Fecke als
gemacht off voocht van Anna Mannes, & is by Schepenen
vonnisse gewesen dat Maerten Pietersz Fecke
met zyn vellicheyt sal mogen veur dees tyt volstaen.
Harmen Luytgesz --eet kent Duerdryver schuldich te wesen alle 't gunt
behalffven de houd van paerden die Willem Dissel aledgeerde, & dat
alles op rekeninge, en begeerde met Duerdryver te rekenen &
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soe wie gelt coemt sal alsdan den anderen hem betalen.
PietHeyn Schoenmaker kent Jan Cornelisz Schotvanger schuldich
te wesen de somma van 14 ghulden 11 sth 4 penn ter causse van thienden
& belooft die te betalen twisken hier & een maent, & by foulte
van dien sal 't Jan Cornelisz mogen late uuytleggen geschiet ter
presentye van Jan Tysz als Schepen.
Jan Allertsz is van Schepenen gecondempneert omme twisken hier
& 3 weken Pieter Symon Gysberts betalen de zomma van 18 ghulden
11 sth ter causse van zekere kustinge, & by foulte van dien sal den penninen
mogen alsdan laten uuytleggen.
OR 5656/121v
Cornelis Pieters Schuytmaker is van Schepenen toegescat contra Jaep Veel
voer de zomma van 4 ghulden 5 sth, zyn bed met zyn toebehoren.
Cornelis Jaep Romelers is van den Schepenen toegeschat contra Claes
Aeriaen Cornelis zyn slees & voorts 't beste bed met zyn toebehoren
veur de zomma van 10 karolusse guldens.
Geryt Aeriaen Cornelis tot Winckel is van Schepenen toegeschat zyn
hokelinc veur de zomma van 3 gulden 11 sth.
Pieter Florisz van Teylingen is van Schepenen toegeschat contra
Anna Meynsz van Oude Nyedorp huer beste koe & voorts huer
beste bed met zyn toebehooren veur de zomma van 20 gulden
berekent gelt.
Jaep Pietersz Rood is van Schepenen toegeschat contra Jaep Feel al zyn
taru die nutertyt op't saetlant staet, veur de zomma van omtrent
20 karolusse ghuldens.
OR 5656/122
Up huyden den 5en augusty anno 1584
Jacop Jansz Veel kendt Garbrandt Cornelisz & dat van wegen Gheryt
Jacopsz zynen soon schuldich te wesen de zomma van 5 gulden 18
stuyvers & 8 penn, & dat ter causse van wyncoop & verder van verteerde costen, & den veurnoemde Jacop Jansz kent Garbrant & dat veur
hem zelffven schuldich te wesen zeker penningen & dat alles op rekeninge.
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Michiel Steffensz Sundt is gelt off pandt toegewesen contra Jacop
Cornelis Aeriaens twisken hier & 14 dagen, veur de zomma van
2 gulden 8 stuyvers , & dat ter causse van arbeytsloon.
Jan Oudeus is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen contra Jan
Maerten Wevers twisken hier & 6 weken, veur de zomma van 2 gulden
ter causse van een boelbrieff & roerend van koegelt.
Albert Jan Dircx is van Schepenen toegewesen gelt off uuytleg twisken hier
& 6 weken contra Jan Geyreyts Pieter Grotes & dat roerend van meentelant
& Pieter Grotes Jaep Veel, & Pieter Jaep Heynes, mede als voren
ende dat alles van honderste penninge na uuytwysen zyn bouck.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen als dat soeveer Jan
Cornelis van Harinchuysen twisken hier & 14 dagen nyet en
coemt & kent in den coop nyet bedongen te zyn als Dirck Jansz
Kueck alhier in juydycye aledgeert, dat Dirck Jansz Kueck in sulcken
gevalle zyn clachte gewonnen heeft.
Nae 't beste geblyc dat veur Schepenen gecomen is soe wert Aeriaen
Gerytsz Butterbot als gemacht & van wegen den nagelaten wedue
& kynderen van Claes Jansz Ghyses van zynen eyss & concluysye
op Jacop Pietersz Rood gedaen ontseyt, & Jacop Pietersz
Rood van den eys als voren geapsoveert.
Cornelis Rembrantsz is zyn ledges toegewesen contra Eynet Jansz
van Winckel als voocht van 't weeskint van Heynderick Jansz / †
midts dat Cornelis Rembrantsz sal ghehouden zyn omme veur
Schepenen & Weesmeysteren & dat alles van jaer tot jaere te tekenen
& soe wie alsdan bevonden wert ten achteren te zyn sal den anderen alsdan
contenteren.
OR 5656/122v
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen toegescat contra Jan
Jansz Castercom zyn bedste bed met zyn toebehoren veur de
zomma van 2 gulden 7 h sth berekent gelt.
Noch Willem Pietersz toegescat contra Jan Pietersz Ecx zyn beste
deken veur de zomma van -- sth & 3 sth sententyegelt.
Noch Willem Pietersz als gemacht van Robol van Alcmoer
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toegescat contra Symon Jan Maerts zyn beste bed met zyn
toebehooren veur de zomma van 14 h gulden.
OR 5656/123
Up huyden den 20en augusty anno 1584
Jan Castercom als gemacht van Claes Veurin in pand toegewesen
aen een koe & veurts tot Schepenen schattinge contra Cornelis
Jaspers van Oude Nyedorp veur de zomma van 9 gulden 5
stuyvers 4 penn.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen als dat Cornelis
Pietersz Gorter twisken hier & 6 weken zal vryen
off contententen van m Allert Olbrantsz sal contenteren off
vryen van Meyster Tomas, van 't gunt Allert Olbrants op
huyden inne is gecondempneert.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen . . . . . . . . . . . .
Michiel Smidt is van Schepenen toegescat contra Jaep Nammens
zyn beste calff met de beste deken veur de zomma van 2 ghulden 8 sth.
Alsodanyge uuytspraeck off verclaringe by Jan Piet Willems
Tys Symonsz Pieter Jongejans & Cornelis Aeriaens is veur
Schepenen vertoont contra Willem Dissel com socius ter eenre
& Gheryt Maertensz Pieter Pieters com socius ghedaechden
den welcken worde off was toegehouden dat Willem Dissel
com socius zal ontfangen van de ghedaechdens een somma van
16 gulden 8 sth, & dat van de erffgenamen van Pieter Vries
elcx huer portye tot dies sullen geven, & dat alles als
de doode handt uuytwyst / welcke alles by de Schepenen
is van waerden ghewesen, op welcke vonnisse Willem
Pietersz protesteert.
Mester Tomas Jansz is van den Schepenen toegescat
contra Allert Olbrantsz zyn beste bed met zyn toebehooren
veur de zomma van 8 ghulden 15 sth.
OR 5656/123v
Up huyden den 4en september anno 1584
Wouter Meyster Heyndericxz is van den Schepenen gecondempneert
contra Ryckert Ryckertsz Schoudt tot Nyedorp cogge in een emende
van 50 sth, & dat ter oirsaycke dat den Schoudt veurnoemt
hem was aenseggend als dat hy den Sydwindt hadde gehaedt
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op welcke vonnisse Ryckert Ryckertsz Schoudt veurnoemt hem stelt
reffermant veur den Hove van Hollandt.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen, als dat Jan Jacopsz
Vlaer van Eertswoudt veur deese reys is veylich contra Ydemelis
& belangende Pieter Jansz Koorn, & Ydemelis is veur dees tyt
veur een 14 dagen in state gestel, & belangende 't weetgelt sal
staen tendens recht / zyn Jan Jacopsz Vlaer midtsgaders Pieter Koorn
in gecondempneert off zy keeren't medt beter recht.
Is ghewesen by vonnyse van Schepenen als dat Claes Evertsz van Hoorn
zal den eysch contra Pieter Cornelis Heynes op hem gedaen twisken hier
& 14 dagen hebben op geschrift, & is Reyer Pietersz Muller veur
dees tyt soe veer als hy binnen behoorlycken tyt nyet en compareert
veylich verclaert.
Alsodanyge questye als Allert Olbrantsz midtsgaders Cornelis Pietersz
Gorter alhier veur den vierschaere aledgeerde, is veur dees tyt van de
Schepenen veur een 14 dagen in state gestelt.
OR 5656/124
Up huyden den 17en september anno 1584
Pieter Dircx Backer aledgeert in juydycye als dat den het saet
daer buyten up Pieter Jansz Koorn / toecoemt over een jaer al geschiet zoude
zyn dat het selffde Pietheyn Schoenmaker is opgedragen.
Jan Jacopsz Vlaer van Eerstwoudt off zyn gherechte voocht is veur
desen tyt andermaer veylich verclaert contra Volckert Jacopsz Romelaer
waer op Willem Pietersz Dissel als gemacht van Volckert Jacopsz
protesteert op alle costen schaden & interesten.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen dat alsoe den 8 dagen geexpereert zynde contra den Schoudt op & tegens Jan Jacopsz Vlaer
off zyn gemacht , by alsoe veer den perthye alhier binnen den banne
gheen goederen competerend Jan Vlaer en voeten te wysen waer aen
den Schoudt zoude mogen execuyteren / dat den Offycier alsdan
zyn grand zoude mogen verhalen aen den perthye.
Schepenen ghehoort hebbend den eysch & concluysye van Pieter
Cornelis Heynes off anders Heer van Lis, als eysser, op & tegens
Reyer Pieter Mullers, daer beneffens 't antwoort van Reyer
veurnoemt, verclaeren by hueren vonnisse als dat Reyer veurnoemt
zal hebben dach van bereet twisken hier & 14 dagen
& den eysch by gheschrift.
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Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Cornelis
Volckertsz van Winckel als eysser op & tegens Jan Pieter
Dirc Claes ghedaechden verclaeren by hueren vonnisse als dat
Cornelis Volckertsz hebben Cornelis Volckertsz veur dees tyt
van zynen eysch op Jan Pietersz gedaen ontseyt &
achtervolgende 't gundt by Schepenen van Winckel gewesen is
uuytwysen 't steebouc van Winckel.
Schepenen ghehoort hebben den eysch van Cornelis Volckertsz
van Winckel ghedaen op & tegens Jan Pieter Dirclaes van
Nyedorp ghedaechden opsolveren den ghedaechden als dat hy gheen
verder kennisse verder zoude dragen dan / achtervolgend den kuer
daer van zynde, & oick 't stheebouc, by welcken vonnisse Schepenen
passisteren op desen datum / & condempneren den veurnoemde Cornelis
Volckertsz contra den Schout in een emende van ------- pondt, achtervolgend als
dat hy over vonnisse gedongen heeft.
OR 5656/124v
Up huyden den eersten october anno 1584
Schepenen in 't langhe gehoort hebbend den eysch & concluysye
van Ryckert Ryckertsz Schoudt gedaen op & tegens Jan Pietersz
Koeman ghedaechden / hebben den veurnoemde Schoudt van zynen eysch
& concluysye op Jan Pietersz ghedaechden ontseyt, & den ghedaechden geapsolveert, & dat ter oirsaycke dat den misse nutertyt
nyet gedaen wert.
Schepenen hebben den questye twisken Willem Pietersz Dissel als
gemacht van Yde Melis van Hoorn als eyssersse contra Pieter Jansz
Koorn van Heertswoudt, als dat Pieter Jansz zoude inleggen zekere
penningen twisken Sittender Man & Clyvender zo na recht
van den lande midts datsse den rekeninge gedaen hebbende dat Yde
Melis alsdan huer verhal soude mogen verhalen, & Schepenen
perthyen in lange gehoort hebbend hebben 't selffde veur dees tyt
veur een 14 dagen in state gestelt.
Jonge Jan Aeriaen Buers kent Amel Gherytz schuldich te
wesen de zomma van 37 gulden en 10 stuyvers ter causse
van miente gelt, & geeft hem midts desen over als dat
Amel Gherytsz 't veurzeyde gelt sal mogen tot zyn wil laten van den
Schoudt uuytleggen even styff & sterck als off het by vonnisse van
Schepenen gewesen waer / Gheschiet ter presentye van Aeriaen Jansz
& Gheryt Pietersz Schepenen van Nyedorp.
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Alsodanyge questye als de Heer van Lis contra Claes Evertsz van
Hoorn off Pieter Dircxz Backer als gemacht van Claes Evertsz &
Reyer Pietersz Moller hadden is by den Schepenen geapointeert
aen goede mannen als Pieter Dircxz Backer & Alle Jacopsz.
Cornelis Jan Reyers aledgeert in juydycye als datter in 't boelhuys van zyn moeder † zekere mouwen zyn verocht.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen soe wanneer Pieter
Cornelis Heynes zyn perthye als Backer als gemacht van Claes
Evertsz van Hoorn midtsgaders Reyer Muller, midtsgaders
d'arbyters als Backer & Elle Jacopsz rechtelycken geinsinueert
heeft & pertyen alsdan nyeet en compareren dat de Heer van Lis
alsdan zyn clachte gewonnen heeft.
OR 5656/125
Willem Pieters is van den Schepenen, gelt off uuytleg toegewesen contra
Pieter Jansz Koorn / ter causse van zeker weetgelt, veur de zomma van
10 stuyvers twisken hier & 14 dagen.
Is ghewesen by vonnsse van Schepenen als dat Floris Jansz van Oude
Nyedorp gelt off uuytleg sal hebben contra Cornelis Claes Reyntges Anna
Mannes Cornelis Nannincxz / Marytgen Jan Kerffvess, & by aldien dat
Floris Jansz off zyn gemacht binnen onse banne van Nye & Ouwe Nyedorp
gheen hypoteec en weet te wysen competerend den gedaechden, dat een Offycyer
alsdan zyn verhal sal mogen hebben op den genen die den uuytleg liet
doen.
Aeriaen Gherytsz Butterpot is van Schepenen toegeschat contra
Anna Jaep Piet Jaepes 't hoey staende by huer huys veur
de zomma van 9 gulden 3 sth.
OR 5656/125v
Up huyden den 15en october anno 1584
Pieter Jansz Koorn kent Thys Pietersz als broeder & voocht van
Alyt Pieters tot Winckel zyn suster schuldich te wesen de zomma
van 15 gulden & 3 groot spruytende van een hanteken daer van zynde.
Geschiet ter presentye van Aeriaen Jansz & Garbrant Cornelisz Kruyff als
Schepenen van Nyedorp.
Shepenen in 't lange gehoort hebbend den eysch & concluysye van
Jan Kastercom als gemacht van 't nagelaten weeskint van Jan Pietersz
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Sloocx † gedaen op en tegens Ysbrant Jansz gedaechdens
com cosus hebben by hueren vonnisse den ghewesen als dat den
consellatye van waerden zoude wesen.
Cornelis Jan Reyers kent Volckert Rommelaer schuldich te wesen
de zomma van 18 karolusse guldens. Gheschiet ter presentye
van Gheryt Pietersz als Schepenen, & dat spruytend van een paert
't welc Jan Vlaer op Volckert Romelaer heeft over getranspoirteert.
Jan Jansz Castercom als gemacht van 't nagelaten weeskint van
Schagen , is 't inventaris toegewesen van Jan Pieter Jan Sloocx †
achtergelaten goederen twisken hier & 14 dagen.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen
twisken hier & een maent na utwysen zyn molenboeck, contra Heynde(
Ouweneels ter eenre & Claes Lammerts als voocht van zyn zuster
midts datsse binnen een maent, een schuldyge man zullen maken
veur Willem Dissel zal voldoen.
Claes Jacop Dircx van Winckel is van den Schepenen veylich
verclaert contra Jelle Cornelisz als gemacht van zyn huysvrouwe
den welcken alhier in juydycye presenteerde zekere penningen
dien Claes Jacopsz voernoemt van den vrouwe veurnoemt gecocht
heeft, op welcke vonnisse den veurnoemde Jelle Cornelisz als
gemacht als voren protesteert op alle costen schaden & interesten.
Alsodanyge questye als Maerten Pieter Feckes ter eenre , & Aeriaen
Hilbrantsz hadden is aen 't wed gewesen / op welcke vonnisse
Maerten Pietersz Fecke protesteert op costen schaden & interesten
daer omme gedaen.
OR 5656/126
Up huyden den 29en october anno 1584
Willem Pieter Dissel is van Schepenen gelt off pandt toegewesen
contra Jacop Jansz Veel, veur de zomma van 4 gulden.
Alsodanyge eysch als Willem Dissel als gemacht van Jan
Aeckesz uuyt Vrieslandt heeft gedaen op & tegens Anna
Meynsses van Oude Nyedorp & veur dees tyt in state gestelt
't welc is den andere ffoulte / andermael vellich verclaert.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen, als dat Ysbrant Jansz
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com socus den inventaris in juydycye overgelevert sullen nae huer
nemen, & huer daer mede beraden twisken hier & 14 dagen
& deselffve wel daer zyen, & by aldien datsse huer midts
dien beswaert vinden datsse 't zelffve mogen off ofte toedoen
& twisken hier & 14 dagen overleveren & dat alles opten eedt.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen / als dat Jan Pieter
Willems / Pieter Claesz Claes Lammertsz & Gheryt Rensz
twisken hier & 14 dagen sullen kennen ofte ontkennen
of zyluyden / eenen Schipper Slootges , alsodanygen
zingel alsser in 't lange questye omme es geweest / hebben
vercoff off nyet vercocht.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen soe wanneer
de Heer van Lis zyn perthyen als Claes Evertsz van Hoorn
off zyn gemacht, midtsgaders Reyer Moller / geinsinueert
heeft , & perthyen opten bescheyden dach, nyet en compareren
dat de Heer alsdan zyn clachte gewonnen heeft.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen dat Eynet Jansz
van Winckel , als gemacht van Heynderick Jan Willems kynt
zyn bereet zal hebben den tyt van 14 dagen, contra den rekeninge
contra Cornelis Rembrantsz, & Eynet Jansz ghedaechden, omme
by aldien Eynet vernoemt hem in den rekeninge gedaen
beswaert vindt dat hy hem in 14 dagen vernoemt
daer in sal mogen versien, & alsdan noch den tyt van
3 dagen, sal hebben omme alsdan te herekenen.
OR 5656/126v
Up huyden den 12en november anno 1584
Anna Meyses van Oude Nyedorp is van Schepenen gecondemneert
omme Willem Dissel, als gemacht van Jan Aeckesz veur den
zomma van 5 gulden 10 h sth, met de costen daer omme gedaen, midtsgaders Ryckert Ryckertsz Schoudt veur de zomma van 25 sth
& is den veurnoemde Anna Meysses gecondemneert omme twisken
hier & 14 dagen gelt off pand in te brengen veur 't gunt veurzeyd staet.
Ysbrandt Jansz & Reyer Jansz com socus werden van Schepenen
ghecondempneert omme Wyberich Cornelisdochter van Schagen als
moeder van Pieter Jansz dat den veurnoemde wedue twisken hier &
14 dagen zal hebben gelt ofte uuytleg & dat roerend van conseltatygelt.
Willem Pietersz Dissel aledgeert in juydycye als dat de Heer
van Lis d’inpost van den paerden van Aeriaen Cornelis Rensz van
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Alcmoer gepacht heeft.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen dat Jan Opdaem hem
zal regueleren nae 't inhouden van den brieff by den Molenmeysters
in juydycye overgelevert, off dat hy den dam zal duersteken
& 't water laten lopen naer ouwer ghewoonten.
Arendt Ghysbertsz aledgeert in juydycye als dat hy Pieter
Muller heeft horen zeggen op 't laest doen hy nachuys zoude gaen
dat mocht zodanyge luyden wel in haer ooch druypen, & dat
nae zyn beste wetenscap nae 't eerste vonnisse.
Ende is mede gewesen by vonnisse van Schepenen dat Jan Pietersz
Ecx twisken hier & 14 dagen, mede syn ghetuychenis contra
Pieter Muller & den Offycyer sal doen.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen dat Dirck Aeriaen Pietgerts, Cornelis Jansz zal vryen & granderen van den Meyster.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen dat Cornelis Jansz
van Winckel Dirck Aeriaen Pietgerts sal vryen & granderen
van den Meester.
Schepenen in 't langehoort hebbend den eysch & concluysye
van Aeriaen Garbrantsz als eysscher ghedaen op &
tegens Gheryt Aeriaensz Biertapper tot Winckel ghedaechden
verclaeren by hueren vonnisse als den ghedaechden Aeriaen
Gaerbrants sal geven veur tacxtye de zomma van 2 dalers.
OR 5656/127
Jacop Jansz Veel is van Schepenen gecondempneert omme twisken
hier & 14 dagen vrye pand sal inbrengen contra Willem
Pietersz Dissel , & by foulte van dien dat hy zal inleggen
nae custuyme van den lande.
OR 5656/127v
Up huyden den 26en november 1584
Schepenen passisteren by hueren veurgaende vonnisse in date 14
dagen gheleden gewesen, als dat Wyberich van Schagen vanwegen huer soontgen sal
hebben grondelinghe van de goederen by Jan Pieter Jan Sloocx achtergelaten, & dat alles twisken hier & 14 dagen & dat alles
190

by den naeste lendens , & soe wanneer den eysser den lendens
van dies geadverteert hebben / & de lendens midtsgaders perthyen
nyet en connen veracorderen, dat alsdan in sulcken gevalle
den deelinge sal staen aen 't gerecht.
OR 5656/128
Up huyden desen 10den december anno 1584
Schepenen verclaeren by hueren vonnisse als dat sse
veur dees tyt ter oorsaycke den Offycyer van huys is ghe(
dach en weten te raemen off te setten omme de deelinge contra
Ysbrant Jansz ter eenre & Wyberich van Schagen als
moeder van huer kint te doen en dat alles by 't gerecht.
Alsoe den Offycyer van huys is soe zyn den Schoudt
alle zyn zaecken veur een 14 dagen in state gestelt.
Alsodanyge questye als eenen Heer van Lis als eysser
& Reyer Muller Claes Evertsz van Hoorn ghedaechden
hebben is veur dees tyt in state gestelt.
Willem Dissel als eysser op Jan Coeman gedaechden contra
eenen molendyc is veur dees tyt in state gestelt.
Alsodanyge questye als Aeriaen Maertsz van Hoochtwoudt
van wegen Ysbrant Jansz, ter eenre & Willem Dissel
als gemacht van 't weeskint van Jan Pietsz ter andere
is veur dees tyt veureen maent in state gestelt.
Eynet Jansz eysser & Cornelis Rembrantsz ghedaechden
is hueren questye in state gestelt.
Alsoe by den Offycyer is verboden omme Pieter Jacopsz
met zyn v-yster nyet verder aff te roepen, & Pieter
Jacopsz alhier in juydycye versoeckt, omme 't selffve by
Schepenen toelaten off gegunt te werden , is in state gestelt.
Alsoedanyge eysch als Willem Dissel als gemacht van
Schoudt Schyt van Winckel , & gedaen op Cornelis Jan
Reyers, & oick als gemacht van Meyster Joostes nagelaten wedue gedaen op Tys Jan Matys is mede
in state gestelt.
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Alsodanyge questye als Wyleff Gherytsz & Cornelis Dircxz eyss & Cornelis
Pietersz hebben is wederomme aen de oude arbyters &
Jan Bleskes tot een everman gewesen.
OR 5656/128v
& den questye twisken Cornelis Dircxz aen 't Verlaet als eysser
& Cornelis Pietersz ghedaechden, ter causse van 19 gulden
is wederomme aen den ouwe arbyters gestelt & Jan Bleskes
tot een everman.
Den questye twisken Jacop Cornelis Aeriaens & Jan Pietersz
Lammert Willems, Pieter Pietersz , eysser op Claes Oterlic
ghedaechden is wederomme aen ouwe arbyters gestelt.
Aeff Jans de dienstmaecht gheweest heeft van Pieter Dircxz
Backer is van Schepenen toegescat contra Pieter Dircxz
Backer veurnoemdt zyn beste koe veur de somma van
10 gulden ter causse van dienstloon.
Schepenen hebben den questye twisken Jan Pieter Claes ghedaechden
& Willem Dissel als eysser totten naesten rechtdach in
state gestelt.
Schepenen hebben Jaep Cornelis Aeriaens als eysser contra
Grote Kueninc van Abbekerc toegewesen 3 gulden in de handt
& 10 sth in 't lach ter causse van houdt van zekere
ossen.
Pieter Jacopsz aledgeert in juydycye als dat hy Willem
Pietersz Dissel soe hy de derde uuytroepinge doet
sal vryen en indempneren van Offycyer , en dat alles
roerend 't huwelyc off de boden van dien.
Schepenen hebben Aeriaen Gherytsz Butterpot veur dees
tyt veylich verclaert contra Jaep Nammens, so Willem
Dissel & alsoe Willem sertefecatye begeert sal hem wederomme
moeten verdagen, op welcke vonnisse Willem Dissel protesteert
op alle costen schaden & interesten.
Schepenen perssisteren by hueren veurgaende vonnisse in date
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den 25sten november ghewesen, als dat Pieter Jansz
Koorn contra Tys Pietersz als gemacht van Alit Pieters
zyn suster van Winckel, sal vrye pandt inbrengen
twisken hier & 14 dagen veur de zomma van 20 gulden
& 1 h sth, off dat hy by foulte van dien sal inleggen
na rechte van den lande.
OR 5656/129
Schepenen hebben den questye twisken Willem Pietersz
als gemacht van Schoudt, & Pieter Jansz Koorn van Heertswout
ghedaechden, & dat alles ter causse hy 't Schepen vonnisse in date
den 26en november nu laestleden, gheprononsieert nyet voldaen
en heeft, veur dees tyt in state ghestelt.
OR 5656/129v
Up huyden den 19en december anno 1584
Soe zyn den Schoudt & Schepenen ofte gerechte van Nye Nyedorp
gheweest opte devysye ofte deelinghe , van de goederen by Jan
Pietersz Sloocx † achtergelaten, twisken 't weeskint van
Schagen ter eenre & Ysbrant Jansz com socus als gemacht
van hueren moeder wonende binnen Nyedorp aen den Lange Brug
ter andere zijde / & is 't veurzeyde weeskint by 't gerecht
veurnoemt / toegevonden & aengedeelt het gherechte zeste paert
van 't lant leggend achter 't huys aen den Lange Brug daer questye
omme es , behoudelyck de gerechticheyt van 't zeste paert.
de Heer van der Stadt zyn gherechticht in den veurnoemde weyde
midtsgaders oock de gerechte belastingx op dies staende , &
dat yder veur zyn quote portye , midts noch boven dien
dat 't veurzeyde weeskint sal ghenyeten off hebben 't gerechte
twaleffde paert van 't huys en de erffve staende & leggende mede
binnen Nyedorp aen den Lange Brug veurzeyd, & dat onder
expresse condytye dat het veurnoemde weeskint, ofte zyn gherechte voocht sal ghehouden wesen te betalen binnen den
tyt van acht weken na date van desen , alsulcke penningen
als de broeders van de † Jan Pietersz uuijt crachte van
zyn rechtelycke schulden alreede verschoten & betaelt hebben
des sal oick noch ghehouden zyn 't veurzeyde weeskint off de voocht
van dien verder te betalen / alle wetlycke & verder rechtelycke
schulden by den veurzeyden Jan Pietersz achtergelaten / veur 't welc
van dien / verobledgeert & verbonden zal blyven 't veurzeyde landt
& huys ter tyt & wyle toe dit alles veurnoemdt voldaen &
betaelt zal zyn / verder sal 't veurnoemde weeskint van Schagen oick
mede hebben & genyeten alle de cleederen , midtsgaders alle
't gundt wes den voocht van 't weesking ofte zyn gemacht
zullen connen bewysen / verder den veurzeyden † Jan Pietersz
achterlaten goederen te zyn / Aldus ghedaen by Schoudt &
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Schepenen als boven / My presendt als Secretaris der
veurzeyden stede.
Floris Claesz Buyten
OR 5656/130
Geen tekst

OR 5656/130v
Geen tekst

OR 5656/131
Geen tekst

OR 5656/131v
De-- @ 1585
Schepenen van Nye Nyedorp

Oude Nyedorp

Jan Pietersz Vrist [Vridt?]
Amel Gherytsz
Jan Toemsz
Aeriaen Michielsz
Jan Huybersz
Claes Dircxz
Pieter Claesz

Rechtdach den 16en january @ 85
Aeriaen Bartomeusz --lug kent Eelke Nomes schuldich
te wesen de zomma van 4 gulden 10 sth / ter causse
van een weefftou, Es geschiet ter presentye van Jan
Tomasz.
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen , als dat den
Offycyer zal ghehouden wesen omme twisken hier & 14 dagen
met wetachtighe tuygen te bewysen als dat eenen met namen
Dirck Aeriaensz, midtsgaders Pieter Cornelisz off eenich
van hen beyden eenen Pieter Jan de Widts zou hebben
ghequest.
Alsoe eenen Ryckert Ryckertsz Schoudt op huyden eenen
Jan Willemsz van Oude Nyedorp heeft beclaecht contra
als dat hy hem heeft vervordert omme eenen Meynert
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Garbranstz te verpachten d'impost van de Haerlemmer bier 't welc
Jan Willemsz in juydytye bekend & verclaerde als dat
Jan Willemsz als pachter van dies daer aen hadde
verclaert naer uuytwysen den ordonantye ofte placaete
daer van zynde & d'welcke veur dees tyt veur een 14
dagen is in state gestelt.
OR 5656/132
Den 7en januarye @ 1585
Is ghewesen by vonnisse van Schepenen als dat Aeriaen
Gherytsz Butterpot, alsoe Willem Dissel als gemacht van
Cornelis Rembrantsz hem twisken hier & 14 dagen sulcx van
hem begeert, dat Aeriaen Gherytsz in sulcken gevalle sal
ghehouden wesen omme zyn ghetuychenisse te doen twisken hier
& 14 dagen / van 't gundt Cornelis Rembrantsz off zyn
ghemacht hem is affeyssend.
Alsoe eenen Reyer Pietersz Muller in juydytye heeft gealedgeert
ofte versocht als dat eenen Pieter Cornelis Heynes ofte
anders genaemt Heer van Lis, hem soude bewysen als dat hy
binnen onse banne eenen collecteur heeft gestelt, alwaer men
de coop van paerden zoude moeten aenbrengen, 't welc
de heer veurnoemt als pachter nyet en heeft bewesen off verclaerde
alsoe gedaen te zyn.
Schepenen ghehoert hebben den eysch & concluysye van
Willem Dissel als gemacht van Dirck Backer & Schoudt
Schyt van Winckel, ghedaen op & tegens Cornelis
Jan Reyers als gemacht van Gheert Florisdochter
een nagelaten weeskint van Floris Jan Reyers als
ghedaechden, hebben den ghedaechden geapsolveert van den
eysch & concluysye op hem gedaen, op welcke vonnisse
den veurnoemden Willem Dissel als gemacht als vooren
protesteert op alle costen schaden & interesten.
OR 5656 / 132v
Up huyden den 12en january @ 1585 als wesend den laesten
ofte uuytslach gading
Also Willem Pietersz Dissel als gemacht van 't nagelaten weeskint
van Gerberich van Schagen, eenen swenonts tuych hadde
gheboden op & tegens Ysbrant Jansz van de Langereys als ghemacht van zynen moeder, & dat roerend de huer van 't lant
't welc 't veurnoemde weeskint van den gherechte van Nyedorp is toegedeelt uuyt 't lant aen de Langebrug & 't huys & erffve, blyckend
by Schepenen redgyster, & den Swenonts alhier gecompareert
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zynde hebben 't weesken van Schagen veurnoemt in 't bester recht getuycht.
Up huyden den 22en january @ 1585
Pieter Jansz Koorn van Heertswoudt gheeft hem over omme
twisken hier & Sinte Lourus nu eerstcomend Thys Pietersz
als broeder & voocht van Alit Pietersdochter den naglaten
wedue van Aeriaen Allertsz te betalen de zomma van 15 gulden &
1 h sth, ter causse van berekende penningen spruytend van zekere
rogghe , & by foulte van dien soe Pieter Jans opten veurnoemden
dach nyet en betaelde, soe stelde Pieter Jansz daer veur ten
onderpande , de vruchten van de zaedacker leggend buyten comend
overdaer mede hueren wil te doen soe verre als de penningen
strecken midtsgaders noch 7 sth van verlopen costen.
Geschiet ter presentye van Amel Gerytsz & Aeriaen
Michielsz als Schepenen & my presendt als Secretaris.
Floris Claesz Buyten.
OR 5656 / 133
Up huyden den 21en january @ 1585
Schepenen ghehoort hebbend den eysch van Ryckert Ryckertsz
Schoudt eysser gedaen, op & tegens Pieter Reyersz Muller
ghedaechden / verclaeren by huer, hebben den veurnoemde Pieter
Reyersz Muller , ter causse hy | hem 't selffde den Offycier
hem was aenseggend, hem heeft laten ontvallen
hebben Pieter Reyersz doer dies geapsolveert, & den froudt
van zynen eysch ontseyt.
Ryckert Ryckertsz Schoudt.
Pieter Jacopsz belooft alhier in juydytye Willem Pietersz
Dissel te vryen van 't gunt den Schoudt op Willem Dissel
veurnoemt heeft te zeggen & dat belangend de proclamatyen
is den Offycyer , midtsgaders Pieter Jacopsz veurnoemt
geapponteert, aen Rechtsgeleerden in Den Haege, belangend
den questye als vooren.
Aeriaen Maertsz van Hoochtwoudt als gemacht van Jan
Jacopsz van den Moerbuyck, alledgeert alhier in juydytye
soe Jan Jacops iet mochte geseyt hebben 't welc den Offycier
hem was aenseggend, dat hy 'tselffde hem laet -met toufal zoude mogen ontstaen, off dat zyn zaeck
zoude staen aen den Dycgraeff & hemraeden.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Ryckert Ryckertsz Scoudt
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eysser gedaen op en tegens Jan Jacopz van den Moerbuyck gedaechden
den welcken hem was aenseggend dat hy hadde opte Secretaris
van den Dycgraeff gesproken als dat hy een valsse acte soude
geschreven hebben, hebben den Offycier alhier veur dese
vierschaere ontseyt te causse, den Dycgraeff en hemraede
't zelfde soe daer yet aen verbuert zoude wesen soude berechten.
OR 5656 / 133v
± belangend
den quetsseur

Schepenen gehoort hebbend den eysch van Ryckert Ryckertsz Schoudt
gedaen op en tegens Cornelis Jansz van Winckel ghedaechden
verclaeren by hueren vonnisse, alsoe den offycyer gheen kennisse
van de ouwe Schepenen en heeft ± hebben doer dies den Offycyer
van zynen eysch ontseyt, & den gedaechden geapsolveert.

Schepenen gehoort hebbend den eysch van Ryckert Ryckertsz Schoudt
gedaen op & tegens Cornelis Pietersz van 't Verlaet , roerend dat
den veurnoemde Cornelis Pietersz com socus een huys hebben getranspoirteert
sonder daer quytantye van te transpoirteren , hebben veur vonnisse
gewesen soe Cornelis Pietersz can bewysen twisken hiet & 14
dagen dat 't zelffde tot Ouwe Nyedorp in 't weesbouc staet , zal alsdan
van den Schoudt zynen eysch geapsolveert zyn.
Jan Florisz als gemacht van Nyes Jansdochter zynen moeder
is van Schepenen gelt off maecxsel toegewesen contra Aeriaen
Claes Zygers, twisken hier & 14 dagen, veur de zomma
van omtrent 12 gulden ter causse van huer van landt.
Schepenen ghehoort hebbend den eysch van Jacop Cornelis
Aeriaens eysser gedaen op & tegens Claes Jansz Oterlyck
gedaechden, midtsgaders zekere getuychenisse gezyen
hebben by hueren vonnisse Jacop Cornelisz van zynen eysch
op Claes Oterlick gedaen, ontseyt.
Pieter Cornelis Heynes off anders heer van Lis aledgeert
in juydytye , als dat Pieter Reyersz als gemacht van zynen
soen als gedaechden, & hy als eysser elcx twee maanden
soude nemen, & by aldien perthyen aen wedersyden metten
arbyters nyet en comende [connende] veracorderen / ver---- Reyer
Pietersz alsdan veur dese vierscaere 't recht, & begeert
alsdan met Reyer Pietersz te trecken veur den -- hove
destaten.
OR 5656 / 134

197

Up huyden den 26en january 1585
soe compareerde veur my & Schepenen by naemen hier
ondergheschreven , den eersamen Marytgen Cornelisdochter poirtersse
tot Nye Nyedorp zieckelyc te bedde leggende maer nochthans huer
zynnen memorye & verstant volcomentlyck ghebruyckend zoo 't uuytwendelycken bleeck, nyet slinckelyc verleyt off van yemant
tot desen geinduyseert zynde alsoe zy zeyde , maer puer uuyt
hueren eegene vrye wille opset & met welbedachten moede & heeft
by testamentarye & uuyterste wille gemaeckt & geordoneert, maeckt
ordoneert & disponeert midts desen in forma hier naer volgend &
verclaert in den eersten Soe legateert & bespreckt zy testatrix
veurzeyd. Tryn & Nammen Vrericxdochters gesusters na 't overleden
van huer testatricx huer bed mette peulue, & 't bedcleedt , &
Marytgen / Vrericx Schoemakers wyff huer beste pels / Lysabet
Vrericx huer swarte kuers, Cornelis Aeriaen Neel Lamberts wonende
te Cuypes in Vroutges Landt de graewe kuers / Cornelis Jan Garbrants
huer swarte juyp, Anna Vrericx huer linnen scort, met
het beste clet met het haeckeltge, Tryn Jaep Rens [Reys?] huer ouwe
pels met een hemt / Ffeu Dircx de -----ff leggende aen de westzyde met het riedt, & Griet Wybrants twee hemden, ende sal
verder Vrerick Schoemaker veurzeyd uuyt hebben & behouden veur
zyn vry egen den 30 karolusse guldens van haer testatricx
op rente heeft, en sullen den anderen goederen die zy behalff
't gundt veurzeyd is metter doot ontruymen & achterlaten sal ghedeelt
werden by den bloetvrienden gelyckerwys den ordonantye daer van
gemaeckt zynde uuytwyst / Dit alles verclaerde zy testatricx veurnoemt
huer uuyterste wille te zyn & begeerde dat het zelffde in
alle punten vast & onverbrekelyc onderhouden soude werden.
Actum op jaer & dach als boven ten huyse van haer testatricx
veurschreven, ter presentye van Jan Tomasz & Jan Huybertsz Schepenen
van Nye Nyedorp waerdich van gelooff hier over geroepen / &
sonderlinge gebeden, & is mede tot meerder kennisse
desze van den veurnoemde Schepenen elcx bysonder ondertekent
in kennisse van my als Secretaris Nyedorp.
Floris Claesz Buyten
OR 5656 / 134v
Up huyden den 4en february @ 1585
Huybert Timmerman kent Jacop Jansz Groed schuldich te wesen
den somma van 20 gulden op goeder rekeninge, ter causse van huer
van landt ; geschiet ter paesentye van Amel Gherytsz
als Schepen.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Ryckert Ryckerts
Schoudt eysscher gedaen / op & tegens Reyer Jansz van de
Langebrug com socus gedaechden, hebben den veurnoemden Reyer Jansz
ter causse hy op Schepenen gesproken soude hebben, gecondempneert
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in een emende van 10 pont.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Ryckert Ryckertsz
Schoudt eyssher gedaen, op & tegens Aeriaen Claesz Oterlick gedaechden, hebben den veurnoemde Aeriaen Claesz gecondempneert in een corectye van 2 dalers
van van 36 sth 't stuck.
Jonge Jan Oom van Oude Nyedorp kent Heynderick Cornelis
Symons schuldich te wesen de somma van 56
karolus guldens, spruytend van verschenen kusting, & belooft
de zelfde te betalen paesmarct nu eerstcomend, & by foulte
van dien geeft hem over omme 't selffde by faulte van
dien uuytgeleyt te werden / Geschiet ter presentye
van Jan Tomasz als Schepen.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen 18 sth toegewesen contra de Langebruggers, ter causse van zekere costgelt.
OR 5656 / 135
Up huyden den 18en ffebruary @ 85
Jonge Jan Aeriaen Buers kent Cornelis Lourusz schuldich te wesen
de zomma van 9 gulden 26 sth 4 penn roerend van een coop van
een koe geschiet ter presentye van Jan Tomasz als Schepenen.
Jacop Jansz Groed is van Schepenen toegescat / contra Huybert
Timmerman zyn beste koe veur de zomma van 22 gulden op
goede rekeninge.
OR 5656 / 135v
Up huyden den 26en february @ 1585, soe compareerde
veur my & Schepenen by naemen hier ondergeschreven, den eersamen
Allert Janz, & Aeriaen Willemsdochter als gerechte man & wyff
onse mede poirter & poirtersse, gaende & staende, heur beyder zinnen
memorye & verstant volcomentlycken gebruyckend alsoec uuytwendelycken
bleeck / nyet slinckelyc verleyt ofte van yemant tot desen geinduyceert
zynde alsoe zyluyden zeyden , & verclaerde hy testateur & zy testatrice
veurnoemt & elcx van hen besonder huer uuyterste wille te zyn
& dat alles om redene heurer de consientye daer toe moverend, dat de
langst levende van hem beyden zal behouden alle de goederen die den
eerst overledene van hem beyden ongedisponeert ontruymen & achterlaten
sal, & dat alles zyn ofte heur leven lanc, ten waere dat den langstlevenden
wederomme quame te huwelycken, sal in sulcken gevalle de gerechte erffgen(
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alsdan treden in de c[s?]uccessye / van den eerst overledene, & dat alles sonder
dat den gehuden in sulcken gevalle enichsins meerder sal behouden dan
den gerechte een helft, dit alles verclaerde den veurnoemde testateur &
zy testatrice veurnoemt huer uuyterste wille te zyn / ende begeerden
dat het selffde vast & onverbreeckelyc onderhhouden soude worden, & dat
het zelffde zoude gestelt werden in 't Schepenen redgyster / Actm op jaer
& dach als boven ter presentye van Jan Tomasz & Aeriaen
Michielsz Schepenen van Nyedorp, waerdich van gelooff hier
over geroepen & zonderlinge gebeden, & oick mede van den veurnoemde
Schepenen tot meerder kennisse van desen elcx bysonder ondertekent.
Adus gedaen my presendt Secretaris Nyedorp
Floris Claesz Buyten.
OR 5656 / 136
Up huyden den 4en maerte @ 1585
Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat Jan Ringers van Langendyc
sal mogen pandt wysen aen Jan Claesz Buyten zijn cleederen , & zullen verstocken
wesen d'wersnacht.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen dat Syvert Pietersz
& Aeriaen Michielsz de voochdyscap contra Jan Hertochs kinderen
zullen mogen quytscelden, 't welc zy als voochden de facto gedaen hebben.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat Anna Meynsses
van Oude Nyedorp Jan Allertsz twisken hier & maent sal
vryen & granderen van de kercmeysters van Oude Nyedorp.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen soe wanneer Dirck
Jansz van Oude Nyedorp Jacop Jansz Veel rechtelycken geinsinueert
heeft, & den veurzeyden Jacop Jansz opten bescheyden dach nyet
en compareert dat in sulcken gevalle de rekeninge sal staen aen
Dirck Jansz com socus, & nyet aen Jacop Jansz.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen, als dat Willem Pieters
Dissel als gemacht van Duerdryver, midtsgaders Maerten Fecke
als gemacht van Anna Mames zyn suster, twisken hier & 14
dagen off 't staet langer medt gemoedt, zullen trecken binnen Horn
off Alcmoerwaerts hem goetdmacken sal, & aldaer conceleren
met rechtsgeleerden, contra de cessye by Anna Mames off Maerten
Pietersz gedaen.
Cornelis Lourusz is van Schepenen toegescat contra Jan Aeriaen Buers
zyn beste koe veur de zomma van 9 gulden 16 sth 4 penn
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metten oncosten daeromme gedaen coemt 10 ghulden 12 penn.
Jan Cornelisz Vadt is van Schepenen toegescat contra Marytgen
de nagelaten wedue van Ruyge Wyleff, een bed veur de
zomma van 2 gulden.
OR 5656 / 136v
Up huyden den 18en maerte @ 1585
Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat de rekeninge contra Eynout
Jansz als voocht van Heynderick Jan Willems weeskint ter eenre
& Cornelis Rembrantsz ter andere , by Schoudt & Schepenen gedaen
dat 't selffde rekeninge sal standt hebben ende van waerden wesen, &
sal Cornelis Rembrantsz hebben, van 't veurzeyde weeskint off zyn voochden
van wegen de voochdye den zomma van 18 gulden , & dat Eynout als
voocht veurnoemt sal betalen 24 sh van tekenen van zekere ackten
van den veurnoemde rekeninge, & verder de verteerde costn in den rekeninge
als vooren gedaen zullen pertyen aen wedersyden halff & halff betalen.
Anna Meysses van Oude Nyedorp bekent Heynderick Pieter Coots
Lakencoper schuldich te wesen de zomma van omtrent 7 gulden
roerend van laken / geschiet ter presentye van Jan Toemsz Schepen.
OR 5656 / 137
Schepenen hebben gewesen ten versoutke van zekere credytur
van Pieter Heyn Schoemaker . . . . . . . .
Up huyden den 27en maert @ 1585 als wesen geen
ordonaris rechtdach , soe hebben den Offycyer & Schepenen
geweest in 't stadthuys omme recht te administreren, &
hebben Schepenen by hueren vonnisse geinstitueert gecondempneert tot sequesters
van de boedel van Piet Heyn, Barent Albertsz, Cornelis
Rembrantsz, Syvert Pietersz midtsgaders Jan Pietersz
Koeman, omme dezelffde goederen binnen 2 etmael by
kennisse van 't gerecht, te inventariseren de goederen by Pieter
Heyn achtergelaten, & alsdan de goederen
vercopen tot profyte preverentye van de credytueren, & de goederen
vercocht hebbend de penningen alsdan te leggen onder 't gerecht
omme , daer naer by 't gerecht de selffde penningen
te preveleren naer behoren.
OR 5656 / 137v
Geen tekst
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OR 5656 / 138
Geen tekst

OR 5656 / 138v
Up huyden den 1en april @ 1585
Aeriaen Dirck Yffves kent Geryt Aeriaen Cornelis schuldich te wesen
de zomma van 43 sth & belooft 't zelffde binnen 14 dagen off 't staet
langer met gemoed te betalen geschiet ter presentye van Claes Dircxsz
Schepen.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat 't nagelaten weeskint
van Jan Pietersz Stoocx van Scagen zal hebben de zomma van 4
karolusse guldens, & dat alles van Ysbrant Jansz com socus, ter
oirsaycke de Arbyters discorderen in uuytinge, & verder als dat pertyen
aen wedersyden elcx sullen zyn eygen oncosten betalen.
Schepenen hebben t'zeggen by Jan Piet Willemsz Jaep Symensz &
Lammert Aeriaensz & Cornelis Rensz, & Heynderick Cornelisz
Symonsz, gedaen, twisken Jaep Vol , & Dirck Haaff com socus
gedaen, van waerden gewesen, & d at by aldien Jacop Jansz
zyn broer off een ander goet man daer veur te weten veur
't seggen twisken hier & de naeste rechtdach bewillicht, & de zelfde
alsdan borch wert.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen toegescat contra de Langebreggers de zomma van 11 h sth, ter causse van arbytsloon.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat 't nagelaten
weeskint van Jan Pietersz Stoocx wonachtich t' Schagen zal
hebben van Yssbrant Jansz com socus , de zomma
van 4 karolus guldens, & dat alles
hier inne gesmolten de zeste paert van 't lant achter 't huys
gelegen uuytgeseyt ------------------zyn gerechtichheyt &
12e paert van 't huys & cleederen by Jan Pietersz
achtergelaten & alles anders, nyet , ende dat alles ter
oirsaycke d'Arbyters perthyen in 't lange gehoort hebbend
& by ons Schepenen 't aponytement van de Arbyters gesien
hebbend welck luyde dat eensdeels van de Arbyters byde
hebben 't weeskint ------------ de zomma van 8 gulden
& deden d'Arbyters nyet met alles , & overmits dat ---pertye zyn eygen oncosten soude betalen, op welcke
vonnisse Willem Dissel als . .. . . . . . . . . . . . . . .
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OR 5656 / 139
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Willem
Pietersz Dissel eysser als procareur van Jacop Jan Claes
Kuypers als voocht van 't nagelaten weeskint van Jan
Pietersz Stoocx van Schagen eysser, & 't andwoert van
Aeriaen Maertsz als procareur van Ysbrant Jansz com socus
gedaechden, & oick mede gehoort en gesien hebben zekere aponytment
van de Arbyters welc tot verscheyden reysen over de questye
als voren besich geweest hebbend verclaeren en, hebben met rype
delyberatye van raede by hueren vonnisse verclaert als dat
de veurnoemde Jan Pietsz zyn weeskint zal hebben van Ysbrant Jansz
com socus de zomma van 4 karolus guldens, en meerder
en hier ---- gesmolten de twaleffde paert
van 't huys & zeste paert van 't lant, en de cleederen & alles
anders en meerder nyet, midts dat elcx zyn eygen oncosten
sullen betalen, waer op Willem Pietersz Dissel als gemacht
& van wegen als voren protesteert op alle costen scaden &
interesten / Den 28en october betaelt 4 gulden by Ysbrant
Jansz & Reyer Jansz roerend van zekere penningen by Schepenen
vonnisse gecondempneert zyn blyckend by 't vonnisse als boven
& 't zelfde ontfangen by handen van Willem Dissel als
gemacht van 't weeskint als voren / in kennisse van my als
Secretaris Nye Nyedorp.
Floris Claesz Buyten
OR 5656 / 139v
Up huyden den 29en april anno 1585
Claes Jacop Jan Sanders heeft up huyden geclaecht in juydytye op
& tegens Jan Jaspersz van Oude Nyedorp
contra een constituytye brieff, & alsoe Jan Jaspersz nyet en
compareerde, is den zelffven tyde den veurnoemde Jan Jaspersz ter
oirsaycke van dien veylich verclaert.
OR 5656 / 140
Up huyden den 13en meye @ 1585
Alsodanyge questye als den procareur . . . . . . . . . .
Schepenen gehoort hebbend den eysch van den procareur van de Heer
van Lis gedaen op & tegens Maerten Fecke, Dirc Jan Kuecx, Syvert
Pietersz Symon, Dircxz, off Oom Keele Reyers, Willem Dissel, Albert
Jan Dircx, gedaechdens, hebben den questye veur dees tyt
veur een 14 dagen in state gestelt.
Herck Backer is van Schepenen toegescat contra Kees Piet Ruych
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zyn beste bed, veur de somma van 42 sth, ter causse van
arbeytsloon & rogge by den gedaechden van den eysser gecocht
gecocht & nyet betaelt hebbend.
Jan Rippersz aledgeert in juydytye, als dat hy een scuyt
van Tys Cornelisz gecocht heeft , & 't gelt rechtelyc sculdich
es.
Claes Jan Smits als gemacht van Eel Heertges is van Schepenen
gelt off maecxel twisken hier & een maendt toegewesen contra Jonge Piet Heyn, off 't staedt langer med gemoedt
& dat alles nae vermelden den boelbrieff.
Schepenen verclaeren by hueren vonnisse, dat alsoe Floris
Jan Floris van Oude Nyedorp veur Pieter Claesz als Schepen
geweest heeft , & heeft hem veur Jacop Jansz Veel borgh
geconstitueert, & als princepael, contra Dirck Hansz com socus
hebben doer dies by hueren vonnisse verclaert , als dat Dirck
Hansz com socus als eyssers daer mede sullen offstaen.
Claes Jacop Jan Sanders van Winckel is van Schepenen toegescat
contra Jan Jaspers vier zyn beste koeyen , veur de somma van
27 karolus gulden, ter causse van verschenen renten
& daerenboven 3 sth van sententye gelt.
OR 5656 / 140v
Anno 1585 den 27en mey
Upten dach van huyden zoe compareerde veur ons Schepenen
hier ondergeschreven , in hueren propren perconen , Aeriaen Cornelisz
Slootges, & Jannetgen Florisdochter, ende bekenden als datsse
met malcanderen in den huwelycken staet vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Claes
Dircxz & Aeriaen Michielsz Schepenen van Nyedorp. Ondertekent
desen 27en mey 1585, my presendt Secretaris.
Floris Claesz Buyten
OR 5656 / 141
Up huyden den 27en mey anno 1585
Cornelis Hercxz van Sinte Maerten belooft off geeft hem over omme
twisken hier & Sint Jacop anno 1587 den brieff
sprekende op d'erffgenamen van Herc Aris te lossen, aldus gedaen
ter presentye van ons Amel Gherytsz & Jan Pietersz Widt
als Schepenen van Nye Nyedorp.
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Is gewesen by vonnisse van Schepenen . . . . . . . . . . . . .
Van Jan Heyn
± Uyten name
Schepenen hebben 't vonnisse contra Ryckert Ryckertsz Schoudt ±
± als procareur van
als eysser ter eenre & Willem Pietersz Dissel ± ter andere
Pieter Dirck Lourus
en dat roerend alles dat den Schoudt nyet gehouden zoude zyn
Pieter Pfhilpsz Maerten omme yemants recht te vorderen off woort te houden / hebben
Schepenen
Aeriaensz.
by hueren vonnisse verclaert als dat den Offycier veurnoemt eenich
woort zoude houden veur dese tyt veur een 14 dagen in state gestelt.
Gheryt Aeriaen Cornelis van Winckel is van Schepenen gelt off
maecxsel toegewesen contra Aeriaen Komen Garbrants tot Nyedorp
veur de somma van omtrent 96 gulden op rekeninge &
dat roerend van kustinge van 't huys by Aeriaen Garbrants van
Geryt Aeriaens gecocht heeft, blyckend by den kustingebrieff & dat
twisken hier & 14 dagen off 't staet langer med gemoedt.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen dat alsoe Jan Heynderick Geels
als eysser op & tegens Pieter Pfhilpsz van Alcmaer gedaechden
com socus & dat alles om rekeninge
dien Jan Heyndericxz versochte van de wees----- van de goederen
by Luydue Pieter Maerts achtergelaten, is Jan Heyndericxz veur
desen vierschaere ter causse hy tot noch toe tevreden is
geweest ontseyt & den gedaechden com socus geapsolveert op welcke
vonnisse Jan Heyndricxz com socus hem stelt refermant off apellant veur den
Hove van Hollant / Actum den 29 meye---- in kernisse van Aeriaen Michielsz
ende is verder gewesen by vonisse van Schepenen dat alsoe
de questye twisken Jan Heyndricxz Geels com socus, ter eenre
& Pieter Dirck Lourus van Winckel com socus ter ander zyde
is hangende off geweest veur den Hove vn Hollandt
dat perthyen hem sullen regueleren na 't aponytement van den
Hove daer van gepasseert.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel als procareur van
Pieter Dirck Laurus / Maerten Aeriaensz van Barsingerhorn / & Pieter Pfhilpsz
van Alcmoer ter eenre, & 't andwoert van Ryckert Ryckertsz Schoudt
als gemacht van Jan Heyndericx ter andere, hebben by hueren
den saecke als dat den Offycyer zoude mogen, veur den vierschaere
alhier veur yemant aledgeren off woort houden veur een
14 dagen in state gestelt.
OR 5656 / 141v
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Willem Pietersz
Dissel als procareur van Geryt van de Sluis gedaen op & tegens
zekere poirteren van Oude Nyedorp omme te hebben sertefecatye van
zekere poirteren / omme te bekennen hoe veel zy Portyaen Jansz
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van Harincarspel gegeven hebben, midts dat Portyaen Schoudt veurnoemt tevreden
zoude
zyn is den veurnoemde Geryt van den Sluis by vonnisse van Schepenen
van zynn eysch ontseyt / & den gedaechden geapsolveert.
Maerten Pietersz Fecke is van Schepenen toegewesen contra Remmert
van Harinchuysen , betalinge van zeker costgelt twisken hier &
een maent, off 't staet langer med gemoedt / & dat roerend van
zyn kints costgelt.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen dat Jan Ruppersz Tys Cornelisz
twisken hier en een maent sal betalen de zomma van 20 gulden
off 't staet langer medt gemoedt , & dat roerend van kustinge van een
schuyt, & by aldien Jan Rippersz eenyge schade omme dies moste
lyden ter causse den schuyt --------- becommert waer, sal Tys Pietersz
Jan Rippersz in sulcken gevalle daer van vryen & granderen.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen / als dat Meynert Garbrants
sal gehouden wesen omme over de hoffsteed contra Pieter
Jansz Koeman zynen kinderen te gaen omme 't not van 't lant aldaer nu ter
tyt zyn koeyen gaen competerend Jan Koeman tot Amsterdam te
halen / & dat alles achtervolgend de compesytye by Pieter Jansz Koeman
Jan Koeman & Amel Gerytsz gedaen.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen / als dat Dirck Jansz Kueck
& Cornelis Jansz Castercom / midtsgaders Syvert Pietersz & Cornelis
Pieter Adamsz zullen mogen volstaen , contra de Heer van Lis
met 't gunt by hemluyden is verclaert off bewesen / & dat
Pieter Cornelisz Heer veurnoemt sal hebben sertefecatye off atestatye
op zynen costen van Maerten Fecke met zyn com socus.
OR 5656 / 142
Up huyden den 24en juyny anno 1585
Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat Pieter Jan Almers &
Kene van Oude Nyedorp twisken hier & 14 dagen zullen rekenen
ten versoucke van Heyndrick Cornelisz , met Heyndrick Cornelisz veurnoemt
& Aeriaen Cornelisz Groe(n?).
Willem Dissel eysscher als procareur van Neel Jan Pieters com socus gedaen
op & tegens Dirck Jansz Kueck gedaechden is veur dees tyt veur een
14 dagen in state gestelt.
Dirck Heertges wonend te Boolswert is van Schepenen inventaris toegewesen van de naegelaten wedue hueren goederen twisken hier
& 14 dagen.
Pieter Piet Heyns is van Schepenen gelf off uuytleg toegewesen
twisken hier & vier dagen / contra Meynert Garbrants veur
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de zomma van omtrent 24 gulden op rekening.
Aeriaen Jacopsz & Albert Reusz van Oude Nyedorp is van Schepenen
gelt off uuytleg toegewesen contra Jan Allertsz twisken hier &
Sint Jacop veur de zomma van 24 gulden op rekeninge
roerend van kerkegelt.
Schepenen verclaeren by vonnisse als dat de questye twisken Pieter
Pietersz Heyn, & Willem Dissel als gemacht & van wegen
de wedue van Veenhuysen, sal staen om alreheylygen, midts dat
de wedue heeft die veur preverentye.

Heyn Schoumaker

OR 5656 / 142v
Up huyden den 22en juyly 1585
Jan Jansz Castercom heeft pand gewesen aen een deecken & veurts tot
Schepenen schattinge , contra Lammert Jansz tot Winckel veur de zomma
van 34 stuyvers , geschiet ter presenty van Jan Tomasz
als Schepen.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat den nagelaten wedue
van Claes Jansz Gyses Claes Kruyff sal ontlasten & vryen off nae huer
nemen zekere anderhalff znees oncosten & dat alles achtervolgend zekere
uuytspraeck by Heynderick Gertytsz & Cornelis Rembrantsz gedaen, &
dat den wedue veurnoemt, Claes Kruyff sal betalen van de, op welcke
vonnisse Aeriaen Gerytsz van wegen de wedue protesteert.
Meester Pieter Sirdgyn tot Hoochtwoud is van Schepenen gecondemneert contra den
Offycyer
in een emende van 5 pondt, ter causse hy alhier gearesteert is
geweest & daer en boven is apsent gebleven nyet op ten bescheyden tyt
alhier in rechte competerend, & by aldien hy competeert off verschynt
by gespannen vierschaer, dat Meester Pieter, sal w ontlast wesen van
't vonnisse, & noch in een emende van 42 schellingen mede tegens
den Offycyer, ter causse veurszeyd, alles contra Jan Allertsz van Oude
Nyedorp.
Anna Meynsses van Oude Nyedorp heeft huer overgegeven & belooft
als dat zy huer koe twisken hier & 14 dagen sal betalen, & alsdan
de penningen daer van comen te tellen in handen van Cornelis Pietersz
& 't gunt datter alsdan noch aen rest , heeft sy haer overtgegeven alsdan
te verhalen aen de kustinge dien haer noch coemt van Joris Mathysz
Blochuys, & indien zy den koe opten veurnoemden tyt nyet en vercoopt
soe sal Cornelis Pietersz Brouwer off zyn gemacht de heele somma
als 33 ghulden 17 sth verhalen aen den kustinge veurszeyd.
Geschiet ter presentye van Aeriaen Michielsz Schepen.
Hier op betaelt
de somma van 8 --

Cornelis Jaspers kent Jan Syvertsz van Hoochtwoudt schuldich
te
wesen de somma van 14 gulden nae vermelden een oblegatye.
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behoudelyck den
eysser zyn actye.

Geschiet ter presentye van Aeriaen Michielsz Schepen.

Schepenen gehoort hebben den eysch van Jan Allertsz op & tegens
Meester Pieter Sirdgyn tot Hoochtwoudt, hebben den veurnoemden Pieter
ter causse hy alhier is aresteert & nyet gecompareert is doer
dies gecondempneert in een emende van 42 --- ter causse de vellichz
ende is by aldien Meester Pieter geen borch en heeft gestelt
den veurnoemden Meester Pieter verder gecondempneert in een emende van
5 pondt contra den Offycyer.
Lammert Jansz van Winckel is van Schepenen toegescat contra Jan Castercom zyn
beste bed & zyn beste deken veur de somma van 34 ghulden.
OR 5656 / 143
Up huyden den 5den augusty 1585
Schepenen gehoort hebbend den eysch van den den Offycyer mitsgaders Jan
Allertsz
als eysers gedaen op Cornelis Meusz , verclaren by hueren vonnisse, als dat
Cornelis Jaspersz twisken hier & 14 dagen, met onpertydyge tuygen sal
bewysen, als dat Cornelis Jaspersz veurnoemdt , den veurnoemde Cornelis Meusz
rechtelyck alhier in areste genomen heeft.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van den Offycyer contra Meester Pieter
van Hoochtwoud, hebben den veurnoemde Meester Pieter van den Schoudt
zynen eysch ontseyt , & den gedaechden geapsolveert van eysch & concluysy(
by den Offycyer op hem gedaen & hebben verder Jan Allertsz gecondempneert, in den eysch & concluysy by den Offycyer op Meester Pieter gedaen
& ter causse de huysvrouw van Jan Allertsz Meester Pieter veurnoemdt
t'onrechte alhier in areste genomen heeft.
OR 5656 / 143v
Up huyden den 19en augusty anno 1585
Schepenen gehoort hebbend den eysch van den Offycyer gedaen op & tegens
Jacop Aeriaensz gedaechden, & daer beneffens 't verweer van de veurnoemde
gedaechden den welcken versocht heeft copye uuyt de sertefecatye
den welcken den Offycyer onder hem hadde alsoe den gedaechden
alydgierden, hebben by hueren vonnisse den gedaechden copye toegewesen
uuyt den getuychenis contra, waer op den Offycyer
Schepenen hebben by hueren vonnisse verclaert / dat Cornelis Jaspersz
van Oude Nyedorp sal gehouden wesen omme met twee onpertydyge
tuygen sal te bewysen die de saeck aen noch off en gaet,
Schepenen hebben by hueren vonnisse verclaert als Cornelis Jaspersz
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gecondempneert in de emende van de zekere boete van -------------------contra
den Offycyer & dat ter oirsaycke dat hy eenen Jacop Meusz van
Heertswoudt alhier t'onrecht in areste off genomen heeft , & dat
ten waer sake dat Cornelis Jaspersz met twee onpertydyge tuygen
die daer aen winnen noch verliesen weet te bewysen sal dat hy Jacop Meusz
alhier in nae rechte in areste genomen heeft op welcke vonnisse
Cornelis Jaspersz protesteert.
Schepenen gehoort hebben den eysch & concluysy van Willem Pietersz
Dissel, als gemacht van Pieter Pfhilipsz van Alcmaer / contra Jan
Heyndericxz Gheelevertes , hebben den veurnoemde Jan Heyndericxz
van de eysch op hem gedaen contra ome betalinge te hebben veur de zomma
van 40 gulden't welc by den voochden van Maerten Geels Kin te cort
ontfangen is / rustend onder Floris Volckertsz geapsolveert, & Pieter
Pfhilpsz van zynen eysch ontseyt, op welcke vonnisse Pieter
Pfhilpsz protesteert.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel als gemacht van
Neel Jan Pietersz, & Syvert Pietersz als voocht van Cornelis Willemsz
gedaen op & tegens Dirck Jansz Kueck gedaechden omme betalinge te
hebben van de omtrent 52 gulden, roerend van achterststallich
berekende penningen, hebben by hueren vonnisse verclaert als dat Neel
Jan Pieters veur d'een helft als omtrent 26 gulden zal
hebben gelt off pandt / & de reste competeren Cornelis Willemsz
sal staen in questye aen de ouwe arbyters als
Barent Albertsz Amel Gherytsz & Claes Rood twisken hier in
14 dagen off 't staet langer med gemoed.
OR 5656 / 144
Neel Symons Remnes is van Schepenen toegescap contra Dirck Jansz
Kueck veur de zomma van 26 gulden 8 sth 11 penn
Dirck Jansz zyn twee de beste koeyen.
OR 5656 / 144v
Up huyden den 2en September anno 1585
Aeriaen Pietgerytszoen is van Schepenen gecondempneert in de boete van 10 pont
contra den Offycyer, off ten waer sake dat hy 't keerde met beter recht, & dat
alles achtervolgend zekere placate gepubleceert in martye nu laestleden.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen dat by alsdien Jacop Nammens by ghespannen vierschaere nyet en verschynt, contra Hermen Luytgesz, dat hy veur
dees tyt met zyn vellicheyt sal mogen volstaen.
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Pieter Symon Ghysberts com socus is gelt zyn gelt off uuytleg toegewesen
contra Jan Spaniaert, roerend van een achterstallyge kustinge van de schuydt
twisken hier & een maendt, off 't staedt langer met gemoedt.
Claes Lammertsz van Oude Nyedorp is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen twisken hier & een maendt, off 't staedt langer medt gemoedt
contra Albert Ruesz, & Aeriaen Jacopsz & dat alles roerend van
kerckegelt.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van de Heer van Lis eysscher gedaen op &
tegens Jacop Meusz van Hoochtwoudt, hebben den questye veur dees
tyt veur een 14 dagen in state gestelt, midts dat Jacop Meusz daer en
twisken zyn bescheyt mach inbrengen.
Pieter Jansz Koeman alydgeert in juydytye als dat hy als posseseur van
't hoffsteed, daer zyn kinderen nutertyt op wonen, hem beswaert vindt
met zekere vonnisse geprononsieert by Schepenen van Nyedorp, in mey
nu laestleden blyckend by 't Schepen redgyster , in den welcken den veurnoemde
possesseur zyn hoffsteed is beswaert met eenen vryen overwech
dien Meynert Garbrantsz als bruycker van 't lant competerend Jan Kre--over ----- hoffsteed zoude hebben, & dat alles sonder enich wetenscap
van ---- als posseur veurnoemt , in welcke vonnisse den possesseur hem
grotelycx beswaert vindt, maer soe yemandt ------- uuyten name van Jan Jansz
op mijn veurzeyd hoffsteede
off landt eenich eygendom overwech soude willen atenteren, dat hij als possesseur
met een willich wedt als possesseur den hoffsteed Offlandt wil veurstaen
met een willich wedt.
Jacop Jansz Veel geeft hem over omme Dirck Claesz Opdam twisken hier
& een maendt te betalen off 't staedt langer met gemoedt veur de somma van
7 gulden ter causse van een houdt van een beest & 3 sth sententye
gelt, & een blanck van tekenen, & ter causse van dien dat hy overhorichs rechts wesen zal.
OR 5656 / 145
Cornelis Hercxz van Sinte Maerten is van Schepenen gecondempneert
omme Maerytgen Aelberts wedue van Pieter van 't Pat, twisken hier & een
maent te betalen de zomma van 10 gulden tot 40 grooten 't stuck & dat alles
nae tuychens dat veur Schepenen gecondempneert es / Op welcke vonnisse
den Offycyer uuyten name van Cornelis Hercxz protesteert.
Schepenen hebben Claes Grotes Geryt Pietersz, Gheryt Albertsz
Cornelis van Haerlem , Sierop Claesz, gecondempneert ten versoucke
van Hermen Frericxz, omme sertefecatye te passeren twisken hier & 8
dagen & de derden dach & dat tot heur insunewatye van de veurnoemde Hermen
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& midts dat Hermen zal gehouden wesen , omme intergatoryum over te leveren
van alle zyn vraechstucken.
Pieter Lammert Aeriaens aledgeert in juydytye als daer toe gecondempneert
zynde ten versoucke van Willem Pietersz Dissel , als dat den molendyck
by zyn huys doen Willem Dissel in kennisse van hem leyde
soe goet nyedt en waer alse veurgaend waer.
OR 5656 / 145v
Up huyden den 16en september anno 1585
Ryckert Ryckertsz Schoudt als eysscher aledgeert in juydytye dat hy aldien
Jan Adriaen Pieter Gherytsz off zynen vader iemant van zelffven
offte yemandt van hueren 'twegen tot hem als Offycyer zyn off is geweest
omme te kennen te geven als dat Jan Aeriaensz van een Pieter
Pietersz gequest waer , & by aldien Jan Aeriaensz off zyn vader 't zelfde
weet te bewysen, 't zelfde als voren aengegeven te hebben / datsz in zulcken
gevalle zullen vry & exemt wesen van zynen eysch & concluysye
op Jan Aeriaensz gedaen.
Pieter Heyndericxz aledgeert in juydytye als dat hy van eenen Aeriaen Claes
Heynes is geinsinueert omme opten zeedyck te compareren.
Albert Jansz & Aeriaen Jacopsz als Kerkmeesterens van Oude Nyedorp, is
van Schepenen gelt of uuytleg toegewesen twisken hier & 14 dagen
off 't staedt langer medt gemoedt, contra Jan Oom / Cornelis Jan Gerts
off Groot als Burch Oom Sapperwerff Schoudt off zyn vaer Jan Allertsz
Spaniaert, Jan Cornelisz Keyser, Heynderick Ouweneels, Neel Jan Syverts
& dat alles ter causse van kerckegelt alles nae uuytwsen 't kerckebouck.
Jacop Meusz van Hoochtwoudt is van Schepenen gecondempneert omme Pieter
Cornelisz Heer van Lis twisken hier & 6 weken off 't staedt langer met
gemoedt te betalen de zomma van 14 gulden, roerend van een coop van een paert.
Jan Cornelisz Schotvanger is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen
contra Pieter Cornelisz Foppes Lammert Claes Hermensz Jan
Bartomeusz com socus, van zekere 13 h sth, midtsgaders 18 sth van
sententyegelt alles naer vermelden zyn boeck , & oick mede zekere
achterstal, is by Schepenen den veurnoemden eygersc-- van Jan Bennincx ---gecondempneert omme van vier jaeren haer te betalen, waer veur Jan
Cornelisz gelt off uuytleg twisken hier & 14 dagen sal hebben.
Dirck Claesz is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen contra
Pieter Grotes met zyn soon twisken hier & een maendt, & dat
211

alles naer uuytwysen zyn boeck , roerend van meente gelt.
Ende is Dirck Claesz verder gelt off uuytleg toegewesen contra de
Langebruggers twisken hier & 14 dagen off 't staedt langer met gemoed
veur de zomma van 8 gulden roerend van heylichgeest gelt.
OR 5656 / 146
Up huyden den laesten september anno 1585
Cornelis Walich van Winckel heeft hem overgegeven & belooft den
nagelaten wedue van Claes Dircxz Meske tot Nye Nyedorp twisken
hier & Sinte Katryn nu eerstcomend te betalen 50 gulden nae uuytwysen
een oblegatye daer van zynde hooftzomma , midtsgaders noch
10 stuyers van verlopen renten, & by foulte van dien heeft
overgegeven te wesen in sulcken gevalle overhorich rechts ; geschiet
ter presentye van Amel Gherytsz & Jan Tomasz Schepenen in Nyedorp.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Ryckert Ryckertsz Schoudt
eysser gedaen op & tegerns Jan Aeriaen Pieter Geryts off zynen
vader, den welcken alsoe den Offycyer aledgeerde eenen quetsuer
heeft gehadt, & 'tzelffde binnen behoorlycken tyts nyet hem
als Offycyer heeft aangegeven, nae vermelden 't placaet in maerte
nu laestleden gepubleceert , & ouk mede den gedaechden hemluyden
verweer gehoert hebbend / hebben 't zelffde veur dees tyt veur een
14 dagen in state gestelt.
Is gewesen by vonnis van Schepenen dat Jacop Mensz van
Heertswoud execuytye mach doen op de goederen van Jacop Nammens
& dat alles nae uuytwysen de kuer op dies gemaeckt.
Is gewesen by vonnis van Schepenen, dat Floris Jan Floris van
Oude Nyedorp, Dirck Hansz & Aeriaen Meynertz mede van
Oude Nyedorp, ter causse dat het toewesen penningen zyn, binnen
hier & een maent off 't staedt langer met gemoed sal betalen
de penningen als omtrint 18 gulden daer questye omme es, metten oncosten
daeromme gedaen.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen dat alsoe Heynderick
Cornelis Symons van Oude Nyedorp, zyn huys daer hy
nutertyt in woont, heeft gestelt veur de waernisse van
zekere 16 gulden, dien hy ontfangen heeft van Cornelis
Pietersz Backer tot Winckel roerend van zekere kustinge contra
Aeriaen Cornelisz Groen.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel eysser
gedaen op Jacop Jansz Veel, omme rekeninge te hebben binnen
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hier & 14 dagen, hebben Jacop Jansz duer zyn absentye
veylich verclaert.
OR 5656 / 146v
Up huyden den 14en october anno 1585
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Ryckert Ryckertsz
Schoudt eysser gedaen op & tegens Jan Aeriaen Pieter Geryts
gedaechden, den welcken hem waer anseggend als dat den gedaechden
is gequest geweest van eenen Pieter Pietersz, & 't selfde binnen
behoorlycken tyt nyet aengegeven te hebben, achtervolgend 't placaet daer
van zynde, & dat den gedaechden daer aen verbuert zoude hebben een
emende van 10 pont, hebben Schepenen nae tuychenis dat
veur hem gebleken is den veurnoemde Jan Aeriaensz van de eysch &
concluysye by den Offycyer op hem gedaen geapsolveert, & den Schoudt
als eysser van zynen eysch ontseyt, op welcke vonnisse den Offycyer protesteert.
Alsodanyge questye als Willem Dissel als eysser als gemacht van
Duerdryver hadde met eenen Hermen Luytges verweerder, is veur
dees tyt veur een 14 dagen in state gestelt / geschiet ter
presentye van Pieter Claesz Schepen behoudelyc elc zyn goet recht.
Jan Piet Jan Symons is van Schepenen toegewesen gelt off uuytleg
twisken hier & een maendt, off 't staedt langer met gemoed, contra
Jonge Jan Aeriaen Buers van molengelt, & Amel Garbrantsz roerend
van kerckegelt alles achtervolgend zyn boucken daer van zynde
& verder elcx 3 sth van sententyegelt.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen 35 sth toegewesen roerend
van wyncoop, contra Reyer Pietersz Muller twisken hier &
14 dagen, & dat alles nae tuychenis veur Schepenen gebleken is.
OR 5656 / 147
Up huyden den 28en october anno 1585
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Willem
Dissel als gemacht van Claes Aeriaensz van den Colhorn eysser
gedaen op & tegens Aeriaen Cornelisz Schipper gedaechden
hebben den veurnoemden Aeriaen Cornelisz gecondempneert omme
twisken hier & 14 dagen off 't staedt langer met gemoedt
Claes Aeriaensz een halff vadt biers te betalen, roerend van
wyncoop, met 6 sth van sententyegelt, & veurtts den
woorthouder zyn ledges.
Is gewesen by vonnissse van Schepenen als dat Willem Dissel
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als gemacht van Duerdryver als eysser, twisken hier & 3
weken off 't staedt langer medt gemoed, is hemluyden
+ contra Hergien 't gelt toegewesen.
Luytgesz

onbetaelt

onbetaelt

Willem Dissel als gemacht van Duerdryver is van Schepenen
toegewesen omme betalinge te hebben twisken hier & 3 weken
off 't staedt langer met gemoedt veur den zomma van omtrent 17 h guldens
& mede van sententyegelt & tekenen, midts dat
Duerdryver off zyn gemacht sal cautye suffesant stellen veur
de penningen. Up huyden den 3en maert @ 86 is Aeriaen Comen Garbratsz
voer den vierscaer in juydytye gecompareert & heeft hem als borch voer
Jacop
Vreryx geonstitueert.
& is verder gewesen by vonnisse van Schepenen dat by aldien
dat Maerten Pietersz Backer mydtsgaders Ysbrant Eddes
als erffgenamen van Pieter Dircxz Backer twisken hier &
kersmis nu eerstcomend by een comen dat Aeriaen Tysz com socus
alsdan sullen rekenen, & by aldien nyedt , sal Aeriaen
Tysz mogen veur soevele zyn derde paert bedraecht mogen
ontslaen , op 't welcke Willem Pietersz de goederen van Pieter
Dircxz Backer achtergelaten, alhier in areste neemt, 'tsy muebel
& immuebel.

Willem Dissel als gemacht van Cornelis Willemsz Kueck is
van Schepenen toegescat contra Dirck Jansz Kueck, zyn twee
de beste koeyen, veur de zomma van 27 gulden 8 sth
11 penn & 3 sth van sententyegelt.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat Jan Pieter Willemsz
sal mogen ontslaen met 't gunt Jan Pieters van Joncheer Floris
gecocht heeft, off ten waer sake dat Aeriaen Pietergents
broeder bescheyt van Joncheer Floris inbrachte.
OR 5656 / 147v
Up huyden den 9en november anno 1885
Als wesende een extraordonaris rechtdach.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen, als dat Ryckert
Ryckertsz Schoudt tot Nyedorper cocgge sal hebben ececuytye
van zekere 13 h snees landts, leggende off forterend
op Jan Bennincx som , & dat veur zekere 4 jaer
verloopen landtscot, 't welc uuytleyt is, met 't verloop
van dien, ende oick mede d'oncosten omme dies gedaen.
OR 5656 / 148
Up huyden den 11en november anno 1585
Albert Jacopsz Rysoort geeft hem over omme twisken hier & 14
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dagen te betalen in handen van Pieter Cornelis Jan Foppes com socus
de zomma van 20 gulden, met de costen daeromme gedaen roerend van kustinge
van een schuyt van Pietfloor gecocht, & by foulte van dien
dat hy overhorich rechts zal wesen, & belooft verder de reste kersmis
te betalen, & by foulte van dien draecht hemluyden op 63 gulden 10 sth
hem competerend kersmis toecomend van Jan Symonsz van de Langereys
& in gevalle Jan Symonsz 't selfde alsdan nyet en betaelt, sal den
veurnoemde schuyt wederomme in arest moeten leveren / Geschiet ter
presentye van 't volle colledgye van Schepenen.
Alsodanyge 5 gulden 8 sth , als Geryt Maertensz & Jonge
Vries onder 't gerecht hebben geleyt, is by Willem Pietersz
gelicht onder cautye, waer voer Ryckert Ryckertsz Schout
hem geconstitueert heeft als borge.
OR 5656 / 148v
Op huyden den 25sten november 1585
Schepenen verclaeren by hueren vonnisse dat alsoe eenen Albert
Jacopsz Rysoort , alhier becommert is, van eenen Jan Symonsz
& hem daerenboven vervordert heeft uuyt onse juerisdytye
te trecken sonder cautye off borch te stellen, is den veurnoemde
Albert Jacopsz ter causse veursseyd gecondempneert in een emende
van 5 schere ponden / tegen den Offycier, off hy keert het
selfde met beter recht.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat Aeriaen Claesz
Uuysscot com socus , sal gehouden wesen omme de facto sertefecatye
off getuychenis te nemen van eenen Aeriaen Jacopsz als warscap
gedaechden, & by foulte van dien zal Aeriaen Claesz hiernamaels van dies
geen meerder recht hebben / 't gunt hier boven 14 dagen
in state.
OR 5656 / 149
Den 9en december 1585
Heynderick Cornelis Symons van Ouwe Nyedorp laet hem gewillichlyc
condempneren contra Cornelis Cornelisz Rentenaer van Barsingerhorn
veur de zomma van 21 h gulden, & belooft 't zelfde twisken hier &
lichtmis nu eerstcomend te betalen. Geschiet ter presentye van Claes Dircxz
& Jan Huybertsz Schepenen.
Jan Pietersz Fecke is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen contra
den Offycyer twisken, hier & 14 dagen, off 't staedt langer met
gemoedt, roerend van zeeckere weetgelt / 't welc Jan Pietersz heeft
gedaen aen eenen persoon van Hermen Luytgesz.
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Schepenen gehoort hebbend den eysch van Ryckert Ryckertsz Schoudt
gedaen op & tegens Michiel Dircxz Ribes omme te hebben sertefecatye
van 't gunt den Offycyer als eysser hem was affeysend, namentlyck
dat hy soude gehouden zyn omme by eede te verclaeren wat personen
met hem den 20en october nu laestleden in varendervelde
geweest zyn doen Michiel veurnoemt zekere ghlasen ingesmeeten heeft
hebben doer dies den veurnoemden Michiel Dircxz gecondempneert omme
twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met gemoedt, te
verclaeren by zynen mannewaerheyt al 't gunt den Offycyer
hem affvraecht.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Ryckert Ryckertsz
Schoudt eysser gedaen hebbend, op & tegens Symon Jan Pieter Willems
gedaechden, den welcken een molendyck heeft duergesteken
competerend eenen Lammert Aeriaensz, & dat tegens wil &
belieffven van veurnoemde Lammert Aeriaensz & sonder consent
van Schoudt Schepenen off Molenmeesteren, hebben den veurnoemde Symon Jansz
gecondempneert nae uuytwysen de kuere daer van zynde in de
boete van 3 pont.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Maerten Jan Kuyps
midtsgaders --- --------- , gedaen op & tegens Ryckert Ryckertsz
Schoudt gedaechden den welcken hem als eyssers hadde verhuert
een perseel groedlants leggende op Terdieck, competerend Albert 't Serclaes
& mede procaratye hebbend van de veurnoemde 't Serclaes alwelcke
persele den Offycyer hem nyet conde leveren, is by veurgaende
sententye den questye geapointeert aen nutrale mannen als
namentlycken aen Jacop Groed, Dirck Reyersz & Jan Cornelisz
den welcken hueren uuytspraeck hebben gedaen als dat den
Offycyer hem all eyssers sal betalen zuyver 6 gulden &
daer en boven noch genen 2 gulden in't gelach / welcke apoytement
is by Schepenen gelaudeert & van waerden gewesen.
OR 5656 / 149v
Claes Gheryt Feuwes heeft hem overgegeven omme Pieter Lourusz twisken
hier & 14 dagen te betalen veur de somma van omtrent 7 gulden
& by foulte van dien sal 't selfde even styff & sterck zyn als tevoren
geschiet ter presentye van Claes Dircxz & Jan Huybertsz Schepenen.

Onbetaelt

Claes Cornelisz Voerin by Schepenen gecondemneert
zynde omme te kennen off ontkennen off hy Claes Cornelisz veurnoemt
Geryt Aeriaensz heeft in den vinger gebeten / op welcke
vonnisse Claes Cornelisz bekent in juydytye als dat hy Geryt
Aeriaensz in den vinger gebeten.
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Willem Pietersz Dissel is sertefecatye toegewesen twisken hier
& een dondersdach nu eerstcomend contra Jan Spaniaert Jan
Willemsz & Cornelis Jaspersz van 't gundt hy huer affvraecht
& Spaniaert als hy t'huys coemt.
Claes Gheryt Feuwes lyt Pieter Lourusz schuldich te wesen
op rekeninge de somma van omtrent 7 gulden.
OR 5656 / 150
Up huyden den 23en december anno 1585
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van den Offycyer eysser
gedaen op & tegens Hermen Luytgesz van Spanbroeck, hebben den
veurnoemde Hermen Luytgesz gecondempneert in een boete van 5 pont
& dat alles ter causse den voernoemde Hermen alhier in areste genomen
is & daerenboven uuyt onse juerisdytye gegaen zynde sonder borch te stellen
veur den Schoudt ofte Boodt, hebben hem doer dies achtervolgend onsen
beschreven rechte gecondempneert in de boete veurseyd.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Willem Dissel
als gemacht van Geryt Aeriaensz van Winckel, gedaen op &
tegens Claes Cornelisz Voerin gedaechden, hebben dtzelfde
queste totten naesten rechtdach in state gestelt.
Schepenen hebben Cornelis Jaspersz toegewesen contra Anna
Meynsses van Oude Nyedorp, omme den veurnoemde Cornelis Jaspersz
twisken hier & lichtmis te betalen off 't staedt langer met gemoed
voer de somma van 10 gulden.
Claes Cornelisz Voerin is van Schepenen gelt off pandt toegewesen
contra Dirck Cornelis Claes Reyntgesz voer zekere zomma nae
uuytwysen zyn boeck, twisken hier & de naeste rechtdach.
Schepenen hebben by hueren vonnisse verclaert als dat Anna Meynsses
van Oude Nyedorp Cornelis Jaspersz twisken hier & lichtmis toecomend
off 't staet langer met gemoed sal betalen de zomma van 10 gulden.
Jan Castercom kent Willem Pietersz Dissel schuldich te wesen de somma van
5 ghulden 9 sth 12 penn, & belooft 't zelfde in den toecomende garinck te betalen.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Meester Cornelis Sirurdgyn gedaen
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op & tegens Aeriaen Lammertsz gedaechden, roerend van meesterloon
hebben den questye geapointeert aen goede mannen als Dirck Jansz Kueck
& Cornelis Rembrantsz omme 't zelfde aponytement te voldoen twisken
hier & 14 dagen off 't staet langer met gemoedt.
Claes Jansz Oterlick lyt Willem Dissel schuldich te wesen achtervolgend
zyn boeck.
OR 5656 / 150v
Schepenen hebben Allert Jan Dircx gelf off uuytleg toegewesen twisken
hier & 14 dageen off 't staet langer met gemoedt roerend van honderste
penning, contra Geryt Claesz Risses aen de Langereys, & ouck mede 7 sth
12 penn roerend van sententyegelt weetgelt & teykenen.
Jan Oom van Oude Nyedorp is by Schepenen sententye gecondempneert
contra Willem Dissel in een boete van 20 schellin roerend van
2 suegen / achtervolgend de kuere daer op geleyt.
OR 5656 / 151
Copye
Up huyden den 16en december anno 1585 / soe
compareerde voer my en Schepenen by namen hier ondergeschreven den
eersamen Neel Claesdochter poirtersse tot Nyewe Nyerop, oudt van
jaere gaende & staende to hueren wille, gesont van lichame hueren
sinnen memorye & verstandt volcomentlyc gebruyckend soe 't uuytwendelyck bleec, beneffens haer hebbende Pieter Cornelisz hueren
gerechte voocht, & met wille & belieffven van de veurnoemde Pieter
Cornelisz hueren voocht & heeft ter tyt & wyle zy noch cloeck &
gesondt waer, met hueren eygene vrye wille , ende met wille &
belieffven van de veurnoemde hueren voocht sonder sinisterlyc van yemant
daer toe geinduyceert zynde alsoe zy seyde, hueren testamentarye disposytye
gemaeckt ende geordoneert , maeckt & ordoneert midts desen in forma
hier naer volgend & verclaert / in den eersten verclaerde zy testatrice
voernoemt huer uuyterste wille te zyn, als dat Aecht Symonsdochter
wonachtich tot Winckel, huer testatricx zusters dochter / den welcken
nyet wel te pas off huer vyff sinnen nyet en heeft, sal hebben
& gebruycken alle 't gunt zy testatricx voernoemt, metter doot ongedisponeert
ontruymen & achterlaten sal , & dat alles om redene huer de consientye daer
toe moverend, & verclaerde zy testatricx verder huer uuyterste wille
te zyn, dat de goederen by huer achtergelaten nae't overleden van hueren
voernoemde susters dochter, sal alsdan wederomme succederen aen 't naeste
bloedt van huer testatricx voernoemt, daer 't aff gecomen es / dit
alles verclaerde zy testatricx huer uuyterste wille te zyn, &
begeerde 't selfde vast & onveranderlyc onderhouden te hebben / Actum
op jaer & dach als boven ten huyse van haer testatricx veurnoemt ter
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presentye van Jan Tomasz & Aeriaen Michielsz Schepenen van
Nye Nyedorp waerdich van gelooff hier over geroepen ende sonderlinge
gebeden, ende tot meerder sekerheyts hebben wy voernoemde Schepenen
desen elcx bysonder met onsen gewoontlycken subsignateur ondertekent
op jaer & dach als boven, my tegenwoerdich der voerzeyden stede
Secretaris.
Floris Claesz Buyten.
OR 5656/151v
@ 1586 [Huwelijksacten uit 1586 zijn verkort weergegeven]
Up huyden den 11en january anno 1586
als wesende den uuytslach gadinge
Aeriaen Gherytsz als gemacht van zynen moeder is van
Schepenen toegescat / contra, Dirck Gherytsz Boodts,
zyn beste koe, & voorts een gers lants , uuyt zyn
lant boven paed genaemt 't haverlant groot omtrent 5 gheers
belent, met Claes Muller off de Bagyne weyd , aen de westzyde
Jan Evertsz aen de oostzyde, 't pat aen 't noortwest eynd / voer de
somma van 60 gulden spruytend van huer van lant.
OR 5656/152
Up huyden den 20en january anno 1586
OR 5656/152v
Up huyden den 3en february @ 1586
De nagelaten wedue van Cornelis Dove Symons wonachtich in den
banne van Ouwe Nyedorp kent de nagelaten wedue van
Joncheer Heynderick van Asendelff schuldich te wesen
de somma van 100 Karolus guldens op goede rekeninge
spruytend van zekere lanthuer, leggende in den banne van
Veenhuysz. Laet hem / haer gewill & belooft de penningen binnen
hier & 3 weken te betalen / stellend daervoor ten onderpand 6
koebeesten / in den eersten een roodbont een rood, een vaele koe
en voorts alle hueren goederen gheent uuytgesondert, geschiet
ter presentcye van alle de Schepenen.
Jacop Jansz Veel is copye toegewesen twisken hier & 14 dagen
uuyt zekere sertefecatye rustende onder eenen Cornelis Rensz
tot Ouwe Nyedorp.
Jan Claesz van Hensbroeck is sertefecatye toegewesen / contra
Cornelis Bommer van Oude Nyedorp, van 't gunt hy hem es
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affeyssend, twisken hier & 14 dagen.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen / dat eenen Jan Pieter
Claes als procaratye hebbend van zynen soon . sal mogen lichten
zekere penningen dien ten versoecke van den eysser zyn ghearesteert onder eenen Dirck Jansz Castercom . toecomende eenen
Hilbrant Folckertsz tot Hoorn, & dat op cautye,
Schepenen hebben by hueren vonnisse verclaert als dat Meester
Cornelis Sirdgyn zyn gelt sal hebben contra de quetsuer van
Aeriaen Lammertsz voer de toedaende penningen, & dat Claes Voerin
Aeriaen Lammerts sal vryen & indempneren van de Meester &
dat twisken hier & een maent off 't staedt langer met gemoed.
Jan Pietersz Fecke laet hem gew
OR 5656/153
Blanco pagina
OR 5656/153v
Up huyden den 17en february anno 1586
Jacop Jansz Veel kent Jan Groot Everts schuldich te wesen de somma
van 7 h guldens, & belooft 't selfde twisken hier & paesmarckt te
betalen. Geschiet ter presentcye van Jan Cornelisz & Aeriaen Heertgesz
Schepenen tot Nyedorp.
Jan Jansz Korffver van Ouwe Nyedorp laet hem gewillichlyc
condempneren / contra Cornelis Cornelisz van de Ackersloot als erffgenaem van Nyes Jansdochter, voer de somma van 35
gulden blyckend off spruytend van sekere oblegatye, & midts dat
d'execuytye sal sorteren te omtrent paesmarckt nu eerstcomend.
Is gewesen by vonnis van Schepenen als dat Jan Pietersz van Ouwe
Nyedorp Jan Jansz mede van Ouwe Nyedorp twisken hier & een maendt
sal betalen de somma van 3 gulden geleende penningen / off 't staedt langer met
gemoedt.
OR 5656/154
Op huyden den 20en february anno 1586 als wesende
een extra ordonaris rechtdach
Den Offycier uuyten name van de hoochovericheyt intstitueert zyn
actye tegen Cornelis Willemsz & Anna Joostes van de Sydwint
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& dat ter oorsake, dat Anna Joostez veurzeyd de proclamatye van de voernoemde
Cornelis
Willems van Ouwe Nyedorp heeft wedergeroepen, omme op deselfde die
bevonden sal weden in 't onrecht te vallen zyn actye uuyten naeme als
boven te verhalen.
Schepenen verclaeren by hueren vonnisse als dat, Cornelis Willemsz
van den Westermoerbuyck, midtsgaders , Anna Jooates van den Sydwindt
sullen aen wedersyden, cautye suffesant stellen voer den costen
die alsnu / off hier naemaels vallen sullen, belangende de questye
van 't huwelyck, op welcke vonnisse Willem Jacopsz als vader van
Cornelis Willemsz, hem consitueerde in juydytye als borge veur den
voernoemde Cornelis Jacopsz zynen soon / Ende Dirck Claesz wonende opten
--voht , des voernoemde Anna Joostes oom, heeft hem geconstitueert als
borchge veur den voernoemde Anna Joostes, veur alle costen schaden & interesten
& dat alles aen voernoemden Anna Joostes den proclamatye van Cornelis Willemsz
heeft wedergeroepen.
Den stebode heeft in Juduytye den Schoud en Schepenen metten Secretaris
geinsinueert, metten perthyen aen wedersyden hierboven geroert
omme op saterdach nu eerstcomend goetyts voer den midach alhier
in de vierschaer te compareren, dit's nu den tweden insinuatye, &
noch heeft den bode Claes Classz dochter alhier gearesteert.
Is in juydytye by den voernoemden Cornelis Willemsz, & Anna Joostes
doer twisken spreken van Schepenen geacordeert, & over een gedragen
acorderen & dragen over een midts desen, als dat Cornelis Willemsz
veurnoemt, al 't geen hy met den voernoemde Anna Joosted heeft
uuytstaende gehadt soude op hem nemen, voer hier en hiernamaels 't
welc
Cornelis Willemsz de facto gedaen heeft, midts soude de proclamatye
dien verhindert es soude voertgaen / ende sal Cornelis Willemsz
+ by den Offycier off zyn vader alle den costen betalen dien uuyt sake veurzeyd
omme dies gedaen alreede gedaen zyn, off nocht omme dies gedaen sal werden.
sal werden

OR 5656/154v
Den 3en maerte 1586
Claes Cornelisz Voererynd / is van Schepenen toegescat / contra
Aeriaen Lammertsz, zyn beste cleederen, voer de somma van
5 gulden 19 sth 8 penn / & voorts aen zyn gereedste goedern
Aeriaen Jansz Brouwer als voocht van Tryn Jaspers, is gelt
off uuytleg toegewesen / twisken hier & een maendt
contra Claes Witte Wyleffsz, roerend van een boelbrieff
alles nae uuytwysen den voernoemden boelbrieff.
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Claes Wyleffsz laet hem gewillichlyc condempneren / omme
Lourens Muller tot Veenhuysen twisken hiet & 14 dagen
te betalen, achtervolgend den kustingbrieff, off nae
uuytwysen den voernoemde kustinbrieff.
Willem Pietersz Dissel is van Scheepenen gelt off uuytleg
toegewesen, twisken hier & een maendt, contra Claes
Voerin / & Geryt Aeriaensz van Winkel, voer de somma
van 16 sth spruytend van arbeytsloon.
Claes Grotes heefft syn voochdye by belieffven van Schepenen
quytgeschouden / roerend den naegelaten weeskinderen
van Anna Jonge Jaeps van Ouwe Nyedorp.
Jan Koeman is van Schepenen toegescat de groedacker genaemt
De Hoogewerff / aen de suytsyde van Claes Breeck / contra Cornelis
Jaspersz voor de somma van 127 gulden
17 sth, achtervolgend de kustincbrieff.
Claes Grotes is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen
contra Jan Oom, Jan Jaspersz & Claes Wyleffsz, twisken
hier & een maendt, roerend van honderste penning / uuytwysend
zyn boeck.
Jan Groot Everts laet hem gewillichlyc condempneren / contra Floris
Claesz twisken hier & 14 dagen, te betalen, voer de somma
van 4 h gulden / spruytend van nagras / & dat by aldien het
ys binnen 14 dagen uuyten water es / & soo't alsdan nyet uuyten
water es, sal't staen om over een maendt / geschiet ter presentye
van Aeriaen Jorisz Schepen. [Amelsz ??]

Jan Pieter Claes is van Schepenen toegescat contra Folckert
Jacopsz ------- drie de beste koeyen voer de somma van 30 gulden.
OR 5656/155
Rijckert Rijckertsz Schoudt aledgeert in juydytye, als dat hy
geen vonnis en begeerde te beleggen contra off hy als Offycier als
gemacht & procaratye hebbende van Jan Heyndericx, sal mogen voer
Jan Heyndericxz & Pieter Cornelis Michiels alhier in rechte soude
aledgeren, waer op Willem Pietersz Dissel protesteerde op alle
costen schaden & interesten.
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't Vonnis twisken Pieter Philpsz van Alcmoer, & Symon Willemsz
midtsgaders, Jan Heynderick Geels, & Pieter Cornelis Michielsz, is voer
dees tyt in state gestelt, & Willem Pietersz Dissel proteest ter uuyten
name & van wegen Pieter Pfhilpsz tegens Jan Heyndricxz com socus
op alle costen schaden & interesten.
cuota socer Jan Jansz Castercom belooft Willem Pietersz Dissel twisken hier & 14 dagen
Schepenen nyete te betalen de somma van 5 ghulden 9 sth 12 pen , & by foulte van dien sal

hy
beloven Willem

Dissel noch daer en boven geven 200 eyeren.

Jan Pietersz Koeman geeft hem over omme by aldien Jan Jaspersz
Amel Gerytsz twisken hier & een maandt als voocht van
Cornelis Pieter Beykes weeskint, nyet en betaelt de somma van
109 gulden 10 sth / & by foulte van dien , soe geeft Jan
Pietersz hem over binnen hier & een maendt d'selfde penningen
te betalen, & by foulte van dien sal Pietersz wesen overhorich
rechts.
Schepenen hebben by hueren vonnisse verclaert als dat Jan Groot
Evertsz alsodanyge penningen , als hy gedaechden voernoemt ten
achteren es aen den boelbrieff van Pieter Heyndericxz sessyonant
sal mogen houden op een maendt als de cuerateurs off
Schepenen aen de credytueren sal opleg sullen omleggen elcx
zyn quote pentye , & dat Dirck Claesz, by foulte Jan Evertsz
een maendt te voren nyet en betaelt, deselfde penningen sal
mogen uuytleggen laten, & de weetgelt & tekenen van 't vonnis.
Alsodanyge vonnisse als Jacop Vrericxz den 28en october 1585 tot
synen voerdel heeft vercregen / inhoudend dat Hermen Luytgesz
wonende tot Spanbroeck, hem twisken dien tyt & drie weken
soude betalen de somma van omtrent 17 h gulden, & 't zelffde alsnoch
nyet betaelt zynde / alygeerde Jacop Vrericxz dat het selfde
nyet langer dan omme den 17en maert nu eerstcomend met gemoed soude staen.
Alsodanyge vonnisse als eenen Willem Dissel als gemacht van de wedue
van Michiel Smidt tot synen voordeel vercregen heeft , dat
de wedue soude maecxsel hebben vcontra Geryt Claesz achtervolgend
den kustincbrieff, heeft Geryt Claesz maecxsel gewesen
aen de kustinge hem competerend van Jan Jansz Twisch spruytend
van 't voernoemde huys & voorts tot Schepenen scattinge.
OR 5656/155v
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Up huyden den 17en maerte @ 1586
Schepenen gehoort hebbend den eysch van den Schoudt eysser, gedaen
op
& tegens Jan Pieter Wyerts, van Hoochtwoudt, als becommert zynde
binnen onse juerisdytye , & daer en boven uuyt onse juerisdytye es
# & nyet wetend gegaen, sonder cautye ofte borch te stellen & dat in presentye van den
dat hy in presentye Offysyer ofte Bood contrarye + de preveledgen de kuere daer opgeleyt,
hebben
van den Offysyer off doer dies den
den Bood moste
borch stellen &
gelycke wel borch
gestelt hebbend
voor een poorter
hebben doer
dies den gedaechde

veurnoemden Jan Pieter Wyerts, overmidts hy een

uuytpoerter
es , en den Bood alhier in't arest nemen hem als gedaechden nyet
heeft geadverteert, dat hy soude borch stellen voer hem ofte voer den
Offysyer # geapsolveert van eysch & concluysye op hem by den
Schoudt op hem gedaen , op welcke vonnisse den Offysyer hem stelt
refermant off apelant voor den Hove van Hollant.

Schepenen gehoort hebbend den eysch van Jan Allertsz Spaniaert
eysser
gedaen / op & tegens Jan Pieter Wyerts van Hoochtwoud gedaechden
& dat omme betalinge te hebben van zeekere meesterloon / van eenen
quetsuer dien den veurnoemde Jan Pietersz zoon, aen den veurnoemde Jan
Allertsz
geperpetreert heeft, hebben den veurnoemde Jan Pieter Wyertsz overmidts hy van zynen voernoemde soon geschift & gescheyden es
geapsolveert van den eysch & concluysye by Jan Allers op hem gedaen.
Jan Jansz eysser Lammertsz gedaechden contra Willem Dissel is voor
dees tyt andermael veylich verclaert.
Claes Lammertsz & Symon Aeriaensz Kercmesteren / is van Schepenen
gelt off uuytleg toegewesen twisken hier & 14 dagen
off 't staedt langer medt gemoed, contra Schipper Slootgens, roerend
van kerckegelt nae uuytwysen hemluyder boeck.
Willem Dissel als gemacht van een weesken van Schagen / is
sertefecatye
toegewesen / contra de huysvrouw van Jonge Pieter Vries / twisken hier
& 14 dagen voer den Secretaris.
Schepenen hebben 't acoort by Heynderick Cornelis Symonsz, Claes
Lammerts & Jacop Symons als arbyters twisken Symon Claes
Macx, / & Jacop Jansz Veel ter eenre, & Jan Jaspersz met zyn
broeders & susters ter andere syde gemaeckt van waerden / gewesen
midts dat Jan Pieterss com socus jaerlycx sal opbrengen 7 gulden
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10 sth na uuytwysen 't acoort , & dat in handen van Jan Pieter Willems
& Pieter Claesz aen 't Verlaet , met het acoort / omme by hemluyden
gelevert te werden in handen van de schamelste vrienden spruytend
van de Lynege ----- onder Schooler, midts dat het acoort
sal rusten onder den voernoemden Jan Pieter Willems & Pieter Claesz
op welcke vonnisse Jan Pietersz protesteert.
OR 5656/156
Schepenen hebben den den questye twisken Willem Dissel als gemacht van
Maetroos & de voochden van Jan Claesz is by Schepenen geapointeert aen
goede mannen / als namentlyc aen Claes Claesz Rood, Jan Koeman, & Aeriaen
Comen Garbrantsz.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen / dat Jan Heynderick Gheels alsodanyge
kustinge als hy onder eene Symon Willemsz tot Nyedorp beslagen
heeft, toecomend Pieter Pfhilpsz van Alcmoer, sal wede------ontslaen , op welcke vonnisse Jan Heyndericxz protessteert, & Pieter
Pfhilpsz protesteert op alle costen schaden & interesten.
Schepenen verclaeren by hueren vonnisse dat soe wat credytueren
contra Pieter den desolaten boedel van Pieter Heyndericxz sessyonant
twisken hier & 6 weken / hueren actye & achterwesen
nyet comen instueren, datsse in sulcken gevalle sullen versteken
wesen van keer & weer, & gepreviereet een ewich swygen.
Pieter Jan Pieter Wyerts, & Claes Jonclaes / constitueerden heur
beyden & elcx bysonder , veur den nagelaten wedue van
Cornelis dove Symons, omme de koebeesten in 't Schepenredgyster verbonden te vercopen & alsdan t'Sint Jacop te leveren
de penningen dien den wedue ten achteren es, als namentlyc de somma
van 100 gulden in handen van den Joffrentie van Assendelft.
OR 5656/156v
Upten 14en april anno 1586
Jacop Claes Teenges van Veenhuyz kent Heynderick Cornelis Symonsz
schuldich te wesen de somma van 9 karolus guldens, spruytend van
een koop van een koebeest , & belooft 't selfde twisken hier & pynster
nu eerstcomend te betalen / Geschiet ter presentye van Claes Lammertsz Schepen.
Hermen Luytgesz van Spanbroeck is by Schepenen vonnisse
gecondempneert
+ ende daer en
contra Ryckert Ryckertsz Schoudt tot Nyedorp cogge, in een somma
boven, rechtelycke van 10 pont, achtervolgend den prevelegye, ter causse den veurnoemde
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cytatye van dies
gehadt heeft
tot zynen huyse.

Hermen Luytgesz overhorich rechts is geweest + off ten waere den
veurnoemde Hermen Luytgesz quame & keerde
't selffde met beter recht.

Gheryt Aeriaensz van Winckel es van Schepenen toegescat contra
Jacop Jansz Veel voer de somma van 3 gulden 9 sth, zyn beste
aentreckende cleederen, off zoe Geryt Aeriaens
andere vrye goederen weet te becomen, mach Geryt Aeriaensz zyn
actye daer aen verhalen.
Jan Tysz in de Boome wyst maecxsel aen een koe & voort tot Schepenen
schattinge , contra Jan Heyndrick Gheels, voer de somma van 56
gulden 5 stuyvers / op goede rekeninge, spruytende
van huer van lant.
Den 28en april 1586
Alsoe by myn heeren Schepenen opten 14en april nu laestleden
by sententye is gewesen / als dat Jan Pietersz Fecke gelt of
uuytleg soude hebben, twisken dien tyt & 14 dagen,
de somma van 15 sth / contra Hermen Luytgesz van Spanbroeck
ter causse van zekere weetgelt, & alsoe 't selfde alsnu noch onbetaelt
is, is 'tselffde by den Offycyer opten 28en april aen veurzeyden uuytgelevert
OR 5656/157
Up huyden den 26en april anno 1586
Jan Groot Everts van Winckel kent Folckert Jacopsz Romelaer schuldich
te wesen de somma van 21 gulden / roerend van lanthuer , & belooft 't selfde
te betalen d'een helft binnen 8 dagen na date van desen / & de reste binnen
14 dagen na date van desen, & by foulte van dien zal overhorich rechts wesen.
Pieter Jaep Heynes kent Jan Groot Everts van Winckel schuldich te wesen
de somma van 6 gulden 18 sth spruytend van vleys, & belooft 't selfde
te betalen binnen een maendt na date van desen, & by foulte van dien
zal hy overhorich rechts wesen / geschiet ter presentye van Aeriaen Jansz,
Schepen.
Willem Dissel eysser uuyten name van Jan Willemsz van Ouwe Nydrop
com socus, contra Amel Gerbrantsz gedaechden roerend van koegelt
is Amel Gerbrantsz doer apsentye veylich verclaert.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen gelt off pandt
toegewesen contra Jan Lammertsz Pannekoeck, voer de somma van
32 sth zeven deyts.
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Jan Cornelisz van Schagen is infentaris toegewesen twisken hier & 14 dagen
van den achtergelaten goederen van Jan Pieter Wyerts van de Sydwint
ende is verder gewesen als dat Claes Jonclaes sal hebben copye
autentyc uuyt alle stucken by Jan Cornelisz in juydytye overgeleyt
& dat mede twisken hier & 14 dagen.
Claes Jan Smits is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen twisken hier &
een maendt off 't staedt langer met gemoedt
contra Pieter Grotes, achtervolgend zeker oblegatye by Pieter Grotes aen
Claes Jansz als voocht van Griet Claes gepasseert , met de verlopen renten
van dien / na 't verloop des tyts, & voorts 3 sth 12 penn spruytend van
sententye gelt & teykenen.
Dirck Claesz uuyten name van Heylichgeest meesteren is van Schepenen gelt
off uuytleg toegewesen / contra den Langebruggers, twisken hier & 14 dagen
off 't staedt langer med gemoed / achtervolgend zyn boeck, & mede 3 sth 12 penn
van sententye gelt. & teykenen.
Cornelis Pietersz van Ouwe Nyerop is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen , twisken hier & een maendt off 't staedt langer met gemoed
contra Willem Jansz Hackel, achtervolgend den boelbrieff,
Van gelycken is Willem Jansz wederomme gelt off uuytleg toegewesen
contra Claes Oleffsz van Ouwe Nyedorp, den welcken den koe overgenomen
heeft & belooft Willem Jansz daer van te vryen , te weten van voernoemde
boelbrieff , ten waere sake Claes Oleffsz 't selfde keerde met beter recht
Claes Oleffsz heeft op huyden date den 12en mey 't gunt veurzeyd is
geacepteert, & bekent den koe overgenomen te hebben.
OR 5656/157v
Schepenen passisteren by hueren voergaende vonnisse in dat over 14 dagen
gewesen / als dat Pieter Reyersz Muller , eysser ter eenre, & den coper
van Pieter Heyns huys ter anderen twisken hier & 14 dagen sullen rekenen
van de renten voer Hilbrant Jacopsz & Albert Barentsz, en de hooftpenning
sal staen in state.
Schepenen hebben den sequesters uuyten name van den desolaten boel
van Pietheyn / geapsolveert van den constituytyebrieff, inhouden van hondert
gulden hooftpenningen / staende off houdend op 't huys by den sequesters van de
veurnoemde boel / aen Cornelis Heyndricxz com socus vercocht.g
Nae't beste blyck dat veur Schepenen gecomen is soe wert Claes Cornelisz
Kruyff / gecondempneert in den eysch van Cornelis Jacopsz
Mullers met zyn com socus / op welcke vonnisse Claes Cornelisz protesteert
off zyn tien dagen neemt.
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Ende is weder ten versoecke van Claes Kruyff den veurnoemde Claes Kruyff copye
autentyc toegewesen / uuyt den tryumfanten docuymenten.
Heynderick Cornelis Symons van Ouwe Nydrop , is van Schepenen gelt
off uuytleg toegewesen / voer de somma van 13 gulden, spruytend van
achterstallyge kustinge & gereede penningen, twisken contra Ouwe Jan
Oom van Ouwe Nyedorp twisken hier & 14 dagen , off Jan Oom keert
het selffde met beter recht.
Jonge Jan Aeriaens Buers is by Schepenen vonnisse geapsolveert van den eysch
& concluysye van Willem Pietersz Dissel eysser, voer de somma van 46 sth
4 penn / & dat ter oersake Willem Pietersz, met Pieter Heyn tevreden is
geweest / op welcke vonnisse Willem Pietersz protesteert.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen ten versoecke den sequesters
van de boel van Pieter Heyndricxz Sessyonant / dat soe wie
eenyge actye opten veurzeyde boel wilde pretenteren, & alsnoch nyet
heeft laten aentekenen, dat d'selfde sal gehouden wesen 't selfde by
gespannen vierscaer te laten aentekenen , ende by foulte van dien
dat sse in sulcken gevalle zullen versteken wesen van alle keer &
weer / & geinponeert een ewich swygen.
OR 5656/158
Up huyden den 12en mey anno 1586
Jacop kent Jansz Veel kent Meynert Komen Garbrantsz schuldich te wesen de
somma
van 4 ghulden 15 sth op goede rekeninge, spruytend van vleys.
& concluysy
Schepenen gehoort hebben den eysch van Willem Dissel als procareur
van Heer van Lis / den welcken versochte betalinge te hebben contra
Jan Pietersz Widt, off Olbrant zyn zoon voer de somma van 10 pont
achtervolgend den prevelegye roerend van huytscrieringe die Olbrant aen de
veurnoemde Heer van Lis zoude geperpetreet hebben, hebben den veurnoemde Jan
Pietersz van wegen zyn zwynen / overmidts Schepenen geen kennis van de
wond -- hebben , geapsolveert van eysch & concluysye by Willem veurzeyd op
hem gedaen.
De sequesters van de desolaten boel van Piet Heyn sessyionant is van Schepenen
gelt
off uuytleg toegewesen, contra Jongejan Aeriaen Buers, twisken hier & 4 weken
off 't staet langer met gemoedt, achtervolgend den boelbrieff van de veurnoemde
sequesters van de sessyonant.
Jan Symons Schuytvoerder is van Schepenen toegewesen contra Hilbrant
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Jacops , twisken hier & 14 dagen , ter causse hy met zynen schuyt
is bleve leggen, voer de somma van 2 gulden 5 sth.
Ryckert Ryckertsz Schoudt aledgeert in juydytye als dat Geryt Aeriaensz
& Aeriaen Garbrantsz tot zynen huyse zyn gecomen & den
welcken zekere questye hadden belangend 't erff aen d'oostzyde 't stadthuys
& dat Aeriaen Garbrants doentertyt worde toegevonden dat hy soude
inhouden 25 gulden & aledgeerde dat Haermen Garbrantsz doenteryt aledgeerde
meent gy dat het my om 25 gulden te doen was, by aldien ick 't erff heel
can houden ick sal nu de helft wederomme geven.
OR 5656/158v
Up huyden den 9en juyny @ 1586
Jacop Heyndericxz is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen twisken
hier & 14 dagen contra Wyleff Gerytsz van de Zydwint alyas Cleyne
Wyleff voer de somma van 2 pfhilpes dalers alsoe die geslagen zyn
off 't staet langer met gemoedt.
Jonge Jan Aeriaen Buers kent Claes Komen Garbrants van Barsingerhorn
schuldich te wesen de somma van 27 gulden, & belooft 't selfde
te betalen binnen off twisken hier & een maendt, & by foulte van
dien / sal hy overhorich rechts wesen. Geschiet ter presentye van Aeriaen
Jansz Brouwer.
Wyleff Aeriaens alyas Witte Wyleff kent Jan Toemsz van Harinchuysen
schuldich te wesen de somma van 25 guldden 5 h sth nae uuytwysen
een oblegatye daer van zynde / & belooft 't selfde te betalen twisken
hier & Sint Jacop off by foulte van dien overhorich rechts.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen dat Aeriaen Garbrants
Geryt Aeriensz twisken hier & 14 dagen sal betalen de somma van 50 gulden
spruytend van de kustinge van 't huys / & de reste binnen 6
weken na date van desen / off 't staet langer met gemoedt.
Nae 't getuychenis dat voer Schepenen gecomen is ten versoecke van
Aeriaen Komen Garbrants soe wert Geryt Aeriaensz ontseyt
van den eysch & concluysy by hem Aeriaen Garbrantsz gedaen
& verder is Geryt Aeriaensz overmits de getaygen gecondempneert
in den oncosten van de getuygen & sententye gelt, & dat elcx zyn
eygen 't almal sal betalen.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel als gemacht
van Jan Willemsz als pachter van 't beesteael , eysser gedaen , op
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& tegens Amel Garbrantsz gedaechden hebben den questye
overmidts zylem den zayck nyet verstaen / geaponteert aen myne
E Heeren den Staten.
+gedaen op &
tegens Pieter
Reyersz.

Schepenen gehoort hebbend den eysch van den Offycyer omme
te hebben betalinge van de somma van 21 sth ter causse hy met een
constytuytye brieff in rechte gecompareert es / hebben doer dies overmits onrechte clachte Pieter Reyers gecondempneert in de costen
& 't bescheyt uuyt Pieter Heyndericx boeck van waerden gewesen.

OR 5656/159
Aeriaen Jansz Groot van Ouwe Nyedorp kent Wyberich Jansdr
wedue van Jan Lambertsz schuldich te wesen de somma van 12 gulden
& belooft 't selfde te betalen twisken hier & 14 dagen.
Wyleff Gerytsz kent Wyberich Jansdochter wedue van Jan Lamberts
van Barsingerhorn schuldich te wesen de somma van 18 gulden spruytend
van lyffrenten , & belooft 't selfde te betalen binnen den tyt van
14 dagen / op rekeninge.
Claes Jonclaes bekent Wyberich Jans wedue van Jan Lambertsz
wonachtich tot Barsingerhorn schuldich te wesen de somma van 6 gulden
tot 40 grooten Vlaems 't stuck, spruytend van verlopen lyffrenten
& beloofde 't selfde te betalen twisken hier & 14 dagen / hier op betaet 5 gulden.
Claes Wyleffsz van Ouwe Nyedorp kent Wyberich Jans wedue
van Jan Lammerts te Barsingerhorn, schuldich te wesen de somma van
12 gulden tot 40 grooten Vlaems 't stuck spruytend van verlopen lyfrenten
& beloofden 't selfde te betalen twisken hier & 14 dagen.
Geschiet ter presentye van Jan Tysz & Jan Cornelisz Schepenen.
Van welcke bekentenisse Schepenen den veurnoemde personen hebben
gecondempneert nae luyt als boven omme te betalen.
OR 5656/159v
Ghesien by Schepenen van Nyewe Nyedorp die schriftelycke
eyschen , in cas van preverentye overgegeven, mitsgaders de aentekening
van den personelen credytueren, van Pieter Heyndericxz sessyonant tot
Nye Nyedorp veurzeyd / contenderende by haeren middelen, & reesecatyen
omme & tot alsulcke penningen alsser alreede gecomen zyn, offe noch sullen
mogen comen van den veurzeyden sessyonants muebelen als wesende de selffve
ten overstaen van de gerechte by de gheordoneerde sequesters in't openbaer
vercocht voer de somma van 318 gulden ter goeder rekeninge
blyckend by de acte van subhastatye gedaen den 4en maert 1584 /
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insgelycx inne & tot 200 karolus guldens voer
de beterscap van hem sessyonants huyse by openbaere opveylinge
ende ten overstaen als vooren mede vercocht, welverstaende dat 't selfde
huys vercocht is met de laste van 100 gulden hooftsomma
waer aff men een pont groot t'sjaerlicx betaelt / ales in conformite
den veylsedulle daer aff zynde, & gedateert d'veurzeyde laste in
date den 24en meyus . anno 1561 toebehorend
eenen Pieter Reyers, wesende mede de subhastatye van den veurzeyden
huyse / ofte zynen beterscap / gedaen den 7e mey anno 1585 /
ten laesten oock in den resterende inschulden competerend
den veurzeyden cessyonants boele, monterend die selfde, volgend den state
by de sequesters overgelevert, ende oock geconserveert tegens zeker
rekenboecke / ter somma van 101 gulden 4 stuyvers
alwelcke die somme wesende de gehele masse van den boele van
Pieter Heyndericxz veurnoemt, daer aff hy gedaen heeft ten
proffyte van zyne credytueren , miserable sessye, monterend te
samen ter somma van 619 gulden 4 stuyvers.
Schepenen veurnoemt / doende recht op 't gunt hemluyden gebleecken is
ende heeft mogen moveren / prevereren eerst & alvooren , die
rechtelycke costen in desen gevallen / daerinne begrepen 't sallaris
van den sequesters, ende consulenten te samen naer taxatye
ende moderatye van Schepenen veurnoemt, bedragen ter somma van
prefereren daer naer Pieter Pietersz.
OR 5656/159A
Extracte uuyt Scheepenen vonnisboec
der stede van Nydorp
Den 21en september anno 1592
Scheepenen condempneeren Willem Jansz Hansz
Luytgen Nannincxz Notaris t'Schagen . twisken hier
& 6 weecken te betalen . off 't staet langer met gemoet
de somma van 9 gulden 8 sth, ter causse van verdient
sallaris / off hy keert het met beter recht.
Gextraeert uuyt 't Scheepenen vonnisboec
veurseyd es daermede opten 5en april anno
1593 acorderenend bevonden
by my Secretaris Nydorp.
Floris Claesz Buyten

Deze pagina ligt hier niet op de juiste plaats!
Terugleggen !! # # #
OR 5656/160
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Naegelaten zoon van Aechte Folckertsdochter geteelt by Pieter
Heyndericxz, tegenwoordich cessyonant, mette somma van 50 guldens
ende die rechte waerde van twee deeckens , & 4 slaeplakens by
Schepenen gepryseert ter somma van 18 karolus guldens hem competerend
uuyt crachte van de bewysinge hem voer Schepenen & Weesmeesteren van
Nye Nyedorp over zyne moederlycke erffenisse gedaen den 7en january
anno 1561 / ontseggend d'opposanten haer concluysye in
haere debat tegens de veurzeyde bewysinge gedaen ende genomen / preferend
daer nae Hans Colterman als Rentemeesteren generael van Kermerlant & West
Vrieslant / eerst mette somma van 211 gulden 10 stuyvers
hem in qualyte als vooren over vercochte thienden van Pieter Heyndericxz
cessyonant als princepale cooper, resterend & verscenen op 2 termynen
als derthienen & pynsteren daer aen volgend 1585, breeder
blyckend by extrac autentyc uuyt den rolle van den vercopinge van den
thienden ten overstaen van den gecommitteerden van den ---ere Schoudt &
Schepenen aldaer gehouden @ 1584 , Preferen noch den
veurnoemde Rentemeesteren Colterman / mette somma van 291
gulden 9 sth een oertgen, uuyt crachte van zeeckere
reste van den eersten en de tweeden termyn van den thienden van
Ouwe Nyedorp / mede verschenen ten dage ende jaere als boven
voor welcke thienden Pieter Heyndericxz sessyonant veurnoemt
hem selffve borge gestelt, mit renonscatium benefytyum
ordynus dyvysionis et excuytsionus, blyckend by de acte van
vercopinge gedaen ten overstaen , ende in date als vooren
mitsgaders extract autentyc getogen uuyt de restanten van den
veurzeyden jaerpachten / Behouden nochtans dat de veurzeyde Rentmeesteren
Colterman gehouden wert te doen Actianum sessam , in gevalle &
voer soeveele hy coemt t'ontfangen uuyt dese preferentye
van den veurzeyden Pieters gecedeerde goederen / als borge van den
laesten geprefereerde thienden ten behoeve van den navolgende
credytueren, omme met deselffve actye te mogen doen sulcx haeren
goeden raedt gedragen sal , prefereren voorts in de resterende penningen
voer soeveele die strecken sullen mogen / die wedue van Adriaen
Coster van Vierhuysen, mette somma van 67 guldens

benefytyum ordynus dyvysionis et excuytsionus [zie: PW/13]

OR 5656/160v
haer competerend over de leverantye van zekere vette koyen
ende dat uuyt crachte van haer vercregen vonnisse in date den
4en juyny anno 1585 , offslaende van den veurzeyden somma
den impost die volgende het schultboeck van den sessyonant daer
op te corten staet, ende also die penningen van den veurzeyden gecedeerde
boele nyet al uuyt mogen strecken, tot volder betalinge van de veurzeyde
geprefereerde, wort den selffden geprefererende tecort comend / als oock allen
anderen geposponeerde credytueren geefraneert haer actye zulcx
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& aldaer sy sullen bevinden geraect te wesen , van welcke
geposponeerde credytueren den naemen zyn hier naervolgend, in den eersten
Willem Pietersz Dissel van zeeckere impost van beesten el
gevallen in den jaere 84 mette somma van 2 ghulden 19 sth, noch d'selve
met 38 sth van gelycke saycken / Pieter Pietersz veurnoemt als
beschadichde borge veur syne veurzeyde vader sessyonant alhier mette
somma van 15 gulden 8 sth 12 pen, Item Jan Toemsz van Moerbeeck
over twee lammeren & zekere hoey / mette somma van 22 gulden
5 sth, Item Jan Groot Everts over de cope van een vette koe met
de somma van 39 gulden Item Dirck Swaen tot Winckel over de
berekende penningen van een vette koe / mette somma van 10 gulden
Item Pieter Pietersz Dissel over 't reste van de coope van een vette
koe met de somma van 24 gulden 8 sth een oertgen, Item Dirck
Pietersz Muye / over 't reste van de coope van een vette koe
mette somma van 21 gulden 17 hst & een halffve Item
Aeriaen Snyer van Schagen over 't reste van den coope van een
zeeckere vette ossen / mette somma van 145
gulden 17 sth & een halff, Item Adriaen Gerytsz
Butterpot over 't rest van twee vette beesten over de somma van
23 gulden 8 stuyvers / Item Wyert Cornelisz
van de Wysent over 't rest van den coope van vette koyen mette
somma van 44 gulden 6 stuyvers, Item Pieter Reyer
van Veenhuysen over de coope van zeeckere scapen mette somma
van 11 gulden 10 sth, Item Schipper Slootges over 't rest
van den coope van een vette koe met 13 gulden 10 sth Item
Jacop Claes Lous over 't rest van den coop van een vette koe met
19 gulden 10 sth, Item Lambrecht Aeriaensz van Buyten over
't rest van de coope van een vette koe met 23 gulden Item
Pieter Jansz Campen over 't rest van de coope van een gelde vaers
Item insgelycks, zoo ook [PW/56] - 20
OR 5656/161
met 7 gulden Item Pieter Lambrecht Aeriaens over 't rest van de cope
van een gelde vaers met 8 gulden / Item Aeriaen Pietersz Campen
over 't rest van de coope van vette koyen met 29 gulden 7 sth , Item Jonge
Pieter Bayckes over 't rest van den coope van een gelde vaers met 19 gulden
Item Schipper Tys Allertsz opte Lemmerscouw, over 't rest van de coope
van vette koyen met 13 gulden 15 sth , Item Cornelis Snyer over
't rest van den coope van calff veers met 14 gulden Item d'veurzeyden Cornelis
Snyer over 't rest van den coope van een koe met 12 guldens 10 stuyvers
Item Lambrecht . . . . . . . over 't rest van de coop van een koe met 10 gulden
Item Dirck Neeff van Spanbroeck over de coope van een vett koe , & zekere
scape met 36 gulden, Item Tys Michelsz over 't rest van de coope van een
koe met 5 gulden 12 sth & een halffve, Item de kinderen & erffgenamen
van Garbrant Kruyff over de huere van 't lant genaemt 't smalle ven met 68 gulden
6 sth / Item Heynderick Pietersz Koot / over 't rest van den coope van zekere
koeken met 7 gulden , Item Geryt Claes Feuwes over 't rest van de coop
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van een vaere koe met 16 gulden / Item Willem Gysbertsz tot Amsterdam
over 't rest van den coope van zekere mondt met 24 gulden 3 stuyvers
Item Garbrant Heyndericxz tot Hoorn over gelevert laken met 20 gulden
Item Cornelis Pieter Cornelis tot Alcmoer over 't rest van de cope van een
vette os met 20 gulden / Amel Garbrants over de coope van zekere tarwe
met de somma van 25 gulden 12 sth 8 penn affslaende 10 gulden 10 sth van
vleys hem by den sessyonant gelevert, Item de kinderen &
erffgenamen van Cornelis Cornelisz over de cope van zekere hoy by den
cessyonant in den boelhuyse vercocht met 32 gulden 10 sth, Item
Reyer Pietersz Muller over de coope van een vaere koe met 23 gulden
Item Tys Jan Mathys over 't rest van zekere lanthuer met 30 gulden
Item Jan Jansz Caescoper van wegen zyn moeder over zekere
lanthuer met 15 gulden / Item Adriaen Pieter Tys over 't rest van de cope
van een vettte koe met 10 gulden / Item Dirck Moey Alytges over 't rest
van de coope van zekere lammeren met 30 stuyvers, Item Jonge Jaen
Aeriaen Buers met zyn broeder over 't rest van de coope van zekere
koyen & lammeren met 8 guldens, Item Pieter Pietersz Jonge
over 't rest van de coope van zekere scapen met 7 gulden 10 sth
Item Maerten Volckaertsz over 't rest van de coope van zeker vleys met
2 gulden 10 sth / Item Syvert Aerians tot Winckel over 't rest van de
coope van zekere vleys met 4 gulden, Item Pieter Hilbrantsz
aen den Wysent over 't rest van de coope van zekere scapen met 3 gulden
Item Jan Eustes over 't rest van de coope van zekere scapen met 3 gulden.
OR 5656/161v
Item Marytgen Pieter Dircx over zekere etgroe off lantheur
met 10 gulden, Item Jean Cornelis Dircxz van de Wysent poorter tot Alcmoer
over 't rest van de coope van zekere vleys / met 6 gulden / Item Marytgen
Jan Reyers over de coope van een oude zeets met 28
stuyvers, Item Pieter Jacop Vrericx / over 't rest van de coope van een
vette koe met 12 gulden, Item Herck Backer over zeker gelevert
broot & bacloon met 10 gulden 11 stuyvers, Item Jan Evertsz over
de toegift van een paert met 7 guldens, Item Willem Jacopsz
in de Wester Moerbuyck over 't reste van zeker vleys met 9 gulden
Item Jacop Feel over 't reste van een coope van een veersien met 4 gulden
Item Heynderick Gerytsz over 't reste van de coope van een vere met 14 gulden
Item d'veurzeyde Heynderick Gerytsz over zekere gehaelde waere met
3 gulden 10 sth 4 penn Item Griet Wybrantsdochter over zekere
gehaelde waere met 6 gulden / Item Dirck Claesz ter causse van
een boelbrieff met 30 stuyvers / Item d'zelfde van gelycke boelbrieff met 23 sth & een halffie / Item deselfde van gelycke boelbrief
met 17 sth 7 penn Item Lambrecht Mathysz over sekere duechdelycken
arbeytsloon met 28 sth een oertgen / Item Jan Cornelis Vrericx over
't reste van de coop van een paert met 4 gulden 10 sth Item Jan Tysz
in de Boome over 't reste van zekere lanthuer met 2 gulden, Item Symon Pieter
Jaep Heynes over 't reste van de coop een vette veers met 4 gulden vyfftich
Item Lysabet Tolckes over 't reste van de coop van twee vaersz met 16 gulden Item
Bruyninc Lubbert Pelsmaker poorter der stadt Alcmoer over de coop van
een nyewe pels met 3 gulden 10 sth / Item Pieter Wybrantsz van scapen
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over de coope van zekere huyden met 2 gulden 10 sth / Item Michiel
Smidt over zeker gelevert yserwerck met 36 sth Item Alvis Gerytsz
Bood over de coope van een paert met 18 gulden 10 sth Item Aeff Claesdochter
van den Wysent over de coope van een vette vaersz met 3 ghulden 10 sth Item
Symon
Aeriaensz van de Blochuys over 't rest van een vierndel vleys met 5 gulden
Item Oom van Sappewerff volgende zekere oblegatye mette somma van
11 gulden 15 sth Item Cornelis Pieter Cornelis poorter der stadt Alcmoer
van de coope van een vette os met 27 gulden Item Reyer
Danysz als bescadichde borge met renonsia--- voer den veurzeyden cessyonant
ten behoeve van de boel & vercochte goederen van Marytgen Dircx met
7 gulden 7 stuyvers & een halffie, Item Dirck Jan Donckers
als beschadichde borge met renons---- voer den veurzeyden cessyonant ten
behoeve van de boel & vercochte goederen van Cornelis Cornelisz
Kruyff / mette somma van 23 gulden 15 sth / allen --------Dirc Jan Kuecx over de coop van 2 vette koyen mette
somma van 10 gulden berekent gelt.
OR 5656/162
Credytueren van den veurzeyde gecedeerde boele , ende sullen ingevalle van den
overschietende penningen , 't selfde overscot deelen pont ponts gelyck naervenant
elcx zyn achterwesen / behoudelyck nochtans dat elc der credytueren soe van
geprefereerde als concuerende peningen ontfangen, gehouden wert zyn achterwesen
te stercken by eede / insgelycx te stellen cautye suffesant , de restituendo / by
aldien naemaels yemant bevonden mochte werden / totte veurzeyde pennigen
beter gerechticht te wesen, van welcke cautye ontlast wert
den Rentemeesteren Colterman / in qualyte soe hy procedeet om redenen
ende compenseren die verder costen om redene.
Upten 26en maert anno 1587 compareerde voer Barent Albertsz
Cornelis Rembrantsz & Jan Pietersz Koeman als sequesters van de
desolaten boel van Pieter Heyndericxz / Jan Piet Jan Symons &
heeft geconstitueert als borge voer den wedue van Veenhuysen
den welcken is gepreveereert in een somma van 67 gulden, omme dien by den
veurnoemde wedue gelicht te werden. My presendt Secretaris Nyedorp
Floris Claesz Buyten.
OR 5656/162v
Op huyden den 23e juyny anno 1586
Jan Pietersz van Sappewerff tient Cornelis Jan Foppes & Claes ---Grotes als geordoneerde voocht com socus van de nagelaten wedue & kinderen van
Cornelisz Vadt schuldich te wesen de somma van 28
karolus guldens, tot 40 grooten vlaems 't stuck, & belooft off geeft
hem over omme den veurnoemde penningen twisken hier &
zes weecken te betalen costeloos & scadeloos / ende by gebreke sal
Jan Pieters wesen overhorich rechts / off 't staet langer met gemoedt.
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Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat Willem Reyersz
van den Sydwint is servents genoch, omme
Is by vonnis van Schepenen verclaert als dat Jacop Reyersz Lourus
Reyersz, & Jan Reyersz com socus sullen mogen velstaen , mits stellend
cautye suffesant voer de costen die volgende 't poces 't welc iu is
aengevangen contra Jan Bey wonachtich in Vrieslant
den welcken mogen volstaen mits dat Willem Reyers van Ouwe
Nyerop hem constitueert als borge voer de costen, 't waer voer Willem
Reyersz hem induytye constitueerde , die gevallen zyn off noch soude
mogen vallen van gelycke soe constitueerde Claes Jansz Oterlyck hem als
borge voer Willem Pietersz Dissel als procaratye hebbend van
Jan Bey voer de costen, die daer op comend soude mogen off alrede gevallen
zyn.
Jan Oom van Ouwe Nyedorp kent Jan Pietersz Sappewerff schuldich te
wesen die somma van 28 gulden, en belooft 't selfde te betalen twisken
hier & zes weken off 't staet langer met gemoedt, off by foulte
van dien sal Jan Pietersz 't selfde den 6 weken overstreken zynde
mogen laten uuytleggen.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Dirck Cornelisz Backer
eysscher gedaen op & tegens Jan Jacopsz van den Moerbuyck
roerend van boeten van de zeedyck , is Jan Jacops veylich verclaert
off ten waere Jan Jacopsz by gespannen vierscaere quam &
keerde 't selfde met beter recht , & alsoe Dirck veurnoemt een uuytpoorter
is soe begeerde den Bode een sth van dagen.
OR 5656/163
Dirck Claesz als gemacht van Heylichtgeestmeesteren is van Schepenen gelt
off uuytleg toegewesen contra Jaep Cornelis Aeriaens, twisken hier
& zes weken off 't staet langer met gemoedt, nae uuytwysen zyn boeck
& tekenend een blanc & sentye gelt.
OR 5656/163v
Up huyden den 20en mey anno 1586 compareerde
voor my Symon Garbrantsz Ban Notaris publyc by den Hove van
Hollant geadmitteert / en den getuygen by namen hier ondergeschreven
de eersame persone als Pieter Jacopsz van Nye Nyedorp, een sone
van Jacop Jansz / getroudt hebbende Jan Jansdochter van de Ryp / Jusien zyn
eygen staedt, natuer & wesen hemselffven bekennend zyns persoons wesen
heeft hy gecedeert opgedragen & quytgescouden / cedeert draecht op scelr
quyt & stelt in handen van Jan Heyndericxz Camp zyn wyffs vader, &
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by 't sterffven van hem in handen van Jan Heyndricxz kinderen alle de
voochdyscap ovrateurscap , & administrateurscap, van alle zyn & zynen
huysvrouwen goederen / mobel inmobel geen uuytgesondert / in't ontfangen
opbueren , & wederomme uuyt te distribueren / sculden & onschulden, te
reeden / tot proffyt nutscap & oirboer van hem zyns persoons / &
zyn huysvrouwe met haeren kinderen / indien zy eenyge vercrygen
omme deselfde goederen te redgieren, als goede & getrouwe administrateurs
dat schuldich zyn & behooren te doen, ten eynde van haeren leven / rateferen
& beloven van waerden te hebben & te houden, t'allen dagen alle 't gene by den
voerzeyden voocht ofte voochden & administrateurs gedaen & geachtervolcht
zal worden / want zyns persoons kent mitsdesen den selffden geconstitueerden
daer voor goet nut & bequaem toe te wesen by behoorlycke stipulatye
in myn notaris handen gedaen / Geschiet t' Scagen in den Roos ten huyse
Maerten Luytgesz ten tyde veurzeyd / daerby aen & over waeren d'eersame
personen / Dirck Arisz Cramer t' Sinte Maerten / & Jacop Claes Fransz
Sypelhuysz, als getuygen vaerdich van gelooff tot desen met myn geroepen
& sonderlinge gebeden / in kennisse van my & haer ondertekent
-------------- S van Notaris / by my Dirck Arisz Cramer / by my Jacop Claesz.
Ick ondergeschreven hebbend 't inhoudt van desen opten laesten juyny
anno 1586, binnen Nyedorp / van 't stadthuys in presentye
van Schepenen / nae voergaende clocgeslage den volcken daer meest vergadert zynde / gepublyceert , & oock voergehouden & wel espresselyc
gewaerschoudt / als als nyemant den veurnoemden Pieter Jacopsz na datum
als vooren en sal alementeren leenen borgen sonder consent van zynen
voocht / Aldus gedaen by my als Secretaris Nyedorp,
Floris Claesz Buyten
OR 5656/164
Den 2en juyly 1586
Alsoe Aeriaen Jansz Brouwer sekere hooge wed had uuytgeboden
op & tegens Claes Wyleffsz voer de somma van 8 gulden
roerend van achterstallyge kustinge van Bomes ven, & overmits Claes
Wyleffsz binnen behoolycken tyt nyet en compareerde, & 't wed
bekende, off hem nae rechte purdgeerde, soe is Aeriaen Jansz
veurnoemt 't selfde toegewesen , even als hem 't selfde van de Sevens is
toegetuycht, met de costen daeromme gedaen , off hy keert het selfde
met beter recht.
OR 5656/164v
Up huyden den 7en Juyly anno 1586
Amel Gherytsz heeft hem geconstitueert & constitueert hem mits
desen, als borge veur Jonge Pieter Heyndericxz als hebbend
vercregen zekere veurprevierentye van de desolaten boel van
zynen vader sessyonant, & dat uuyt rechte van zyn zalyge
moeders erffenisse / voer de somma van 50 gulden hooftpenningen &
18 gulden spruytend van 2 dekens & 4 slaeplakens
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waer ome hy gepreviereert is , den welcken hy mochte lichten
op cautye de restituendy , soe der yemant hiernaemals beter gerechticht
waer voer de penningen, dat hy alsdan de penningen wederomme moste
restitueren ver welcke 68 gulden Amel Gerytsz
hem constitueert als borge , voer den veurnoemde Jonge Pieter Heyndricx
& heeft Pieter Pietersz veurnoemt in juydytye zyn behoorlycken eedt
gedaen / als dat hy dies aengaende geen penningen genoten heeft.
Amel Gherytsz heeft in juydytye versocht als dat hy als
geordoneert voocht van Pieter Jacopsz Dremmel met zynen huysvrouwe
sal mogen alle de goederen van hem bedyen mogen wenden &
keeren tot nutscap & ------ van hen beyden, is by Schepenen
vonisse verclaert als dat Amel Gerytsz als geordoneert voocht
de goederen als vooren sal mogen redgieren / tot hem beyden
oirboer , mits condytye waer't by aldien Amel Gerytsz veurnoemt
de goederen qualyc redgierde , dat Amel Gerytsz 't selfde sal moten
restytueren.
Jonge Piet Heyn heeft geclaecht in juydytye op & tegens de
geordoneerde sequesters van den desolaten boel van Pieter
Heyndericxz sessyonant / omme betalinge te hebben van zeker
penningen waer ome Pieter Pietersz gepreviereert is / Schepenen
hebben by hueren vonnisse verclaert als dat den geordoneerde
sequesters den veurnoemde Pieter Pietersz twisken hier & 14 dagen
sullen betalen voer de somma van 68 gulden, midts dat Pieter
Pietersz, sal stellen cautye suffesant, & verder doen den
behoorlycken eedt dat hy van dies geen penningen genoten heeft.
Is gewesen by vonnis van Schepenen als dat Jacop Symonsz
van Oude Nyedorp als geordoneert voocht van Alyt Dircx van Ouwe Nyedorp, sal
hebben
dach van 14 dagen & den eysch by geschrift, als
Cornelis Dircxz & Cornelis Geryt Symons, hem zyn affeyssen.
OR 5656/165
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel gedaen op &
tegens Claes Oleffsz gedaechde, den welcken zekere verckens gaende
opten Zydwint bekuert hadde, is Claes Oleffsz overmits apsentye
veur dees tyt veylich verclaert.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & conclysy van Cornelis Rensz
als wesende Burgermeester van Ouwe Nyedorp, gedaen op en tegens Cornelis
Jaspersz gedaechden, den welcken zekere stucke lants van de gemeente
van Ouwe Nyedorp in cope genomen heeft, waer van Cornelis Rensz
zekere acte ofte coopbrieff heeft vertoont, & begeerde
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't selfde van Cornelis Jaspers als coper ondertekent te hebben van hem
als coper , & zynen borge , is by Schepenen vonnisse verclaert als
dat Cornelis Jaspersz twisken hier & 14 dagen den brieff sal ondertekenen.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & conclysye
van Willem Pietersz Dissel, als procareur van Jan Willemz
alyas Jan Bey, wonachtich te Collem in Vrieslant eysser gedaen
op en tegens / Jacop Reyersz / Lourus Reyersz & Jan Reyersz
com socus / is Willem Dissel als gemacht als vooren, van
zynen eysch ontseyt & gecondempneert in den weete gedaen
& by aldien de kinderen van Jan Boy off heur gemacht comen &
spreken omme de renten dat alsdan d'selfde mogen doen 't gunt hem
geraden sal zyn op welcke vonnis Willem Dissel uuyten name
van Jan Boy protesteerde.
OR 5656/165v
Up huyden den 7en juyly anno 1586 / heeft den
Offycyer van Nyedorper cogge versocht aen den Schepenen van Nyedorp
omme met hemluyden uuyten name & van wegen den hoochgeboren
vorst & heere den Graeffve van Lesester , als wesende
Capeteyn d'generael over de geny---eerde persentyen, uuyten naeme &
van wegen de madgisteyt van Engelant, & de camere van rekenen
in Hollant waerinne hy den behoorlycken eedt gedaen
heeft, omme uuyten name & van wegen den hoochgebren vorst van
wegen & in der qualyte als vooren / recht ende justytye te
admynistreren.
OR 5656/166
Op huyden den 221en july 1586
Schepen gehoort hebbend den eysch & concluysy van Willem Dissel eysser
gedaen / op ende tegens Claes Oleffsz gedaechden , & dat ter oorsake den
verckens van Claes Oleffsz by Willem veurnoemt, gaende opten Sydwindt
bekeurt zynde , is waer dees andermael vellich verclaert, off 't waer sake
dat Claes veurnoemt quame by gespannen vierscaer / & keert het met beter recht.
Jacop Symonsz van Ouwe Nyerop bekent in juydytye van wegen &
als geordoneert voocht van Alyt Dircx van Ouwe Nyedorp Cornelis
Dircxz hueren broeder com socus, schuldich te wesen de somma van omtrent
500 karolus guldens, op rekeninge, & is verder gewesen by vonnis
van Schepenen, als dat pertyen aen wedersyden metten anderen in presentye
van Schepenen & Burgermeesteren van Ouwe Nyerop twisken hier & 14 dagen
sullen rekenen off 't staet langer met gemoed.
OR 5656/166v
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Up huyden den 4en augusty anno 1586
Is geweesen by vonnis van Schepenen als dat Amel Gherytsz
als geordoneert voocht van Pieter Jacopsz met zyn huysvrouw &
Jacop Cornelisz met Syvert Pietersz als voochden van Anna Hercx &
Maerten Fecke als cooper van 't lant by den voochde vercocht, sullen
metten anderen rekenen van den wyncoop / & verder Willem Pietersz
Dissel den wyncoop betalen binnen 14 dagen off 't staet langer met
gemoedt.
Claes Oleffsz van Ouwe Nyedorp is van Schepenen gecodempneert
in de boete van 30 sth contra Willem Dissel ter oirsake Willem
Dissel Claes Oleffsz zyn swynen gaende opten Zydwinr bekeurt heeft.
Gelt off maecxsel is Jan Claesz Oterlick toegewesen , contra Jan Gerytsz
van Winckel als man & voocht van Lysabet Tolcke voer de somma
van 30 gulden 15 sth / ter causse van huer van lant.
Jan Claes Oterlicx is van Schepenen toegescat contra Jan Gerytsz
als man & voocht van Lysabet Tolcke, veur de somma van 30 gulden
15 sth, anderhalff gers lants uuyt een stucke lants leggende
binnen Nyedorp, groot omtrent 3 h gers, belent met den Oosterwech
streckend na den Wysent aen de noortoest zyde, Claes Jansz Gyses
wedue aen den suytwest zyde / roerend van sekere lanthuer.
OR 5656/167
Up huyden den 4en augusty anno 1586
soe zyn den Schoudt Schepenen ofte gerechte geweest ten versoecke
±&
van Jacop Jacopsz , mitsgaders Hilbrant Jacopsz omme den veurnoemde
Claes Jan
Jacop Jacopsz eenen nodtwech te wysen, omme 't nodt van den Rondewerf
Smits
daer doer te halen / & also bevonden wert by den meetinge gedaen
dat Hilbrant Jacopsz lant -------------- is ± te weten
± dan Claes besayt wesen zyn huys duers tot aen de straedt / responderen sulcx
Jan Smits
recht opten hoeck van den saedacker ofte Rondewerff in questye.
Wert daeromme den veurzeyden Hilbrant Jaocopsz gecondempneert in de
overreed
mette costen van 't gerecht, nae vermelden den kuere daer op gemaeckt.
Aldus gedaen & gemeten by Schoudt & Schepenen ten dage &
jaere als boven.
OR 5656/167v
Up huyden den 18en augusty 1586
Jan Jansz Castercom kent Willem Pietersz schuldich te wesen de somma
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van 4 gulden 6 sth 4 penn. Gesciet ter presentye van Aeriaen Jansz
Brouwer.
OR 5656/168
Up huyden den 23en augusty anno 1586
compareerde voer ons Schepenen by namen hier onder geschreven
den eersamen Aeriaen Garbrantsz van Nye Nyedorp , &
Neel Joostesdochter van Rustenburch ende bekenden als datsse met
malcander in den heylygen echten ofte huwelycken staete vergadert
zyn. Aldus gedaen ten dage & jaere als boven
ter presentye van ons Aeriaen Heertgesz & Joris Amelsz
Schepenen tot Nyewe Nyedorp. My presendt als Secretaris Nyedorp
Floris Claesz Buyten.
OR 5656/168v
Up huyden den eersten september anno 1586
Is geweesen by Schepenen vonnis als dat Amel Gherytsz
als geordoneert voocht van Pieter Jacopsz met zyn huysvrouw
eenen Jan Aeriaensz Lits van Barsingerhorn twisken hier &
kersmis sal contenteren & betalen voer de somma van 200 k guldens
hooftpenningen / met 't verloop van dien / & dat tot voldoeninge van zeker
oblegatye dien Pieter Jacops aen den veurnoemde Jan Aeriaens gepasseert
heeft.
Huybert Cornelisz Timmerman kent Dirck Aeriaensz Mackelick
als procaratye hebbend van Jan Heynderickz van Hoorn
schuldich te wesen de somma van 15 gulden, & 2 jaer verlopen renten.
OR 5656/169
Up huyden den 15en september anno 1586
Pieter Jansz Kooren kent d'erffgenamen van Teus Claesz van Alcmoer
schuldich te wesen de somma van 7 h gulden, geschiet ter presentye van
Floris Hermensz ende Claes Lammertsz Schepenen tot Nyedorp.
Amel Gherytsz & Jacop Cornelisz verclaert in juydytye, als dat de voerwaerden van 't
lant
huys & erffve, van Anna Hercxdochter & Pieter Jacopsz hueren
kints kint doemen 't goet wilde vercoopen / gelesen worde van den Veyler
ende daer naer by den Veyler by monde worde verlaelt, dat men 't goet
wilde vercoopen , & dat alles, op gelycke voege als
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Anna Hercx & Pieter Jacopsz, 't selffde goet ontfangen & tot noch toe beseten
hebben
welcke voerwaerden by my als Secretaris Nyedorp gecopyeert &
verder gesubsigneer is.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysy van Jan Tysz & Aeriaen
Heertgesz eyssers gedaen op & tegens Pieter Hercxz Camerlinc
gedaechden, & dat omme bevryinge van eenen constituytye houdend de somma
van 500 gulden hooftsomma, sprekend op 't lant by Jan Tysz & Aeriaen
Heertges, van Anna Hercx gecocht, waer voer Pieter Hercxz hem als
borge geconstytueert heeft / is by Schepenen vonnisse verclaert als Pieter
Hercxz den veurnoemde Jan Tysz / & Aeriaen Heertges eyssers , sal bevryen
van den constituytye brieff houdend op 't veurnoemde goet by den
eyssers van Anna Hercx gecocht.
Ende is verder ten versoecke van Pieter Hercxz by Schepenen vonnisse
verclaert als dat Pieter Jacopsz, off zyn rechte ofte geordoneerde
voochden / den veurnoemde Pieter Hercxz wederomme sal bevryen van den
veurnoemde borchtochte , ofte vonnisse waer mede Pieter Hercxz is beswaert
ende dat uuyt saycke van zekere verbintenisse waer mede
den veurnoemde Pieter Jacopsz hem verbonden ofte verobledgeert heeft.
Schepenen hebben zekere letteren van conseltatye by geleerden overgegeven
ten versoecke van de voochden van Anna Hercx & Pieter Jacops
ter eender , & Maerten Feke ter andere van waerden verclaert
& gelaudeert.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen als dat Riddert Hercxz
twisken hier & 14 dagen, Gerberich Teus sal aenspreken omme t'samen
aen den Weesmeesteren t'Alcmaer te trecken , omme te onderstaen off by Gerberich
Teus als gemacht van 't nagelaten weeskint van † Meester Joost, de somma van
omtrent 16 h gulden conde bevinden vrye goederen te wesen, meerder den testament
ofte dat Ridderts Hercxz sal trecken aen oortyser off waer Riddert hem
mee de weet te behelpen / mits acte te brengen van de Weesmeesteren, soe hy 't
conde becomen / & dat alles op coste van ongelyc.
OR 5656/169v
Hermen Aeriaen Hermens wyst Aeriaen Hermensz pandt aen een koe
& voorts aen Schepenen schattinge, voor de somma van 7 h guldens 1 sh.
Willem Pietesz Dissel als gemacht van de nagelaten erffgenamen van Teus
Claesz van Alcmoer / is van Schepenen achtervolgend huer boeck
toegewesen 20 gulden 18 sth 4 pen contra Aeriaen Ouwe Joostes, mits
afftrecken soevele Aeriaen Ouwe Joostes duechdelyc weet te bewysen daer
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op betaelt te zyn
OR 5656/170
Den 27en september 1586
Den Schoudt van Langendyck met namen Piet Maedt als gemacht
van den Schoudt & Schepenen van Calverdyck ofte Harincarspel is van
Schepenen copye toegewesen contra den Offycyer van
Nyedorp / copye van zekere replycque by den Offycyer in juydytye
vertoont & verder dach van 14 dagen.
Schepenen in 't lange gehoort zekere eyssch & concluysye van den
Offycier van Nyedorp eysscher, & Geryt Pietersz als pachter
van de bierexcys / gedaen op ende tegens eenen Jan Gheryt Symons
Schuytvoerder van Ouwe Nyedorp / hebben den & den concluysye
van Jan Gerytsz / hebben voer vonnisse verclaert , also 't selffde een
onnosele saeck is, hebben den veurnoemde Jan Gerytsz doer dies gecondempneert in
een
corecxye van 1 h gulden, nyet wetende off daer verbuert is of nyet
& also den Offycyer eyste copye uuyt 't fonnis, & 't stelde voer den tyt van 14 dagen
in state gestelt. Soe protesteerde den Offycyer op het vonnis in alles.
Pieter Jansz Kooren van Heertswoudt, wyst pandt aen 't saedt
staende buyten ten huyse van Tys Jansz hem toebehoorend, contra
d'erffgenamen van Teus Claesz tot Alcmoer , & dat voer de somma
van 7 h gulden & voorts tot Schepen scattinge.
Is gewesen by vonnis van Schepenen als dat Jacop Jansz Groed
over 14 dagen selffs sal compareren voer den vierscaere alhier &
verandtwoorde zyn saycke, & is 't versochte vonnisse van de pertyen
veur dees tyt in state te stellen.
Van alsodanyge vonnisse als Willem Pietersz Dissel aen Schepenen
heeft beleyt , omme Sybrant Cornelisz Dul gecondempneert te hebben
& dat in een somma van 25 gouden realen, ende dat alles ter
oirsaycke den veurnoemde Sybrant Cornelisz Willem Pietersz sittend in den
dingstoel van Nyedorp / heeft metten monde gedout .
Schepenen hebben den veurnoemden Sybrant Cornelisz van den ongefondee(rden
eysch geapsolveert.
OR 5656/170v
Schepenen gehoort hebbend den eysch ende concluysye gedaen by de
voochden van Anna Hercx & Pieter Jacopsz, eyssers op &
tegens Maerten Pietersz Fecke gedaechden , omme te hebben eenen
kustincbrieff van 't lant & huys & erffve by Maerten
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Pietersz van hemluyden gecocht, mitsgaders te leeveren daer
van een quytantye, hebben voer vonnisse verclaert / dat
pertyen aen wedersyden elcx anderen binnen 14 dagen off
't staet langer met gemoedt sullen leveren een kustincbrieff.
mitsgaders een quytantye / & dat alles nae uuytwysen den
voerwaerden, mitsgaders, den atestatye van de Veyler
mitsgaders den atestatye by Aeriaen Michielsz & Pieter
Reyersz daer van gepasseert / op welcke vonnisse Maerten
Pietersz zyn thien dagen neemt ofte proteseteert.
Is gewesen by vonnis van Schepenen als dat Dirck
Reyersz als naeste O bloetvriendt van zynen † broeder
twisken hier & 14 dagen sal hebben sertefecatye & dat
achtervolgende zekere intergatorium dien den eysser 3 dagen daer
te vooren moet overleveren, & dat alles van zekere vryers alhier
in juydytye nutertyt tegenwoordich.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Elle Jacopsz
eysscher den welcken versochte als dat Jan Symonsz
soude doen ruyminge van zyn huys, daer mede hy Elle mede
soe hy procedeert te nae getimmert heeft / daer op Jan
Symonsz versochte doelings, hebben 't selfde gewesen
aen 't wed . . . . . . . . . . .
Marytgen Rippers wedue † Michiel Smidt is van
Schepenen gelt off pand toegewesen, contra Jonge Jan Aeriaen
Buers / voer de somma van 9 sth.
OR 5656/171
Up huyden den 13en october anno 1586
Is gewesen by vonnis van Schepenen / als dat de Molenmeesterens
van Costverloren, sullen gehouden wesen , omme te kueren &
verkueren achtervolgend 't octroy / mits dat de Molenmeesterens
sullen mogen een man twee off drie te werck te stellen
omme te ruymen dat het water omtrent Cornelis Claes Kuypers syn
ganc sal mogen nemen tot aen de molen van Costverloren
ende dat alles op coste van ongelyc.
Ende is verder gewesen dat de Molenmeesterens sullen gehouden wesen
omme te kueren & verkueren, off mannen daer inne te setten ende dat
binnen den derden dach.
Willem Pietersz Dissel als gemacht van Aeriaen Comen Garbrants
is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen twisken hier &
een maendt off 't staet langer met gemoedt, contra Cornelis Aeriae(n
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Piet Geryts huysvrouw, & dat alles achtervolgende den boelbrieff
van Aeriaen Garbrantsz.
Aris Allertsz ende Cornelis Pietersz van Oude Nyedorp, is
van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen twisken hier & 6
weken off 't staet langer medt gemoedt, contra Cornelis Backer
van Oude Nyedorp voer de somma van 26 gulden, & dat alles ter
causse van zekere toegifte van een schuyt.
Jan Symon Neel Immes van de Langereys kent Pieter Cornelis Foppes
als gemacht van synen suster schuldich te wesen de somma van
9 gulden & 8 pen / ende belooffde 't selfde te betalen
twisken hier & 14 dagen / & by foulte van dien sal
Jan Symonsz veurnoemt den schuyt waer van den penningen
gesproten zyn / gehouden zyn den schuyt wederomme alhier
in areste leveren / Geschiet ter presentye van Joris Amelsz Schepen.
OR 5656/171v
Schepenen hebben Riddert Hercxz den penningen dien hy
is manend van 't nagelaten weeskint van Meester Joosten toegewesen als 19 gulden
12 sth, & dat alles van de gereedtste goederen dien Riddert
veurzeyd weet te becomen / buyten het testament.
Ende is voerder gewesen by vonnis van Schepenen dat
Floris Claesz de penningen twisken hier & 14 dagen
sal leggen onder 't gerecht , & verder is gewesen
dat Ridder veurnoemt de penningen sal mogen lichten op cautye
de restituendo.
OR 5656/172
Up huyden den 27en october anno 1586
Schepenen gehoort hebbend den eyssch van den Offycier gedaen op
ende tegens den Schoudt van Langendyc als gemacht van den
Schoudt en Schepenen van Harincarspel , hebben by hueren
vonnisse verclaert / als dat de gearesteerden souden gehouden
zyn omme alhier veur dese vierscaere te antwoorden.
Schepenen gehoort hebbend den eyssch van den Schoudt gedaen op
& tegens den Schoudt en Schepenen van Harincarspel /
ende daer en tegens gehoort hebbende den exceptcye van den
gearesteerden / welcke aledgeerden als ongehouden te zyn voer
dese vierscaele te antwoorden / Schepenen reecteren de d'exceptye
van de gearesteerden / condempneren den gearesteerden omme alhier
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voer dese vierscaele te andtwoorden.
Op welcke vonnisse de geareesteerden protesteren.
Willem Folckertsz van Schagen geeft hem over & belooft
Jan Aeriaensz Rens Magnus twisken hier & een maendt
off 't staedt langer medt gemoedt / te voldoen, off by foulte
van dien, sal den veurnoemde Willem Folckerts wesen overhorich rechts
Meester Tomas Jansz is van Schepenen toegescat een koe ende
ende voorts tot Schepenen schattinge , voer de somma van 54
stuyvers, ende dat alles van arbeytsloon & toegedaende penningen.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel als gemacht
van Arent Maertsz van der Gou, den welcken zekere
penningen heeft in areste genomen onder den gedeputeerden
van Nyedorp Winckel Opdam Hensbroeck Opmeer & Veenhuysz
competerend eenen Willem Cornelis Heynes den welcken veur den
veurnoemden dorpen is promer , en versochte uuyten name ende
van wegen als vooren, den penningen te lichten op cautye,
Schepenen hebben 't versoeck veur dees tyt in state gestelt.
OR 5656/172v
Schepenen gehoort hebbend den eyss & concluysye van Geryt
Amelsz eysscher / gedaen op ende tegens eenen Jan
Cornelisz Joncheer gearesteerde, & den exceptcye van
Willem Pietersz Dissel als gemacht van den veurnoemde Jan
Cornelisz Joncheer hebben den veurnoemde Jan
Cornelisz Joncheer gecondempneert omme den veurnoemde Gheryt
Amelsz te contenteren & te betalen achtervolgend den eysch
op hem by den veurnoemde Geryt Amelsz gedaen.
Op welcke vonnisse Willem Pietersz Dissel uuyten name
& van wegen als vooren protesteert.
Schepenen in 't lange gehoort hebbend den eyss &
concluysye van den geordoneerde voochden van Anna Hercx
wedue, eyssers gedaen op ende tegens Amel Gerytsz
als geordoneerde voocht van Pieter Jacopsz Dremmel
ende den exceptcye van Amel Gherytsz lauderen &
passesteren off verclaeren 't seggen van den arbyters
den welcken daer over besich geweest hebben, van
waerden, ende dat alles dat Anna Hercxdochter
soude hebben soelange soelange sy in't leven is jaerlicx
een somma van 12 k gulden & dat alles voer d'een helft van 't
van de --richte van de halffve boomgaerts ende verclaerden verder als dat den veurnoemde
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Pieter Jacopsz off zyne voochden sullen gehouden zyn voer
den veurnoemden 12 gulden ------ / cautcye suffesant te stellen
daer de voochden van Anna Hercx mede genoecht off
't gerechte kent genoch te syn. & dat alles binnen Nyedorp
& elcke gers lants getaxeert op 221 gulden.
Willem Pietersz Disssel is van Schepenen toegescat / contra
Jan Jansz Castercom, alle zyn vrye goederen als
een deecken & vrye goederen voer de somma van 4 gulden
7 sth.
OR 5656/173
Schepenen hebben veur vonnis verclaert, contra Cornelis Dircxz
com socus eysser & Aeriaen Cornelisz Slootges gedaechden dat elc
een soude dycken op zyn eygen landt.
OR 5656/173v
Den 15en november 1586
Jacop Jansz van Ouwe Nyerop , bekent Jan Florisz schuldich
te wesen de somma van 20 h guldens, ter causse van een koe by
hem van Jan Florisz gecocht , & belooft 't selfde te betalen
twisken hier & paesmerckt, off 't staet langer met gemoedt.
Ende stelt daer voor ten onderpande in handen van Jan
Florisz den koe daer den penningen van spruytend zyn.
Geschiet ter presentye van Aeriaen Jansz Brouwer
als Schepen & my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
Schepenen gehoort hebbend den eyss en concluysy van Willem
Pietersz als gemacht van Joncheer Floris 't Serclaes,
op ende tegens, Jan Bartomeusz Piethan, & Aeriaen Tysz
gedaechden, & den exceptcye van de gedaechden, verclaeren by
hueren vonnisse, dat den veurnoemde gedaechden als datsse den
Koedyck sullen maken achtervolgend & naeluyt den besegelde
brieff van acordatcye by Joncheer Floris daer van in juydytcye
overgelevert, & verder dat den veurnoemde gedaechden sullen
gehouden syn, omme den Koedyck binnen 24 uren aen te vaerden.
Schepenen gehoort hebbend den eys & concluysye van Jacop
Pietersz van Barsingerhorn eysscher gedaen op & tegens
Jan Pieter Claes van Nyedorp, & den exceptcye van den veurnoemde
Jan Pietersz, verclaeren by hueren vonnisse, als dat pertyen
aen wedersyden elcx anderen sullen leveren copye uuyt
hemluyden docuymenten , & verder als datsse sullen
met den questye consulleren aen Rechsgeleerden.
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Schepenen gehoort hebbend den eysch van Syvert Pietersz
gedaen op & tegens Jan Cornelisz Sappewerff / den
welcken hem borge geconstitueert heeft voer Cornelisz
Cornelisz zynen broeder, blyckend by den oblegatcye daer
van gepasseeert, wysen voer vonnisse als dat Syvert
Pietersz sal hebben gelt off pandt / contra Jan Cornelisz
als borge, voer de somma van 13 h gulden 2 h sth achtervolgend
den oblegatcye.
OR 5656/174
Den 10en october november 1586
Opten 10en october 1586 , compareerde voer den vierscaere van Nyerop
Jan Jacopsz Daler van Harincarspel, & verclaerde als dat
hy hem uuyten naeme den Schoudt & Schepenen van Harincarspe(
stelde reformant op het vonnisse den 24en october @ 86
geprononsieert, contra Ryckert Ryckertsz Schoudt tot Nyedorp
ende alsoe den reformant nae rechte nyet staen en machte
soe stelde hy hem uuyten naeme als voren apellant voer den
hove van Hollant.
Ende alsoe den belae-re mensreken is & den veurnoemde Jan
Jacopsz Daeler nyet geapelleert is soe versochte den
Offycier aen de veurnoemde Jan Daler, omme op zynen eysch te
andtwoorden achtervolgend zyn vercregen vonnisse in date
den 27en october laestleden geprononsieert.
Schepenen passesteren by hueren voergaende vonnisse.
Ende was 't selfde nyet bye d'moed van den Offycier achtervolgend
den kuer. . . . . . . . . . . . .
Willem Pietersz Dissel als gemacht van Erm Teus van
Alcmoer , is van Schepenen gelt off pandt toegewesen
contra Claes Geryt Feuwes, voer de somma van 5 h gulden.
geleent gelt met d'oncosten daeromme gedaen.
Pieter Gerytsz Smidt verclaerde ten versoecke van Maerten Jan
Aeriaensz als dat hy getuyge maenendaechs daer naer
Geryt Pietmaels vrydaechs + Maerten Jan Aeriaens vereken verdeynt heeft
is gecomen ten huyse van Willem Pietersz Dissel , & dat
de veurnoemde Maerten Jansz doentertyt versochte aen de veurnoemde Geryt
Pietersz als pachter als dat hy overbodich stont omme 't fercken
te leveren daer mede hij hem hoc gegeven hadde , waer op
den veurnoemde pachter doentertyt aledgeerde als dat hy Maerten
Jansz wel aen een ander Meester soude helpen.
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OR 5656/174v
Geryt Pietersz pachter van de beesteael versochte te hebben copye
& dach van 14 dagen van den eysch en concluysye by Maerten
Pietersz Schipper op hem gedaen, hebben Schepenen voor vonnisse by hueren
vonnisse den veurnoemde Geryt Pietersz als pachter gecondempneert
omme ten princepaele te antwoorden / op welcke vonnisse Geryt Pieters
hem stelt reformant voer den Hove van Hollant / & soe den
reformant nyet crachtich genoech waer stelt hem apellant.
Ende alsoe de voernoemde Geryt Pieters pachter gecondemneert is omme ten
princepael
te antwoorden / ende den ordonantcye van de verpachtinge in juyditcye
nyet wilde leveren, soe begeerden Schepenen geen recht van dies.
te doen voer & aleer den ordonantcye wert vertoont.
Willem Pietersz Dissel is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen, twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met
gemoedt, contra Maerten Jan Aeriaensz voer de somma van
22 sth roerend van weetgelt.
Aeriaen Komen Garbrants is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen, twisken hier & 4 weken off 't staet langer met
gemoedt, contra Jonge Pietheyn, & dat achtervolgende
zyn boelbrieff.
Op de sulcke eysch & concluysye als Willem Pietersz
Dissel als gemacht van Arent Maertsz van de Gouw, heeft
gedaen op en tegens Willem Cornelis Heynes, achtervolgend
sekere letteren van requysytoer van de gerechte van der Goes daer
van overgeleyt, omme zekere penningen Willem Cornelisz competerend
op cautcye te lichten daer op by den veurnoemde Willem schrifftlyc op worde
geantwoort & presenteerde verder sertefecatcye daer van over te leveren
te weten tot bewysinge van 't gunt zy excypyeren.
Riddert Hercxz versochte omme den penningen achtervolgend
't vonnis, te lichten op cautcye, ende heeft Willem Pietersz
Dissel hem geconstitueert voer den veurnoemde Riddert als
borge , Schepenen kennen Willem veurzeyd seffesant.
OR 5656/175
Upten 24en november 1586
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Willem Pietersz Dissel is van Schepenen gelt off pand
toegewesen / contra Heynderick Ouwe Neels, voer de somma
van 31 h sth / & noch voer 21 h sth van wegen
Jan Arisz Houtcoper.
Is gewesen by Schepen vonnis dat
Willem Pietersz Dissel, met de molenmeesterens van
Costverloren , sal proberen , dat Claes Everts dan ter
boet is.
Cornelis Pietersz van 't Verlaet wert gelt off uuytleg
toegewesen , van Jan Jaspersz, tusschen dit & een
maent off 't staedt langer met gemoed, & dat nae
inhouden zyn boelbrieff.
Aeriaen Jansz Brouwer wert van Jan Jacopsz ende Michiel
Cornelisz , toegewesen van scade die hy geleden heeft
in zyn tarwe / de somma van 6 gulden, & dat nae 't seggen
van Lambert Adriaensz, Pieter Jacop Heynes, Claes Heertgesz
ende Pieter Tysz, aen welcke sexluyden dies gewesen
waer, welcke seggen by Schepenen is geaprobeert & van
waerden gewesen.
is
Arent Maertsz van der Gouw wert by vonnis van Schepenen
toegewesen 37 gulden te lichten, op cautcye de restituendo
ende dat uuyt crachte van sekere sententcye , by Schepenen
van der Goes gewesen daer op letteren requysiteur, van
Burgermeesteren van der Goes, & vertoont voor onse veurschien
upten 24en novembris 1586 / Soe is voer ons Schepenen gecompareert
Cornelis Pietersz Dissel, ende heeft hem selffve gestelt als borge
veur Aert Maertz van der Gouwe, voer een somma van 37 gulden
dien Aert Maertsz op zekere arest zyn toegewesen / uuyt crachte
van letteren requysytuer van den madgistraet van der Goes op
Willem Cornelis Heynes verleent, soe der naderhant bevonden wert
d'zelffde penningen, behooren Willem gerestitueert te werden
Willem Cornelisz stelt hem op dese sententcye
refermant ofte apellant voer den Hove van Hollant.
OR 5656/175v
Dirck Schoudt is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen, van Jonge Jan Aeriaen Buers tusschen hier
ende kerstyt , van armengelt.
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Aeriaen Jansz Brouwer is toegeschat van Schepenen contra Jan Jacopsz
& Michiel Cornelisz , elcx een koe, & dat voer de
somma van 6 gulden, roerend van scade van tarwe.
OR 5656/176
Upten 8en december 1586
Ryckert Ryckertsz Schoudt concluydeert, als dat den
gedaechden van Harincarspel soe zy procederen, sullen
werden gecondempneert, in de boeten van tweemael overhorich recht
& dat ter causse zy tweemael overhorich rechts zyn
geweest als namentlyc den 10en november 86, &, &
den 24en november @ veurzeyd, ende dat achtervolgend
den kuere van Nyedorp.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van de Schoudt gedaen op ende
tegens die van Harincarspel gearesteerden, wysen
d'selfde aen den kuere van Nyedorp.
Schepenen verclaeren by hueren vonnisse als dat den
piint van den kuere van overhorich recht den
Offycier helpt / & die van Harincarspel deet
op welcke vonnisse die van Harincarspel protesteren
van atentaet.
Upten 10en december 1586 / compareerde veur my als Secretaris
Nyedorp Bartomeus Symonsz van Harincarspel, als gemacht & van
wegen den Schepenen aldaer / ende apelleerde op't 't veurzeyde
vonnisse van atentatie. Actum onder myn handt als Secretaris
Floris Claesz Buyten.
Cornelis Pietersz van 't Verlaet bekende in juydytcye, als
dat hy den koe geslagen heeft, ende dat opten
acordatcye dien hy als gedaechden, metten veurnoemde Geryt
Pietersz als pachter van de Besteael gemaeckt heeft.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van de Offycier gedaen
op ende tegens Symon Jacopsz gedaechden, omme den selven
gecondempneert te werden achtervolgend 't placaet verleent
op 't stuck van de rechtelesz / ende alsoe opte quetssuer
van den gedaechden nyet dan eene pleyster geleyt es
ontseggen den veurzeyden Schoudt van zynen eysch &
apsolveren den veurnoemde gedaechden van den eysch & concluysy
by den Schoudt op hem gedaen op welcke vonisse den
Schoudt hem stelt reformant voer den Hove van Hollant.
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OR 5656/176v
Melcher Cornelisz van Schagen ontkent des Schoudts eysch
Schepenen wysen by hueren vonnisse als dat den Schoudt
den eysch by hem gedaen op Melcher Cornelisz sal
bewysen / twisken hier ende den naesten rechtdach.
Jacop Claes Teenges wert van Schepenen gelt off pandt
toegewesen / contra Schoudt Claes van de Wysent , voer de
somma van 45 sth, ter causse van zekere verteerde costen.
Aeriaen Claesz Oterlic heeft belooft Jan Jansz
Falc van Winckel twisken hier & 7 weecken off 't staet
langer met een quytantcye op nyens te passeren van de
saedacker, & zynen vader voer de waernisse van dies
als borge te stellen, & soe nyet sal alsdan op zyne
costen een besegelde waernisse leveren besegelt te Castercom
by Schepenen.
Schepenen in 't lange gehoort hebbend den eysch &
concluysy van Jan & Cornelis Bartomeus eysschers gedaen
op ende tegens Pieter Cornelis Jan Foppes, &
Lammert Claesz gedaechden, hebben den veurnoemden
Jan & Cornelis Bartomeusz --------12 h Sz
lants te weten d'oncosten in questye vry gewesen.
Willem Pietersz versochte te hebben betalinge voer de somma
van 9 sth ---weetgelt , contra Jan Jansz Valc com socus
is gewesen by Schepenen vonnis dat 't selfde sal staen tendens
rechts.
Is gewesen by vonnis van Schepenen, als dat
Cornelis Cornelisz van den Wysent, Symon
Pieter Knechtes sal vryen ende granderen van de
Meester twisken hier & nyewe jaer , voer
de somma van 26 gulden, op welcke vonnis Willem
Pietersz uuyt name van Cornelis Cornelisz protesteert
ende verder dat Cornelis Cornelisz den veurnoemde Symon
Pietersz de 26 gulden verleyt gelt twisken hier
& nyewe jaer sal wederomme restytueren op 't staet
langer met gemoed.
OR 5656/177
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Jan Pietersz Fecke kent Spaniaert schuldich te wesen 14 sth
op rekeninge.
OR 5656/177v
Den 22en december 1586
Melcher Cornelisz van Schagen versoeckt in juydytcye, als dat hy
als gearesteerde ten versoecke den Schoudt soude werden geapsolveert
& dat achtervolgend 't vonnis den 8en december nu laestleden geprononsieert
op welcke versoeck Willem Pietersz Dissel, als procaratcye hebbend
van d'Offycyer, verclaerde alsoe hy procaratcye hadde omme
't vonnis van pertyen te beleggen , & nyet omme van de Schoudts saken vonnis
te beleggen , 't welc hy veur dees tyt voer een 14 dagen heeft in
state gestelt, & dat hy ter causse veurzeyd van de Scoudts saken geen
vonnis begeerde te beleggen / protesteerde den veurnoemde Melcher Cornelisz
opten costen daeromme gedaen.
Jan & Cornelis Bartomeus eyssers, & Pieter Cornelisz &
Is gewesen by vonnis van Schepenen dat Pieter Cornelisz & Lammert
Claes Hermens gedaechden / Cornelis & Jan Bartomeusz gebroeders
eysschers, twisken hier & een maendt , off 't staet langer met gemoedt
sullen betalen off restytueren, alle d'oncosten dien den eyssers
duechdelyc weeten te bewysen, ter causse d'oncosten tot noch toe
in questye , by hem van dies gemaeck /
Jacop Cornelis Aeriaens eysscher, contra Aeriaen Oterlic gedaechde.
Is 't vonnis veur dees tyt in state gestelt.
't Vonnis twisken Jan Tysz & Aeriaen Heertges / eyssers, & de voochden
van Anna Hercx gedaechden, is veur dees tyt in state gestelt.
Cornelis Pietersz van 't Verlaet versochte te hebben uuytinge van
recht, alsoe Geryt Pietersz alhier in presentcye was, & Geryt
Pietersz over 14 dagen heeft uuytgeboden, omme den gedaechden
't selfde hy hem waer aenseggend , met zyn areste bueren te bewysz.
Schepenen verclaeren alsoe den saec den Schoudt enichsins aenghaet
& Geryt Pieters heeft verclaert over 14 dagen, dat den gedaechden
hem soude purdgeren by eede, dat doer dies 't een met 't ander
sal staen totten naesten rechtdach.
OR 5656/178
Is gewesen by vonnis van Schepenen dat Jan Cornelisz Scotfanger
twisken / hier & den naesten rechtdach so off 't staet langer met gemoed
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sal hebben gelt off uuytleg / contra Pieter Claes Meesteren Heyndericx
Claes Jan Aeriaens, Cornelis Schippers, Aeriaen Claes Sygers, Jacop Garbrants
Dirck Jan Donckers / Lammert Willems, Jaep Nammens / Cornelis Aeriaen
Spanes / Lammert Aeriaens, Garbrant Heertges, & dat roerend
van scot achtervolgend zyn boeck.

Schepenen
Van Nye Nyedorp Joris Mathysz Blochuys
Jan Tomasz
Floris Jan Dircx
Aeriaen Michielsz
Aeriaen Jaep Dircx

Ouwe Nyerop

Cornelis Miehielsz
Cornelis Rensz

@ 1587 [Huwelijksacten uit 1587 zijn verkort weergegeven]
OR 5656/178v
Up huyden den 13en january @ 1587 Als wesende den eersten gading.
Schepenen hebben Jacop Cornelis Jacops gecommiteert tot een voocht
van den nagelaten weeskinderen van Geryt Pieter Rens. [Reus?]

Den 15en january
Up huyden den 15en january 87 compareerde voer my als Secretaris
Nyedorp Heynderick Neel Symons van Ouwe Nyerop / als eertyts
voocht wesend van Hil Cornelis Backerts van OuweNyerop / &
bekende veur hem & uuyten naeme als vooren , ontfangen te
hebben, uuyt handen van Reyer Jaep Hilles / al sodanyge penninge
als den veurnoemde Reyer Jacopsz aen den veurnoemde Hil Cornelis Backers
ten achteren waer / ende bedankte den selffven van goeyer betalinge.
OR 5656/179
Upten 19en january anno 1587
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Upten 19en january anno 1587 , soe is in juydytcye
voer Schepenen van Nyedorp gecompareert, Adriane Lourusdochter
gedaechde / ende heeft opten eysch & concluysy van Willem Dissel
op haer gedaen , voer andtwoort gegeven als bekent datsse met
Cornelis Cornelisz van den Wysent, heeft geconverseert tot Winckel
& alsdoen malcander belofftenisse gedaen aen de trouw & eer
& verclaerde daer beneffens dat het selfde huer van herten leet
waer , overmidts zy eenen Dirck Pietersz van Nyerop , lanc
daer te vooren hueren trouw hadde gegeven & beloofft heeft hem
nyet te verlaten / datsse doer dies 'tselfde wilde op heur neemen
& stellen Cornelis Cornelisz op zyn vrye voeten / & den
veurnoemde Dirck Pietersz hueren voergaende belofftenisse te houden
als een echte huysvrouwe nae godes orde----- sculdich is te doen.
Schepenen gehoort hebbend den eys van den Schoudt gedaen op &
tegens Tys Pietersz & Pieter Cornelisz gedaechden / omme
sertefecatcye te hebben twisken hier & den derden dach nae
voergaende interogortarie hem over te leveren / Schepenen hebben 't selfde
voer een 14 dagen in state gestelt.
Claes Lammertsz & Symon Aerriaensz Kercmeesters is van Schepenen
gelt off uuytleg toegewesen twisken hier ende een maendt off
't staet langer met gemoedt, & dat achtervolgend hueren boeck
contra Schipper Slootges / ende Jacop Jansz Groed, & versochte
den gedaechden te hebben cortinge achtervolgend 't placaet van de renten.
Is 't selfde voer 14 dagen in state gestelt.
OR 5656/179v
Up huyden den 2en february anno 1587
Schepenen gehoort hebbend den eyssch ende conclysy van Willem
Disser als gemacht van Cornelis Cornelisz van de Wysent
eysser gedaen op ende tegens Aeriaen Lourusdochter gedaechden
& den exceptcye van de gedaechden, verclaeren by
hueren vonnisse / alsoe den veurnoemde Adriane Lourusdochter alhier
oversstallich is / datsse alle 't gunt , zy met Cornelis
Cornelisz veurnoemt heeft uuytstaende / datsse achtervolgend hueren
exceptcye & verder achtervolgend den concluysy van de eysscher
't selffde sal gehouden wesen op hueren sielen zalicheyt te nemen
mits datsse daer mede sal mogen volstaen / op welcke vonnisse
Willem Pietersz Dissel uuyten naeme als boven protesteert
ende versochte Willem Dissel uuyten naeme als vooren dat den gedaechde soude
betalen de costen daeromme gedaen / Scheppenen verclaeren dat den gedaechden
den
eysser soude voer de costen betalen 25 sth.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Amel Gerytsz gedaen
op & tegens den Offycyer omme een Aeriaen Lourusdochter den
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welcken den Offycier alhier in de vierscaer present
waer / & den Offycier wilde nemen in aprehentcye , te mogen
verborgen, mits datsse op zeecke borchtochte mochte gaen tot
haeren gelieffven / Schepenen verclaeren by hueren vonnisse dat
den veurnoemde Aeriaen Lourus zal mogen uuyt gaen , & dat
alles op borchtoche , waer voer Amel Gerytsz / & Barent
Alberts / huer borchgen constitueren , omme den veurnoemde Aeriaen Lourus
te recht te leveren / Schepenen verclaeren by hueren vonnisse dat den
borgen veurnoemt daer mede sullen mogen velstaen / op welcke
vonnisse den Schoudt protesteert / gemerckt dat het gewysde
van den borgen , soude voldaen werden.
Claes Cornelisz Blochuys is van Schepenen inventaris toegewezen
contra Claes Lammerts als voocht van zynen overleden huysvrouw
& dat twisken hier & 8 dagen , van de goederen by zynen
overleden huysvrouw.
Jan Pietersz Fecke lyt Willem Pietersz Dissel op rekeninge
schuldich te wesen de somma van 38 sth.
OR 5656/180
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysy van
Jacop Cornelis Aeriaens eysser gedaen op & tegens Pieter
Aris Freecx van Winckel als possesseur van omtrent 9 sz
lants, den welcken Jacop Cornelisz alydgeerde op zyn vaders
som te leggen & versochte daer van betalinge te hebben van de
oncosten & dat van zekere jaeren herwaerts , verclaeren
by hueren vonisse dat alsoe Jacop Cornelis nyet weet
te bewysen dat 't veurnoemde lant op syn vaders som is opleggend
hebben hem alsoe doer dies van zynen eysch ontseyt
ten waere dat Jacop Cornelisz 't selffde wiste met dessen boecken
te bewysen , op welcke vonnisse Jacop Cornelisz protesteert.
Schepenen verclaeren also Geryt Pietersz als pachter twisken
hier & een maendt , Cornelis Pietersz van 't Verlaet
nyet en bewyst met zyn gebueren / 't selfde
hy hem waer aenseggend dat Cornelis Pietersz in sulcken
gevalle sal vry & exempt wesen van zynen eysch op
hem gedaen.
OR 5656/180v
Up huyden den 16en february anno 1587
'T vonnis in questye twisken Huybert Aeriaens & Maerten Fecke
is van Schepenen gewesen aen mannen als namentlyc aen Taems
Cornelisz / Pieter Claesz / & Jacop Symonsz van Ouwe Nyerop
256

op welcke vonnis Huybert Aeriaens protesteert van scade & interesten.
Jan Cornelisz van Ouwe Nyerop is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen twisken hier & 14 dagen, contra Jan Oom van
Ouwe Nyerop, roerend van een boelbrieff, achtervolgend den boelbrieff
& werder 3 sth sententcyegelt & een blanc van teykenen.
Meynert Cornelisz van Opmeer is van Schepenen gelt off
uuytleg toegewesen / contra Berber Allerts off hueren kinderen
van Ouwe Nyerop, voer de somma van 38 gulden 1 h sth twisken
hier & paes, roerend van zekere kustinge van een schuyt met
zyne toebehooren.
Berber Allerts off hueren kinderen is van Schepenen gelt off
uuytleg toegewesen twisken hier & paes, voer de somma van
15 h gulden contra Cornelis Backer van Ouwe Nyerop, roerend
van zekere kustinge van een schuyt met zynen toebehooren
& verder is den veurnoemde Cornelis Scuytmaker gecondempneert
omme twisken hier & 14 dagen van de verder reste van schuyt
een brieff over te leveren.
Floris Jansz van Ouwe Nyerop / is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen twisken hier & een maendt, contra Willem Jansz Hackel
Dirck Lammertsz, & Jan Teusz, & dat alles achtervolgend
den boelbrieff van Jan Cornelisz Vadt zynen kinderen.
Schepenen verclaeren by hueren vonnisse , is't sake Jan Jaspers
twisken hier & 14 dagen nyet en coemt & ontkent den oblegatcye
dat Claes Aeriaensz Bommer in sulcken gevalle sal betalinge
hebben naer uuytwysen den oblegatye twisken hier & paes.
OR 5656/181
Is gewesen by vonnis van Schepenen dat Claes Lammertsz van
Ouwe Nyerop als voocht van de gerechte erffgenamen van Jamytge
Bartomeusdr den overleden huysvrouw van Claes Cornelisz Blochuys
sal mogen volstaen met d'inventaris in juydytye overgelevert
ten waere den eyssers wiste te bewijsen datter meerder goederen waeren.
Jan Gerytsz Schuytvoerder is van Schepenen gelt off pant toegewesen
voer de somma van 13 gulden + 3 sth 12 + penn + -- van sententye gelt, contra Cornelis
Jan Pieter Lybes als man & voocht van zynen huysvrouw, twisken hier & 14 dagen
off hy keert het selffde met beter recht, roerend van gehaelde waere.
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Schepenen gehoort hebbend den eysch en concluysy van Aeriaen Cornelis
Schipper eysser / gedaen op & tegens den Burgermeesteren mitsgaders
Schepenen van Ouwe Nyedorp / verclaeren by hueren vonnisse / dat pertyen
sullen trecken ten hoeff & conseleren metten gene die huer den saeck
verstaen / te weten de avocaeten die over de saeke contra die van
Valcoech & Oterlic.
OR 5656/181v
Up huyden den 2en maerte anno 1587
Schepenen gehoort hebbend den eysch van de Schoudt den welcken
versochte gerecollieert te hebben, zeeckere deposytcye , by
eenen Dirck Pietersz & Aeriaen Louerusdochter
overgegeven, & hebben 't selffde gestelt voer een 14
dagen in state.
Schepenen verclaeren by hueren vonnisse / dat Pieter Jansz van
Hoochtwoudt als voocht van de
kinderen van Jan Pieter Wyerts tot Hoochtwoudt sal stellen cautcye suffesant
voerdel voer zekere stucke lants by Cornelis Pieter Bregs
com socus van de veurnoemde Pieter Jans als voocht veurnoemt gecocht / daer
den veurnoemde Cornelis Pietersz genoecht, off 't gerechte kent suffesant
genoch te zyn binnen den bedryve van Nyedorp.
Schepenen hebbend den questye contra Jaep Nammens eysser
& Hermen Aeriaens gedaechden / gestelt voer een
14 dagen in state gestelt, mits dat de huysvrouw van
Jacop veurzeyd over 14 dagen selffs sal comen alhier cum
iuydytye / & doen heur verclaeringe , van 't geen den
gedaechde heur alsdan sal affeijssen.
Schepenen hebben Jonge Pieter Heyn zyn boeck van waerden
geweesen / off ten waer sake , dat Claes Jansz Stooff twisken
hier & 14 dagen , ter contrarye wiste te bewysen.
Weet mijne heeren ghy Schepenen , als dat wy perthyen hebben
in 't lange gehoort Maerten Pietersz & Huybert Aeriaensz
soe is't dat wy Arbyters dus veel hebben gedaen, dat wy
Huybert Aeriaensz hebben toegevonden , voor elcke 107
gulden & 5 sth vry gelt , & de casen te ontfangen soe sy daer
staen / goet ende quaet, & ist dat die coop voort gaet soe sal
Maerten die case terstont betalen, als die gelvert zyn , indien
Maerten dat nyet doet, soe sal hy verbueren alle dagen 3 gulden
& bennen sy nyet tevreden , soe scheyden wy dat ten gerecht.
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Schepenen gesien hebbend den rapoort van d'arbyters
twisken Huybert Aeriaensz eysser & Maerten Fecke gedaechden
't welc is huyden als hier boven / verclaert is wysen 't selfde
van waerden.
OR 5656/182
Schepenen hebben Garbrant Kruyff geconstitueert als voocht van
't weeskint van Cornelis Jaep Roods , & Reynu Florisdochter.
nagelaten.
Ende hebben Schepenen Floris Claesz geconstitueert als voocht van Jan Garbrants
nagelaten 2 joncxste kinderen.
OR 5656/182v
Upten 16en maerte anno 1587
Allert Olbrantsz is van Schepenen gecondempneert contra
Jan Willemsz van Ouwe Nyerop voer de somma van 2 gulden
& 3 sth sententcye gelt en teykenen twisken hier & de paesmerckt
nu eerstcomend, ter causse van zekere wyncoop.
Schepenen hebben dese nagenomineerde personen als Claes
Janclaes / Cornelis Jan Pieters / Coomen Claes / Maerten Wever
Jaep Feel, Jonge Vries, Lou Aeriaen Claes / gecondempneert
omme Jan Willemsz van Ouwe Nyerop als Ontfanger van honderste penning ---------twisken hier & paesmerckt nu eerstcomend te betalen achtervolgende zyn boeck , roerend van honderste penninc.
Huybert Aeriaen Rens Magnus presenteerde Maerten Pietersz
Fecke den casen te leveren achtervolgend 't Schepenen vonnisse / &
dat in presentcye van Syvert Pietersz / & my als Secretaris.
Up huyden date veurzeyd is voer Schepenen in juydytcye gecompareert
Cornelis Jan Pieter Lybes , ende bekende Sy Tyszes wonende
in den banne van Hoochtwoudt schuldich te wesen de somma van
10 gulden 2 h sth / ende belooffde 't selffde te betalen twisken
hier ende paesmerckt , ende by foulte van dien sal Cornelis
Jansz overhoorich rechts wesen.
Schepenen hebben Pieter Pietersz zyn boeck van waerden
gewesen , ende verder dat Pieter Claes Jansz Stooff sal
twisken hier ende paesmerct nu eerstcomend te betalen , van
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't gunt Claes Jansz noch resteert van Pieter Pietersz veurnoemt
& heeft Jan Castercom 12 sth ontfangen uuyt handen van Schepenen
& dat tot volle betalinge van alle 't gunt Claes Jansz & Pieter Pietersz
tegens malcander so uyt staende hebben gehadt.
Beyke Tomas is van Schepene gelt off uuytleg toegewesen twisken
hier & 14 dagen contra Schipper Slootges , voer de somma van omtrent 40 gulden
op rekeninge, roerend van zeeckere erffpachte van den paelen
ende vogelefanck , achtervolgend zyn boeck , & alsoe hy nyet
en compareert binnen behoorlycken tyt dat de rekening sal staen aen
Beyke Tomas & nyet aen Schipper Slootges.
OR 5656/183
Schepene gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel gedaen op & tegens
Cornelis Berckhoudt , den welcken heeft stypulatcye gedaen omme
alhier te recht te comen , ende dies nyet gedaen en heeft hebben
Schepenen den questye in state gestelt.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysy van Cornelis Gerytsz
van Alcmoer eysser gedaen op ende tegens Pieter Cornelisz van
Ouwe Nyedorp gedaechden / verclaeren by hueren vonnisse dat den
veurnoemde Cornelis Gerytsz sal hebben gelt off pant voer de somma
van 3 gulden 13 sth & sententcye gelt & teykenen.
Ende aengaende de 11 gulden 13 sth dien den veurnoemde Cornelis Gerytsz
verder eysste, hebben Schepenen den veurnoemde Cornelis Gerijtsz ontseyt
off 't waer dat Cornelis Gerytsz het selvyge keerde met beter recht.
Jan Willemsz van Ouwe Nyerop is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen twisken hier & paesmerckt contra Pieter Jan Bleskes
voer de somma van omtrent 40 gulden achtervolgend zyn boeck, midts
aff t'reckenen alsoeveele als Pieter Jansz den veurnoemde Jan Willemsz
is manend achtervolgend zyn boeck.
OR 5656/183v
Upten 13en april anno 1587
Aeriaen Jan Foppes is van Schepenen geconmitteert tot eenen voocht
van de jonge kinderen van Jan Cornelisz Vadt.
Symon Pieter Jacop Heynes wert by vonnisse van Schepenen gecondempneert
ten versoecke van den Offycier als gemacht van Joncheer Floris ‘t Serclaes
omme twisken hier & Sint Jan eerstcomend te betalen voer de somma van
80 gulden op goede rekeninge verschenen lanthuer / & is't by aldien
Symon Pietersz twisken hier & Sint Jan eerstcomend borchge
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stelt voer de penningen veurnoemt, daer 't gerecht kent mans genoch
te zyn dat d'selffde alsdan sal mogen staen om kersmis eerstcomend.
Dirck Dircxz Swaen
Cornelis Berchoudt van Hoochtwoudt is van Schepenen gecondempneert
omme Dirck Dircxz Swaen van Winckel , de somma van twisken
hier & pynster nu eerstcomend te betalen de somma van 6 gulden
ter causse van zeeckere meesterloon van een paert.
Upten 10en april anno 87 is Willem Pieters Dissel als Boode
tot Nyedorp geweest ten huyse van Jan Florisz van de Sydent
& heeft duer versoecke van de erffgenamen van Aeriaen Pieter
Gerytsz zekere penningen onder Jan Florisz gearesteert
toebehoorend d'erffgenamen van Jan Jansz Güertes.
& is den veurnoemde Jan Florisz gecondempneert omme sertefecatye
te geven twisken hier & 14 dagen ten versoecke van Aeriaen
Piet Geryts erffven.
Jan Willemsz is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen
twisken hier & mey, contra Maertgen Meester Heyndricx
Heynderick Ouweneels / & Pieter Cornelisz Borst / roerend
van verpondinge achtervolgend zyn boeck.
Floris Hermensz & Tys Pieters verdaecht zynde ten
versoecke van Hermen Aeriaensz verclaerde in juydytcye
datsse omtrent 5 weecken geleden zyn geweest ten huyse
van Jacop Cornelisz / ende dat den huysvrouwe van Jacop
Cornelisz doentertyt verclaerde datsse met Aeff huer
overleden suster van jaer tot jaer gerekent hadde, ende daer
zy aledgeerde dat Jacop Cornelisz daer nyet mede tevreden
& waer.
Jacop Cornelisz protesteert op & tegens Hemen Aeriaens
van injuersz.
Cornelis Gerytsz van Alcmaer is van Schepenen toegescat contra Pieter
Cornelisz Borst van Ouwe Nyerop voer de somma van 3-13
een koe.
OR 5656/184
Upten 27en april anno 1587
Jan Pietersz Fecke lijt Willem Dissel schuldich te wesen de somma
van 33 sth 10 penn / van berekende penningen / & belooft 't selffde te betalen
twisken hier ende 6 weecken / off overhorich recht.
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Schepenen gehoort hebbend den eysch van den Offycyer gedaen op &
tegens , eenen Jan Eutssz van Ouwe Nyerop / den welcken hem
waer aenseggende dat hy het kerchoff van Ouwe Nyerop soude
gehaedt hebben, 't welc Jan Eusstesz ontkende , verclaeren by heuren
vonnisse, dat den Offycier soude 'tselffde doceren ende bewysen binnen
behoorllyken tyt, & voer soeveele den rooster aengaet wert Jan Eustz
geapsolveert.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van de Offycier gedaen op &
tegens Jacop Symonsz van Ouwe Nyerop & dat ter oorsake den veurnoemde
Jacop Symons zyn gouw offe dyc gehaet waer en open bevonden
waer hebben den veurnoemde Jacop Symonsz van den eysch by den
Offycier op hem gedaen geapsolveert, & dat overmidts den gouw
nyet gekeurt en waer.
Aeriaen Meynertsz is van Schepenen gelf off uuytleg toegewesen
twisken hier ende pynster / contra Jaep Nammens , Jonge Janooms
ende Ama Meynsz / roerend van ende dat alles achtervolgend
zyn boelbrieff.
Jan Florisz van Ouwe Nyerop / geeft hem over & neemt midts desen
op hem omme te betalen alsodanyge oblegatcye als eenen Jan Jansz
Guertes †, aen Aeriaen Pieter Geryts gepasseert heeft in handen
de somma van 81 gulden 11 sth van date den 28en december anno 1584 /
ende belooffde d'selve penningen te betalen te kersmis nu eerstcomende
& costeloos scadeloos te leveren in handen van de erffgenamen van de
erffgenamen van Aeriaen Pietersz veursseyd / geschiet ter
presentcye van Cornelis Michielsz & Cornelis Rensz Schepenen
tot Ouwe Nyerop & my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/184v
Up huyden den 11en mey anno 1587
Piet Han kent Claes Koomen Garbrants van Barsingerhorn sculdich te wesen de
somma
van omtrent 24 gulden op rekeninge, roerend van gehaelde rog / en belooft
't selffde te betalen twisken hier 14 dagen off 't staet langer met gemoed
& by foulte van dien sal hy wesen overhoorich rechts, geschiet ter presentye
van Aeriaen Michielsz & Jan Tomasz Schepenen tot Nyedorp.
Schepenen gehoort hebbende den eysch en de concluysye van Jan Pietersz
Fecke als gemacht van Maerten Pietersz zynen broeder verclaert
by hueren vonisse, dat Maerten Pietersz Fecke, & Meester Tomas
Jansz als perthyen / zelffver twisken hier & 14 dagen / off huer
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avocaets sullen trecken , elcx by hem hebbend zyn stucken offe docementen
aen de Rechtgeleerden omme te conceleren / ende brengen 't advys van de
geleerden mede / omme dien gesien hebbende daer nae recht
te doen nae behooren.
Scheepenen hebben Maerten Pietersz Fecke gecondempneert
contra Meester Tomas Jansz voer de somma van 6 guldens
roerende van zeeckere meesterloon ofte aabeytsloon / twisken
hier ende veerthien dagen.
Beyke Tomas van Ouwe Nyerop is van Schepenen gelt off
uuytleg toegeweesen / contra Claes Lammertsz twisken hier
& een maent achtervolgend zyn boeck off hy keert het met
beter recht / roerend van kerckegelt.
OR 5656/185
Upten 24en mey anno 1587
Maertgen Jans Kersvuels kent Willem Dissel als gemacht
van Erin Teus tot Alcmaer schuldich te wesen de somma
van 8 gulden 6 sth & belooffde de penningen
te betalen voer & aleer zy eenyge penningen van de koyen ontfanc
contra Tys Jan Mathys met het weetgelt.
OR 5656/185v
Upten 8en juyny anno 1587
Jan Willemsz & Joncheer Ondous , is van Scheepenen gelt off
uuytleg toegewesen twisken hier & 14 dagen / contra Claes Geryt
Feuwes, Cornelis Jan Pieter Lybes, Jaep Feel / Dirck Willem Dircx
& Teus Gyses off zy keeren 't met beter recht roerend
van koegelt achtervolgend huer redgyster & aengaende
Claes Lammerts als gemacht van de wedue van Dickert , aengaende
den vaerinc / is gewesen aen d'ordonantcye.
Is gewesen by vonnyse van Schepenen dat de tinmeradge
van 't huys contra Symon Pieter Jacop Heynes sal blyffven staen
om Sint Jan toecomend, & soe Symon Pieters / Sint Jan --------ende stelt borch voer de penningen dien Joncheer Floris van hem is
competerend achtervolgend 't Schepenen vonnis daer van gepasseert , dat
Symon Pieters alsdan sal mogen doen soo't hem gelieff met den
timmeradge van dien.
Albert Jan Dircx is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen
contra Symon Pieter Jacop Heynes, twisken hier & een maendt
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roerend van honderste penning achtervolgend . . . . . . . . . . . .
Tomas Jansz van Harinchuysen is van Schepenen gelt off
pandt toegewesen contra Claes Witte Wyleffs / voer de somma van
10 h guldens roerend van lyfrenten, twisken hier & 14 dagen
& verder dat Claes Wittes zal gehouden zijn mede binnen 14 dagen
eenen ander oblegatcye te leveren / off hij keert het met beter recht.
Jan Petersz van Ouwe Nyerop is van Scheepenen gelt off uuytleg
toegewesen contra Ouwe & Jonge Jan Oom, twisken hier &
14 dagen, voer de somma van 7 gulden roerend van lyffrenten
off zy keren't met beter recht.
Willem Pietersz Dissel is van Scheepenen gelt off
pandt toegeweesen twisken hier & 14 dagen, contra Ouwe
& Jonge Jan Oom & Pieter Jan Ooms / & dat achtervolgend
zyn redgyster.
Huybert Jansz van 't Waertland is van Schepenen gelt off
pandt toegewesen / contra Geryt Claes Feuwes twisken hier &
alreheylygen nu eerstcomend / voer de somma van 2 ghulden 15 sth
& sententcze gelt & teykenen.
OR 5656/186
Cornelis Jaspersz is van Scheepenen toegescat contra Anna Meynsdr
van Ouwe Nyerop huer beste bed mette beste deeckens & lakens
& kussens / & voorts huer beste cleederen voer de somma
van 10 gulden.
OR 5656/186v
Up huyden den 8en april anno 1587 compareerde voor
my & Schepenen by namen hier onder geschreven / den Eerbare ouwe
vrouwe met name Tryn Willemsdochter poortersse tot Nye Nyedorp / den
nagelaten wedue van † Jan Jansz Kueck, siec te bedde leggend maer
nochtans huer zinnen memorye & verstant volcomentlyc gebruyckend
alsoo 't uuytwendelycken bleec / nyet sinisterlyc van yemant tot
desen geinduyseert zynde alsoe zij seyde / & heeft by testamentarye
& uuyterste wille gemaeckt ende gedisponeert , maeckt ordoneert &
disponeert midts desen in forma hier naer verclaert / Idem in den
eersten verclaerde zy testatricx veurnoemt huer uuyterste wille te zyn
dat Jan Jansz huer oudtste dochters kindts kindt om redenen haer
de consientcye haer daer toe moverend, uuyt de gereedtste goederen
die zy testatricx veurnoemt metter doot ongedisponeert ontruymen &
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achterlaten sal, sal hebben de somma van 50 k gulden tot 40 groote
Vlaems 't stuck / onder condytcye waer't dat den veurnoemde Jan Jansz deser
werelt quame overtelyden sonder blyckend geboorte achter te laten
dat alsdan in sulcken gevalle de 50 gulden wederomme sal succederen
& erffven aen den lyvye ofte bloede daer se van gecomen is / Verclaerde
verder den veurnoemde testatricx hoe dat zy met hueren overleden man &
in voortyde zeekere testamente heeft gemaeckt, in den welcken staet
gespecefeceert als dat Cornelis Willemsz haer testatricx kints
kindt nae 't overlyden van den langst levende van hem beyden sal
hebben de somma van 50 k gulden by welcke veurnoemde bespreck
ofte testament zy testatricx veurnoemt verclaerde mitdts desen te passisteeren
midts dat den veurnoemde Cornelis Willems daer mede sal moeten offstaen
& tevreeden zyn sonder meer te genieten van de goederen die zy testatrice
veurnoemt / metter doot ongedisponeert ontruymen & achterlaten sal, &
dat alles om redene / Wilde en verclaerde zy testatricx veurnoemt
verder huer uuyterste wille te zyn / als dat de nagelaten twee
weeskinderen by Maerten Jansz hueren overleden soon nagelaten
tot hueren ledgitima portcye sullen hebben & daer mede offstaen van de
goederen dien zy testatricx veurnoemt / metter doot ongedisponeert
ontruymen ende achterlaten zal / anderhalff gers weydlants
uuyt een stucke lants groot omtrent 11 geers , leggende op het
west eynde van Nyedorp / belent met Heertgen Aeriaensz
aen den noortoost zyde / Dirck Reyersz aen de suytwest zyde
de wech aen den noortwest eynde / in welcke veurnoemde weyd
den veurnoemde twee kinderen / behalffen den anderhalff gers hebben
OR 5656/187
hebben noch 5 geers, coemt metten anderhalff gers zevendalff gers
& dat alles van 't veurste eynd van de weyd / aff te weten het noortwest eynde
voorts verclaerde zy testatricx veurnoemt huer uuyterste wille te zyn , waer 't
achter te laten dat de goederen van het een op het ander sal erffven
ende waer't sake ende by aldien den veurnoemde twee kinderen beyde deser
werelt quame over te lyden sonder blyckend geboorte achter te laten / Soe wilde
zy testatricx veurnoemt / dat de anderhalff gers veurnoemt alsdan soude succederen
& gaen aen den gerechte lynye & bloede van haer testatricx / sonder
enichsins te vervreemden / wilde & verclaerde verder dat den goederen
dien zy testatricx behalffven 't gunt veurszeyd is metter doot ongedisponeert
ontruymen & achterlaten sal / na 't overlyden van haer testatricx veurnoemt gedeelt
zal werden van haeren kints kinderen vyff kinderen dien alsnoch in 't leven
zyn / als namentlyc Dirck Jansz , Jan Jansz & Cornelis Jansz
midtsgaders Jan Jansdochter & Lysabet Jansdochter / & dat in
gelycke egale quote portcye & gedeelten , welcke veurnoemde vyff
kinderen zy verclaerde heur erffgenamen te zyn / wilde zy testatricx
veurnoemt mede dat waer't sake & by aldien yemant hier tegens
oposeerde , ende met 't gunt veurzeyd is nyet tevreeden en waer
dat den oposant ofte oposanten metter daet sal ofte zullen
zyn onterfft van haer testatricx veurnoemt / alle 't gunt veurzeyd is.
verclaerde zy testatricx veurnoemt huer uuyterste wille te zyn & begeerde
dat het selffde van de minsten totten meesten artyculen volcomen & in volle
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effect onderhouden soude worden / Actum op jaer & dach als boven
ter presentcye van Jan Tomasz & Aeriaen Michielsz Schepenen der
stede van Nyedorp / als getuygen gelooffswaerdich hierover met
myn geroepen & sonderlinge gebeden / & is desen van de veurnoemde
Schepenen tot meerder kennisse van desen elcx bysonder ondertekent
in kennisse van my als Secretaris Nyedorp.
't Merc van Floris Claesz Buyten
Jan Tomasz
by mij Aerian Mychielsz
OR 5656/187v
Upten 22en juyny anno 1587
Remment Willemsz van Haarinchuysz laet hem gewillichlyc
condempneren / contra Maerytgen Pieter Feckes, voer de somma van
24 gulden, roerende van costgeldt van zyn dochter, omme dien twisken
hier & 14 dagen te betalen off 't staet langer met gemoedt , met alle
costen daeromme gedaen / geschiet ter presentcye van Jan Toemsz Schepen
binnen Nyedorp / hier op betaelt opten 15en february 98 een somma
salvo dat noch resteerde de somma van 12 gulden. My presendt Secretaris.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van den
Offycier gedaen op ende tegens eenen Meester Tomas
Jansz Zsirurdgyn gedaechden, hebben den veurnoemde
Meester Tomas Jansz gecondempneert in den eysch
& concluysye by den Offycier op hem gedaen , midts
dat Maerten Pietersz Fecke zal gehouden zyn
Maerten Pietersz Meester Tomas Jansz daer van
te vryen & granderen op welcke vonnisse Maerten Pietersz protesteert.
Schepenen gehoort hebbend den eysch ende concluysy van den
Offycier gedaen op ende tegens Abel Heyndericxz
gedaechden . verclaeren by hueren vonnisse , dat Jan Willemsz
van den Wysendt sal den veurnoemde Offycier contenteren & betalen
achtervolgend den kuere daer op gemaeckt aengaende den scape
uuyter scuttinge te nemen / ten waere dat Jan Willemsz conde
proberen dat de scapen contra Abel Heydericxz zyn over
de heyninge ofte sloot gesprongen dat in sulcken gevalle
den veurnoemde gedaechden Jan Willemsz zal wederomme vry
van de veurnoemde Offycier.. . . . . . . . . . . . . . .
Abel Heyndericxz gedaechde contra den Offycier eysser,
is ontseyt van den eysch by den veurnoemden
Offycier op hem gedaen geapsolveert off ten waere dat Jan
Willemsz van den Langereys conde proberen dat de scapen zoude
gesprongen zyn over zyn scuttinge ofte heyninge , op
welcke vonnisse den Schoudt protesteert hem stelt refermandt
voer den hove van Hollandt.
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Jan Jansz Crael renonsierert van verder procedeeren contra
Cornelis Rensz, achtervolgend zyn suyvere oblegatcye
ende begeert de costen te betalen soeverre alss er coste gedaen
zyn tot taxatcye van Schepenen.
Cornelis Joostes van Langendyc lyt Cornelis Pietersz van den
Sydwint sculdich te wesen de somma van 56 gulden ter
causse van verschenen kustinge van een huys & belooft deselfden penningen
vry costeloos & scadeloos te betalen twisken hier & kersmis
nu eerstcomend / off 't staet langer met gemoed.
OR 5656/188
Gheryt Meynertsz van den Sydwint is by Schepenen vonnis
gecondempneert omme twisken hier & alreheylygen opte hoffste
contra Jan Spaniaert te brengen 16 pannen cley off 't staet langer
met gemoedt.
Schepenen verclaeren dat Jacop in den Os van Standen aen sal kennen off
ontkennen / off hy Jan Reyersz van Scagen achtervolgend zyn eysch
de penningen sculdich is off nyet / op welcke vonnisse den gecondempneerde
protesteert.
Verder is gewesen by vonnisse van Schepenen dat Jacop veurzeyd
sal de facto kennen off ontkennen, off soe nyet dat hy sal
apelleeren // op welcke vonnisse de veurzeyde Jacop in de Os apelleert.
Schepenen hebben zeecke aponytement als
als namenlyc Barent Albertsz Jan Pietersz & Pieter Claesz
als arbyters twisken & dien by gescrift overgelevert zynde van
waerden gewesen / wel luyde als't volcht / & is verder gewesen
dat Gheryt Maertensz com socus sal ontfangen 't welc onder Beyke Tomas
is rustend de somma van 48 gulden min 3 sth , & verder sullen Beyke
Tomasz com socus Geryt Maertensz & Jan Muller twisken
hier ende kersmis te betalen off van dies openinge te doen.
Wy Jan Pietersz Willemsz Barent Albertsz & Pieter Claesz als arbyters
twisken Beyke Tomasz & Jan Tomasz com socus & Geryt Maertensz
& Jan Geryt Mullers ter andere zyde / omme den questye aen wedersyden
ist doenlyc ter neder te leggen , hebben den veurnoemde pertyen aen wedersyden in 't lange gehoort, & daeromme onsen de voer gedaen / conden
den selffven nyet oveereen brengen / dunckt ons onder corecxye
dat den knecht die alsnu tertyt op het smeeden is behoort voor
dit tegenwoordyge lopende jaer zyn onderhoudt te volgen uuyt de
gemeene goederen van den weeskinderen / ofte ten waere dat de venoemden
aen wedersyden, wilde de penningen verschieten / Actum uuyten naeme
& van wegen als vooren by my & ondergeschreven als Secretaris
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Nyedorp.

Floris Claesz Buyten.

Willem Pietersz Dissel als gemacht & van wegen Jan Jongen van
Winckel is van Schepenen gelt off pand toegewesen twisken hier
& 14 dagen / contra Hermen Pieter Alberts voer de somma van 3-16& sententcye gelt & teykenen.
Jan Ondous eysser contra Pieter Jongejans gedaechden is veur dees tyt
veur een 14 dagen in state gestelt.
Schepenen hebben 't aponytement by den arbyters twisken Jan Pietersz
Koeman als eyscher & Jan Cornelis Vaericx gedaechde schrifftelyc
overgelevert van waerden gewesen / op welcke vonnisse Jan Pietersz
hem stelt refermant voer den Hove van Hollant.
OR 5656/188v
Up huyden den 6en juyly anno 1587
Schepenen verclaerenby hueren vonnisse dat Pieter Claes Meysteren Heyndericx
Heynderik Cornelisz van Ouwe Nyerop twisken hier & 3 weken
off 't staet langer met gemoed, sal opleggen & betalen de somma van
50 k gulden hooftsomma . met de verloopen renten
tot den tyt toe dat Pieter Claesz de penningen opleyt.
De Schoudt heeft in juydytcye ten versoecke van Beyke Tomasz achtervolgende Schepenen vonnisse / in handen van Beyke Tomas uuytgeleyt
de somma van 12 ghulden 7 sth / contra Scipper Slootges / en dat op het
gerechte vierndel van de poelen.
Jan Cornelisz Keyser is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen
twisken hier & 3 weecken , contra Heynderick Cornelisz van
Ouwe Nyerop / achtervolgende zyn kustincbrieff, houdend op
Heynderik Pietersz Cornelisz veurzeyd / & sal Jan Cornelisz tendens
recht sal wederome hebben 5 schellingen.
Is by Schepenen vonnisse verclaert dat Willem Dissel twisken
hier & 14 dagen sal hebben . . . . . . . . . . . .
Willem Dissel is van Scheepenen zyn gelt toegewesen
twisken hier & 14 dagen roerend van lient gelt, contra Jonge
Pieter Vries , off hy keert het met beter recht roerend voer
de somma van 3 gulden 2 h sth / & verder sententcye gelt
& teykenen.
Jan Oudous van de Waert is van Scheepenen gelt off uuytleg
toegewesen twisken hier & Sinte Louerus nu eerstcomend
contra Claes Gerytsz Feuwes, & Amel Gerbrants, roerend
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van koegelt , achtervolgende zyn boeck.
OR 5656/189
Up huyden den 6en juyly anno 1586, compareerde
veur ons Scheepenen by namen hier onder geschreven / den Eersamen
Jan Tysz van Nyedorp, & Neel Lammertsdochter, beyde wonachtich
in De Campen, en bekenden dat sse metten anderen in den heylygen
echtelycken staete vergadert zyn. Aldus gedaen ten dage ende jaere als boven, ter
presemtcye
van ons Aeriaen Michielsz & Floris Jansz Scheepenen der stede van
Nyedorp / In oirconden hebben wy veurnoemde Schepenen desen elcx bysonder
met onsen gewoontlycke subsignateur ondertekent / my present Secretaris
Nyedorp.
Floris Claesz Buyten.
Up huyden date ondergeschreven compareerde voer ons Schepenen met naemen hier
ondergeschreven / Jacop Tysz uuyt de Campen, & Neel Gerytsdochter
de dochter van Geryt Pieter Rensz & bekenden als dat sse metten anderen in den
heylygen echtelyken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentcye van ons Floris Jansz ende Ariaen Michielsz Scheepen
der stede van Nyedorp upten 7en juyly @ 1587. My present Secretaris Floris Claesz
Buyten.
OR 5656/189v
Up huyden den 22en juyly anno 1587
soe compareerde voer ons Scheepenen bij naemen hier onder
geschreven den Eersamen Cornelis Jansz Molenaer Pocater
der stede + Alcmoer / & Jan --- als ouweoom van
Cornelis Jansz als wesende een zoontgen van Jan Pietersz
Fecke poorter tot Nyedorp / midtsgaders Jan Pietersz
Fecke als vader van Cornelis Jansz zynen veurnoemden zoontgen
Ende versochte aen ons Scheepenen omme dat oue
te hebben een ofte meer meer voochden de tot den veurnoemde
Cornelis Jansz / soe ist dat wy veurnooemde Scheepenen
hebben geordoneert / & ordoneeren midtsdesen tot voochden
van den veurnoemde Cornelis Jansz eenen met namen Maerten
Pietersz Fecke als wesende eenen oom van den veurnoemden
Cornelis Jansz / met Jan Florisz als wesende eenen naemaech van den veurnoemden Cornelis Jansz omme hem & zyne goederen
te begeren als naer behooren / Aldus gedaen ter presentye
van ons Joris Mathysz Blochuys / & Floris Jan Dircx
Scheepen der stede van Nyedorp / my present
der veurzeyden stede Secretaris.
Floris Claesz Buyten
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OR 5656/190
Upten 3en augusty anno 1587
Cornelis Bartomeusz Snyer kent Lammert Jansz
van Winckel schuldich te wesen de somma van 8 h gulden
achtervolgend zeeckere oblegatcye, & belooft de selfde
te betalen twisken hier & 3 weecken / & by refuys
van dien sal hy wesen overhoorich recht / Geschiet ter
presentye van Jan Tomasz Scheepen tot Nyedorp
van welcke veurnoemde 8 gulden 10 sth Jacop Nammensz
belooft den veurnoemden Cornelis Bartomeusz vry costeloos
& scadeloos te houden. Geschiet ter presentcye als vooren.
Cornelis Jansz Backer van Ouwe Nyerop kent de sequesters van de
desolaten boedel van Pieter Heyndericxz sessyonant
schuldich te wesen de somma van 9-8-8 roerende van
vleys ende belooft 't selffde twisken hier & 14 dagen te
betalen / ende soe nyet, behouden een yder zyn goet recht
ter presentcye van Aeriaen Jacop Dircx Schepen tot Nyedorp.

+ Cornelis Jaep
Grotes

De huysvrouw van Wouter de Schoolmeester van Ouwe Nyerop
bekende midts desen uuyten naeme van hueren man
schuldich te wesen + de somma van 15 gulden + ende belooft
't selfde te betalen d'een helft over 14 dagen & de reste
+ off t' staet langer met gemoed
over een maendt / + & by refuys van dien sal zy
wesen overhoorich recht / geschiet ter presentcye
van alle de Schepenen.

Van gelycken kent Cornelis Jacop Grootes schuldich te
wesen Jans Pieter Garbrants van Winckel de somma
van 19 k guldens, ende belooft 't selfde te betalen d'een helft
over 14 dagen & de reste over een maendt . off 't staet
langer met gemoedt , & by refuys van dien sal
hy wesen overhoorich recht.
Pieter Jan Bleskes is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen twisken hier & een maendt off 't staet
langer medt gemoedt / contra Jaep Ruych, & Maerten
Wever achtervogende zynen boelbrieff.
OR 5656/190v
laesten

Upten 17en augusty @ 1587
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Cornelis Pietersz Gorter wyst pandt aen eenen koe & voorts
tot Schepen schattinge / contra Jan Midwoudt / voer de somma
van 8 gulden 3 sth.
Cornelis Jan Pieter Lybes / ende Cornelis Jan Aeriaens als voocht van Styn zyn suster
geven
hem te samen over & beloven d'een den andereren binnen den tyt
van 3 dagen te leeveren behoorlycke quytscheldinge & kustincbrieff
met suffesante borch aen wedersyden van zekere saedlant
by Cornelis Jansz van de veurnoemde Styn Jans gecocht / & by foute
van dien / sal 't lant daer desen van spruytend is wederome
comen tot proffyte van de veurnoemde Styn Jans sonder in sulcken gevalle
daer van te doen eenyge restytuytcye. Aldus gedaen &
geschiet ter presentcye van Aeriaen Michielsz, & Aeriaen
Jacopsz Schepenen der stede Nyedorp.
Jacop Aeriaensz is van Scheepenen gelt off pandt toegewesen
twisken hier & 14 dagen, off hy keert het met beter recht
voer zeeckere somma van gehaelde boonen / contra Pieter Pietersz
veurzeyd.
Geryt Pieterrs Venninc geeft hem over omme twisken hier &
6 weecken off 't staet langer met gemoed te betalen 't contra Aeriaen
Heertges / voer de somma van 58 gulden
spruytend van verscheenen lantheur / & by foulte van dien sal
Aeriaen Heertges 't selffde mogen laten uuytleggen.
Van gelycke soe belooft Cornelis Walichsz van Winckel den veurnoemde
Geryt Pietersz van 't gunt veurzeyd is te vrijen indempneren &
ongemolesteert te houden.
Jan Ondous van de Waert
Jan Ondous van de Waert is van Scheepenen gelt off uuytleg toegewesen
zy keren't met beter recht

twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met gemoedt
contra Pieter Gerytsz Gorter Jan Oom / Cornelis Pietges Jaep Feel
& Jaep Nammens / Jonge Jan Oom / Apelpent / achtervolgend zyn
boec / roerend van koegelt.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysy van Cornelis
Jacop Mollers eysser & Jan Cornelisz van de Moerbuyc
gedaechden / & gesien hebbend zeeckere advys van Rechtsgeleerden
condempneeren den veurnoemde gedaechden achtervolgend't advys van de
Rechtsgeleerden / met de costen daeromme gedaen aengaende
den conseltatcye / op welcke vonnisse Floris Claesz als gemacht
van den gecondempneerden neemt zyn 10 dagen.
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OR 5656/191
Scheepenen hebben Jan Midwoudt toegescat | contra Cornelis Pietersz
Gorter / zyn beste koe . voer de somma van 8 ghulden 3 sth , met tekenen
& sententcyegelt.
OR 5656/191v
Upten 14en september @ 1587
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van
Willem Dissel als gemacht van Jan Reyersz van Schagen
eysser , gedaen op & tegens Jacop in de Os poorter tot
Hoorn gearesteerde hebben den
veurnoemden Jacop in de Os gecondempneert omme de veurnoemde
Jan Reyers te betalen de somma van 12 gulden 8 penn
als reste van coop van vleys / met de rechte coste daeromme gedaen.
By Schepenen getaxeert op 2-4-8.
Opten eysch by Willem Dissel als gemacht van Joncheer Floris
't Serclaes op alle de Campers gedaen / bekent Geryt Maertensz
in juydytcye als dat se gedollffven hadden.
Is gewesen by vonnisse van Scheepenen dat Cornelis Hercxz
van Sinte Maerten / eysser / & Marytgen Aelberts wedue
van Pieter van 't Pat sullen gehouden zyn omme aen wedersyden
suffesante coutcye off borch te stellen omme 't gewysde te voldoen
met de costen daeromme gedaen aengaende desen processe.
Willem Dissel constitueert hem als borge voer Marytgen Aelberts
& Jan Pietersz Fecke constitueert hem als borge voor
Cornelis Hercxz.
Is gewesen by vonnisse van Schepen dat alsoe
Geryt Amelsz off Amel Gerytsz Willem Dissel twisken
hier & alreheylygen nyet en betaelt voer de
zomma van 12 sh / dat alsdan Jan Pietersz ecx Willem
veurzeyd de veurnoemde 12 sh sal betalen.
Scheepen verclaeren dat Pieter Pietersz vuerseyd sal versteken
zyn van keer & weer / contra Jacop Aeriaens / & hier
naemaels dies aengaende geen recht meer te genieten.
Jacop Aeriaen Syverts is van Scheepenen toegescat
een koe voer de somma van omtrent 36 sz roerend van gehaelde
boone , contra Pieter Pietersz Jonge Vries.
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OR 5656/192
Upten 28en september @ 1587
Scheepenen hebben den questye twisken Jacop Gerytsz Huych
van Amsterdam nu resederende op Wieringen / & Marytgen
Claes Waerdinne tot Alcmaer / voer een 14 dagen in state
gestelt midts dat Jacop Gerytsz twisken hier & 14 dagen
sal inbrengen zeekere stucken waer mede hy hem susteneerde
mede te verweeren.
Jonge Jan Aeriaen Buers kent Reyer Nysses / & Jan Cornelisz
schuldich te wesen de somma van 31 gulden / roerend van coop van
een paert.
Jan Maerten Wevers als aengeeyscht zynde van Willem Pietersz
Dissel / blyft veylich / is voer dees tyt den andere vondt.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluyse van Jan Pietersz
Fecke als procaratcye hebbende van Jan Andries van Montfoort
op & tegerns Jan Allertsz Spaniaert / omme betalinge te hebben
van zeeckere sceeps kustinge, waer voor Jan Allertsz hem als
borge & princepael geconstytueert heeft / is den brieff by
Scheepenen vonnisse van waerden gewesen, off ten waere dat
Jan Allerts het keerde met beter recht off met eenyge placaet
twisken hier & een maendt.
Floris Claesz is van Schepenen gelt off uutleg toegewesen twisken hier &
14 dagen / contra Jan Allertsz Spaniaert roerend van weetgelt.
Cornelis Hercxz bekent in juydytcye dat Pieter Pfhilpsz daer nyet by en
was / doen hy Pieter Hercxz de belofftenis dede.
Opten 29en september anno 1587
Jacop Gerytsz Harinc wonachtich nu tertyt op Wieringen / laet hem gewillichlyc
condempneeren / contra Marytgen Claes , wedue Waerdinne tot Alcmaer
voer de somma van 12 ghulden 10 sth , omme dien twisken hier & 2 maenten
te betalen / off 't staet langer met gemoedt, & dat spruytend van
sekere verteerde costen, & by foulte van dien sal hy wesen
overhorich rechts. Geschiet ter presentcye van Floris Jansz Schepen
midts verfangend d'andere mede Schepenen / & my als Secretaris
Floris Claesz Buyten.
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OR 5656/192v
Upten 4en october anno 1587 / compareerde voer ons
Schepenen by namen hier onder geschreven Pieter Gherytsz Gorter
onse medepoorter / & Griet Jansdochter / & bekende dat sse metten
anderen in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentcye van ons Jan Tomasz & Aeriaen Michielsz Schepenen
der stede van Nyedorp. My present als Secretaris Nyedorp Floris Claesz Buyten.
Upten 13en october anno 1587 compareerde voor ons Scheepenen by namen hier
onder geschreven Symon Pietersz van Ouwe Nyerop / & Jan Gerytsdochter onse
medepoortersse & bekenden dat sse metten anderen in den heylygen echtelycken
state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Jan Tomasz & Aeriaen Michielsz Scheepenen
tot
Nyedorp / My present Secretaris Nyedorp Floris Claesz Buyten.
OR 5656/193
Upten 12en october @ 1587
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van de Offycier
gedaen op & tegens Jan & Jacop Pietersz Koemans-soenen gebroeders
hebben den veurnoemden Offycier van synen eysch ontseyt, & den gedaechden
geapsolveert / op welcke vonisse den Schoudt protesteert.
Willem Pietersz eysser contra Jacop Nammens gedaechde / is Jacop
Cornelisz voer dees tyt veylich verclaert.
Elle Jacopsz is van Scheepenen toegescat, contra Reyer Muller een koe
voer de somma van 55 sth.
Van gelycken is Elle Jacopsz toegescat , contra Jacop Cornelis
Aeriaensz een koe voer de somma van 4 gulden 4 sth
ter causse van coop van hoey.
Pieter Jan Bleskes is van Scheepenen gelt off uuytleg toegewesen
achtervolgend zyn boec . roerend van hondertste penning / contra Jan Oom
van Ouwe Nyerop twisken hier & 14 dagen off 't staet langer
medt gemoedt.
Van gelycken is den veurnoemde Pieter Jansz gelt off uuytleg
toegewesen / twisken hier & 14 dagen / off 't staet langer
met gemoedt / contra Coster Wouter roerend van molengelt.
OR 5656/193v
Upten 20en october @ 1587 als wesende een extraordonarus rechtdach
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Compareerde voer den gerechte van Nyedorp . eenen Joncheer Floris 't Serclaes
den welcken alhier in de juerisdictye van Nyedorp / hadde doen aresteren
zeeckere vette ossen, hem toecomend / alwaer eenen Francoys Molenyser als
speceael procaratcye hebbende van Jan Meusdochter Waerdinne in de Wildeman
tot Hoorn gearesteerde met 15 coppel ossen.
Concluydeerde den veurnoemde Jonckheer Floris 't Serclaes dat den veurnoemde
gearesteerde by sententcye geintersseert sal worden / de ossen te drijven uuyt de
banne
van Nyedorp / maer den arestant voer alsnoch daer mede te laten
bewerden / naer zyn eygen apetyt / presenteerend dies nyetemin
dat hy deselfde ossen / nyet en sal vervreemden noch vercoopen
dan met het recht van verbantenis & onderpandt / 't welc den veurszeyden
Janne Meus Waerdinne in de Wildeman tot Hoorn daer opspreeckend heeft
protesterend in als van costen scaden & interesten / Alsoe de veurszeyde arestant
arestant van zyn macht gefrustreert wert / ofte tot andere sulcke
fyne als & Scheepenen sullen bevinden nae rechte te behooren.
Waer tegens d'veurzeyde Francoys Molenyser in den naeme als boven susteneerde
ter contrarye / concluyderend nyetemin dat den arestant 't veurnoemde arest
op hem persoon & den veurnoemde ossen gedaen / by myn heeren van de
gerechte met sententcye deffynytyff sal worden gecondempneert + costeloos &
schadeloos gecondempneert + aff te doen sal worden + mec interductcye van
gelycken meer te doen / maer ter contrarye dat den arestant gehengen & gedoogen
sal dat zyns
persoons, midtsgaders de 15 coppel ossen / behouden &
dryven sal soe hy te rade vinden sal / ontkennend voorts dat den
arestant voer dese tyt eenyge eygendom aen de selve ossen heeft
dit al achtervolgende zyn brieffven van opdracht gepasseert voor
de Scheepenen van den Haege daer van zynde makende voorts eysch
van costen schaden & interesten.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Joncheer Floris
't Serclaes eysser / & Francoeys Molenyser als procaratcye hebbend
van / Janne Meus Waerdinne tot Hoorn gearesteerde.
Condempneeren den veurnoemde Joncheer Floris 't Serclaes / omme den ossen
nyete vercoopen, versetten, verdryven / noch late verdryven voer en
aleer hy tot Hoorn geweest heeft & heeft Janne Meus waerdinne
tevreden gestelt , noch dat Joncheer Floris 't Serclaes den ossen myet
van hier sal dryven off 't waer sake dat hy stelde cautcye
suffesant daer den veurnoemde Janne Meus mede genoecht.
OR 5656/194
Wy Joris Mathijsz Blochuys / Cornelis Michielsz Jan Tomasz
Floris Jansz, Aeriaen Michielsz & Aeriaen Jacopsz Scheepenen der
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stede van Nyedorp / doen kondt allen luyden dat opten 20en
octobris @ 1587 / zeeckere rechtvorderinge geweest is tusschen
Joncheer Floris 't Serclaes ter eenre syde / & Francoeys Molenyser als
procaratcye hebbend van Janne Meus Waerdinne in de Wildeman tot Hoorn
ter andere syde / beroerend seeckere ossen / & is ten selven syde by ons
Scheepenen veurnoemt by sententcye gewesen / & uuytgesproocken, dat
d'veurzeyde Joncheer Floris 't Serclaes d'veurzeyde ossen nyet soude vercopen
versetten, verdrijven ofte doen verdryven , voor en aleer hy tot
Hoorn geweest hadde / & den Waerdinne in de Wildeman gecontenteert
hadde, ofte ten minsten gestelt cautcye suffesant , tot contentemente
van de veurzeyde Janne Mens alles breeder blyckende by den sententcye daer
van zynde van date als vooren . Waer toe wy Scheepenen ons reserveren.
'T is nu soe dat ten selffven dage d'veurzeyde Joncheer Floris 't Serclaes
ons Schepenen veurzeyd gevraecht heeft , versoeckende verclaringe van 't
veurzeyde
vonnis ofte zyn perthye geoorlooft soude zyn den selde ossen te
verdryven / --- by ons Scheepenen op den selven dach in presentcye
van de veurzeyde Francoeys Molenyser verclaert & uuytgesproken
dat het hem nyet geoorloft en was maer dat de beesten in de
wey soude blyven / waer op d'veurzeyde 't Serclaes versochte off hij
d'veurzeyde ossen nyet en soude mogen verweyden / 't welc
hem toegelaten werde / midts dat d'selfde soude blyven in den
ban van Nyedorp.
OR 5656/194v
Upten 26en october @1587
+ als verdaecht zynde
Aeriaen Jansen Brouwer aledgeert in juydytcye + dat
geleden 4 weken, dat hy te dien tijde tot Willem
Dissel is geweest, in presentcye van Cornelis Aeriaens
met meer Campers , midtsgaders Joncheer Floris 't Serclaes
& verclaerde / dat Joncheer Floris doentertyt bekende
dat hy met de Campers aengaende den questye van
het delffven voor dees tyt tevreden waer, behoudelyc
dat sse hem soude maeken een heck opte bruge.
Jonge Jan Aeriaen Buers wyst pand aen een koe en
voorts tot Schepenen scattinge, contra Reyer Nyssen ende
Jan Cornelisz voer de somma van 30 gulden 15 sth roerend
van een koop van een paert / geschiet ter presentye
van Aeriaen Jacopsz als Scheepen.
Scheepenen gehoort hebbend den eyssch & concluysye
van Jan Pietersz Fecke als procaratcye hebbend
van Cornelis Jansz van Enchuyssen gedaen, op &
tegens Joncheer Floris 't Serclaes, & den exceptcye
van den Offycier als procaratcye hebbend van Joncheer Floris
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den welcken excypieerde dat het selvyge nah voer
een 14 dagen soude gesteet werden, midts condytcye
ist by aldien Joncheer Floris over 14 dagen nyet in
persoon en compareert dat hy alsdan soude werden
geondempneert om den eysser zynen eysch. Schepenen hebben 't selffde noch
voor een 14 dagen in state gestelt.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van
Jan Allerts Spaniaert op & tegens Jan Claesz Blochuys
gedaen, en hebben den veurnoemden Jan Claesz van den eysch
op hem gedaen geapsolveert.
Schepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Jan Allertsz
Spaniaert met Jan Claesz Blockhuys, Berber Allertsdochter
sullen stellen cautcye voer den schuyt by d'heur van hemluyden
gecocht . & dat voer al 't geen den schuyt by hemluyden
beswaert soude zyn.
OR 5656/195
Lammert Pietersz van de Sijdwindt, is van Scheepenen toegewesen
twisken hier & lichtmis nu eerstcomend, achtervolgend zyn
boeck, contra de wedue van Pieter Claesz
Opten eysch & concluysye by Amel Gerytsz als voocht
van Pieter Jacopsz, & procaratcye hebbende van Pieter
Hercxz Camerlinc gedaen / op & tegens Cornelis Hercxz
van Sinte Maerten gedaechden, verclaeren by heuren
vonnisse dat Cornelis Hercxz gedaechden . sal gehouden
zyn achtervolgende, zyn overgift voor Scheepenen
blijckendby 't Scheepenen redgyster van date den 27en mey 87 omme den brieff
spreeckend op d'erffgenamen van Herck Aryssen
aff te lossen . twisken hier & Sinte Peter in de vasten
nu eerstcomend , off 't staet langer met gemoedt.
Claes Cornelisz Voereynd is van Schepenen gelt off
pandt toegewesen achtervolgend zyn boeck
twisken hier & 14 dagen / contra Pieter Claes Meyster
Heyndericx.
Willem Dissel is van Scheepenen gelt off pandt
toegewesen twisken hier & een maent contra Jaep
Nammens voer de somma van 7 gulden.
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Schepenen hebben Reyer Nyssen & Jan Cornelisz
toegescat, contra Jonge Jan Aeriaen Beurs [Amers ?], twee
zyn beste koeyen voer de somma van 30 gulden 15 sth
& 3 sth sententcyegelt & tekenen.
OR 5656/195v
Den 9en november 87
Den Schoudt eysser versochte gecondempneert te hebben Jacop
in den Os tot Hoorn in twee veylicheden , ende verder in de hoochste
boeten ter causse hantastinge gedaen heeft als gearesteert
zynde, & verder tweemael sytatcye nae rechte gehadt
heeft omme alhier te recht te compareeren / hebben 't selffde in
state gestelt.
Den Schoudt is van Scheepenen gelt off pand toegewesen
contra Maerten Pietersz Fecke , twisken hier & 14 dagen
voer de somma van 10 pont ter causse van getoedaenct gelt.
Scheepenen verclaeren by heuren vonisse / dat Jelis Hooft
van Dirc Jan Gysberts als procaratcye hebbend voer de deedels + van den penningen aengaende
den renten

in questye twisken Jelis Hooft eysser, & Jacop Jansz van
Winckel als voocht van de nagelaten weeskinderen van Floris Pieteles
dat Jelis Hooft sal stellen cautcye suffesant voer de tweederden van de renten onbetaelde renten in questye, & also
perthyen questye stellen nopende den renten hoeveele jaeren
verstreecken soude zyn / hebben 't selffde geapointeert aen
mannen als namentlyc aen Barent Albertsz, Cornelis
Claesz Kuyper / & Floris Hermensz / ende aengaende
den 200 gulden dien op rente staen, hebben Scheepenen in state gestelt.
Scheepenen verclaeren dat Jelis Hooft als procaratcye hebbend
van Dirck Jan Gysberts uuyt Flaenderen sal stellen cautcye
suffesant voer de tweederde paerten van de lichtinge van
zeeckere renten in questye / contra Jacop Jansz als voocht
van den nagelaten weeskinderen van Floris Pieteles
& also questye es aengaende de renten hoeveele verschenen is.
Hebben 't selfde geapointeert aen goede mannen , als
namentlyc aen Barent Albertsz Cornelis Claesz Kuyper
& Floris Hermensz / & aengaende den 200 gulden dien op
rente staet / hebben Schepenen in stat gestelt.
OR 5656/196
Schepenen gehoort hebbend den eysch en concluysye
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van Cornelis Jansz van Enchuys gedaen op & tegens
Joncheer Floris 't Serclaes / condempneeren den veurnoemde 't Serclaes
twisken omme te betalen achtervolgend den besegelde
constytuytcye brieff twisken hier & 3 weecken
met de verlopen renten / met noch de costen daeromme gedaen
voer soe veele Cornelis Jansz duechdelyc weet te bewysen
& by aldien Joncheer Floris binnen behoorlycken ----Cornelis
Jansz nyet en contenteert , dat het hyporeec in den brieff
gementioneert sal wesen execuytabel.
Pieter Jansz Koorn is by Scheepenen vonnisse gecondempneert
omme d'erffgenamen van Teus Claesz twisken hier &
lichtmis nu eerstcomend te betalen . voer de somma van 5 gulden
met de costen van sententcye gelt & tekenen by Willem
Dissel daeromme gedaen.
Claes Cornelisz Voereynd is van Schepenen gelt off
pand toegewesen twisken hier & een maent off
hy keert het met beter recht / contra Jacop Nammens
voer de soma van 26 sth min een oertgen & tekenen
& sententcye gelt.
OR 5656/196v
Upten 23en november @ 1587
Folckert Romelaer & Maerten Fecke versochte alsoe zy jaer &
dach voochden van Jan Claesz geweest zyn, omme also de voochdye
quyte schelden. Schepenen verclaeren dat se de voochdye mogen quytscelden
't welc sy defacto gedaen hebben.
Willem Dissel als procaratcye hebbend van Jan Arisz
Houdtcoper versochte te hebben contra Lysabet Knechiens
zeeckere verschenen & onbetaelde renten met de hooftsoma
van dien achtervolgend den constytuytcye brieff / Schepenen hebben
den veurnoemde Lysabet voer dees veylich verclaert.
Jan Pietersz Fecke als procaratcye hebbende van Jan
Andriesz van Montfoort / is van Scheepenen gelt off
pand toegewesen contra Jan Allertsz Spaniaert voer
de somma van 24 gulden roerend van achterstallyge
scheepskustinge twisken hier ende lichtmis.
Schepenen verclaeren dat alsoe pertyen als namentlyc Jelis
Hooft ter eener & Jacop Pietersz als voocht &
van wegen de nagelaten versochte omme te hebben slot
veerdich recht hebben 't Schepenen den questye gestelt in state
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om met d' warsnacht / midts dat soe pertyen hem met
eenyge getuygen off anders wiste te belyen / dat sse
den Boode van dies sullen contenteren / & aengaende den
ledges roerend van het dagen versocht den Bood zyn ledges
waer van den Bood is ontseyt , op welcke vonnisse den
Bood protesteert.
Aengaende d'eys van costen roerend dat Jelis Hooft eyste
schiftinge scheydinge & deelinge / overmist den
voochden dies aengaende geen behoorlycke insynuatcye en
hebben gehadt / waer voor zy eyssen dachgelt
in 'tselffde in state gestelt.
Jan Tysz is van Schepenen gelt off pandt toegewesen
contra Geryt Symon Kuypers twisken hier & kersmis
eerstcomend voer de somma van 5 gulden roerend van
coop van vleys.
Floris Claesz & Claes Claesz zyn gestelt in de voochdye
van Jan Claesz.
OR 5656/197
Den 25en november @ 1587 als wegen een extraordonaris rechtdach
Jan Willemsz Schoudt tot Barsingerhorn als gemacht van Jelisp
Hooft / presenteert in juydytcye van Schepenen / & uuyten name
als vooren / omme metten questye contra Jacop Pietersz & Jan
Garbranstz / als voochden van de wedue & kinderen van Floris
Pietersz tot Alcmaer voor twee rechtsgeleerden te conseleren op
morgen als wesende den 26en november, & dat op costen
van ongelyc / & soe wie 't advys van de geleerden tegen gaet / dat
het daer alsdan soude by blyven.
Welcke presentatcye hem perthyen / hebben affgeslagen
daer by voegend de wyle wy tot Nyedorp alhier banc
& vierscaer hebben ofte houden / dat de saec alhier soude
berecht werden.
Opten 26en november 87
Jan Willemsz Schoudt van Barsingerhorn , uuyten naeme van
Jelis Hooft & Pieter Bondeloot / presenteerde in juydytcye
omme met Jacop Pietersz, & Jan Garbrantsz als voochden, ende
van wegen den nagelaten wedue ende kinderen van Floris Pieteles
omme met hemluyden t' Alcmaer te conseleeren / aengaende 't gunt van
het alinc geblijff , van een acoort 't welc den gedaechdens
aledgeerden alsoe geschiet te zyn / off 't selffde een alinc geblijff soude
mogen wesen / 't welc den gedaechdens hebben affgeslagen.
Den 28en november 87
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Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Jan Willemsz
Schoudt tot Barsingerhorn eysser, uuyten naeme van Jelis Hooft
ende Pieter Bondeloot gedaen, op en tegens Cornelis Claesz Kuyper
& Floris Hermensz gedaechde / namentlyc omme getuychenis te hebben
opte intergatorye ofte vraechstucken dien hem overgelevert zyn.
Verclaeren by hueren vonnisse dat de veurzeyde gedaechdens, voer dees
tyt sullen mogen volstaen met 't gunt sy hier voormaels verclaert
hebben / op welcke vonnisse den eysser uuyten naeme als voren pretesteert.
Den 28en november 87
Willem Dissel uuyten naeme van Jacop Pietersz & Jan Garbrantsz
als voochden van de wedue en kinderen van Floris Pieteles gedaechdens
presenteerden den eyssers dat Jelis Hooft Jansz / de 100 gulden
dien hy ontfangen hadde soude leggen onder 't gerecht / & dat perthyen
aen wedersyden aengaende den proces alhier soude zyn op
huer vrye voeten / ende alsdan soude inbrengen 't gunt hem
belieft / & dat den questye alsdan met 't advys van geleerden
geendicht / & daer by soude blyven.
Jan Willemsz Schoudt aledgeert in juydytcye vuyten naeme als vooren
alsoe hy als eysser den gedaechdens / tot 2 mael toe gepresenteert
heeft / omme aen rechtsgeleerden dies aengaende te trecken / & den gedaechdens
het selffde in't geheel ofte deel / nyet wilden accepteren, dat hy
uuyt dies den presentatcye van Willem Dissel nyet en accepteerde.
OR 5656/197v
Upten 7en december anno 1587
Upten 7en december anno 1587 / Soe hebben Beyke Tomasz & Aeriaen
Jan Foppes / als Kercmeesteeren van Ouwe Nyerop / achtervolgend
Scheepenen vonnisse geprononsieert van date veurzeyd, hueren
behoorlycken eedt in presentcye van alle de Scheepenen gedaen
dat sy ten huyse van Aeriaen Cornelisz Schipper van
Ouwe Nyerop met Aeriaen veurzeyd gerekent, & hem als dan
berekent de somma van 12-7-0.
Ende is verder by vonnis van Scheepenen verclaert
dat d'veurzeyde kercmeesteren sullen mogen metten eedt volstaen.
Ende is verder verclaert by vonnis van Scheepenen dat
alsoe Beyke Tomasz, & Aeriaen Jan Foppes, hueren
behoorlycken eedt gedaen hebben / dat sse doer dies vry
& quyt sullen zyn van den uuytleg.
Den Schoudt alhier passisteert by den voergaende eysch & concluysye
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by hem gedaen op & tegens Cornelis Cornelis Comen Nees
& Rens Aeriaensz gedaechdens
ende de gedaechdens protesteeren van verder costen scaden
ende interesten aengaende den proces contra den Offycier.
Scheepenen hebben den questye contra den Schoudt eysser
& alle degene die in't werck geweest hebben / aengaende
het dulffven in de molen ven competerend F. 't Serclaes [Floris]
alwaer de Campers gedullffven hebben / gedaechdens
& hebben de questye gesubmitteert op een beproeff aen
goede mannn als namentlycken aen Barent Albertsz Cornelis
Michielsz & Jan Pieter Willems.
Amel Gerytsz als Oudt Burgermeester is van Scheepenen gelt off
uuytleg toegewesen / twisken hier & 8 dagen achtervolgend zyn boec, roerend van erffpachte / contra Cornelis
Claes Kuypers.
OR 5656/198
Pieter Jan Bleskes is van Scheepenen gelt off uuytleg toegewesen contra
Pieter Vries / Cornelis Geryt Meynerts / Willem Reyers / & Piet Han
twisken hier & 14 dagen / off zy keeren't met beter recht, achtervolgende zyn boec roerend van verpondinge.
Upten 8en december 87 compareerde voer ons Scheepenen
by naemen hier onder geschreven / Claes Aeriaensz
van Sinte Maerten ende Nyes Cornelisdochter van Ouwe Nyerop.
Ende Pieter Pieter Hermens van Ouwe Nyerop / met Aeff
Rippersdochter van Lutgewinckel / ende bekende zy twee
paren elcx bysonder dat sse elcx bysonder metten anderen
in den heylygen echten state vergadert zyn, & dat op alsodanyge
contracten als zy metten anderen gemaeckt hebben / & alsoe
d'veurzeyde personen hueren behoorlycken proclamatcyen elcx
gehadt hebben van het stathuys alhier gehadt hebben
& daer dies aengaende geen wettelycke verhinderinge
geweest is, Soe belooffde d'veurzeyde Pieter Pietersz / &
Aeff Rippersdochter, malcanderen houdt & getroudt
te blyven / & elcx anderen voer echte man & wyff
t'gehouden / nemmeer te verlaten / als echte & getroude man
& wyff elc anderen schuldich zyn & behooren te doen
van gelycken soe bekende belooffde d'veurzeyde Claes Aeriaensz
ende Nies Cornelisz, malcanderen houdt & getrou te wesen
nemmermeer te verlaten, ten zy dat huer Godt Almachtich metter
doot van den anderen scheyt / als echte & getroude man
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& vrouwe malckanderen schuldich zyn & behooren te doen,
Aldus gedaen ter presentcye van ons Jan Tomasz, & Aeriaen
Michielsz Scheepenen der stede Nyedorp. Actum op jaer & dach
als boven. My present Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/198v
Den 21en december anno 1587
Scheepenen gehoort hebbend den eyssch & concluysye van den
Offycier eysser / op & tegens / Jacop Cornelisz in den
Os tot Hoorn gedaechden, verclaeren by hueren vonnisse
alsoe den veurnoemde Jacop in den Os / rechtelycke cytatcye
dies aengaende gehadt heeft / & by den Offycier van
Hoorn den weete geconsenteert is van date den 9en decembris
1587 / & oock mede by den geswooren boode der veurzeyden
stede Hoorn hem rechtelycken gesyteert heeft, omme
opten 21en decembris 87 alhier voer den voerstaende te
compareeren / & dies nyet gedaen heeft / condempneren
den veurnoemden Jacop in de Os in de boeter van 17 pont / &
drie veylicheden / met de rechtelycke costen dies aengaende gedaen
by Scheepenen getaxeert op 9-7-0 coemt in alles met
de 17 pont 26-7-0.
Alsoe Albert Jan Dircx opten 7en december 87 deceke
sententcye tot zynen vordele genoten heeft / contra Jacop Nammens
Dirck Jan Donckers & Pieter Grotes in den welcken
hem doentertyt gelt off uuytleg toegewesen is roerend van
honderste penning / off zy keeren't met beter recht, twisken
dien tyde & 14 dagen / Ende alsoe den gedaechdens
nyet en compareeren / doen haer verweer off onscult
verclaeren by hueren vonnisse dat den eysser zyn clacht
gewonnen heeft.
Willem Dissel als gemacht van Jan Arisz Houtcop
tot Alcmaer eysser, gedaen op & tegens Lysabet
Knechiens van de Sydwint, stelt den saecke toten
naeste rechtdach in state.
Jan Huybertsz eysscher versochte te hebben gelt off pandt
contra Hilbrant Jacopsz & Cornelis Rembrantsz gedaechde
omme de somma van 7 ghulden 3 sth van verlopen rentgelt
Verclaeren den Scheepenen dat den gedaechdens met
haer lyen mogen voer dees tyt volstaan.
Willem Dissel als procaratcye hebbend van Jan Dicxz
Hoogsaet / eysser gedaen op & tegens Pieter Neel
Jannes gedaechden / hebben 't selffde in state gestelt.
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OR 5656/199
Claes Cornelisz voereynd is van Scheepenen toegescat
contra Jaep Nammens de beste deken / voer de somma van 25 sth 12 penn.
met de costen van sententcye gelt.& tekenen.
eyssch
Alsodanyge questye als Willem Dissel als gemacht van
Cornelis Claesz Kuyper gedaen heeft / op & tegens Cornelis
Aeriaen Claes Heynes gedaechdens hebben Schepenen in state
gestelt.
Tys Cornelis Stoocx versochte te hebben zeker molengelt van de
landen by eenen Piet Els hier vooren gebruyc van 't Serclaes
& op waen hy 't selffde versoecken sal / hebben 't selffde in
state gestelt.
Willem Dissel is van Schepenen gelf off uuytleg toegewesen
contra Jan Spaniaert / roerend van weetgelt voer de somma van 3 hsth
met de costen daeromme gedaen, twisken hier & de naeste rechtdach
off 't staet langer met gemoedt.
Pieter Jan Bleskes versochte achtervolgend zyn boec betalinge te hebben
contra Comen Nees. Hebben 't selffde in state gestelt.
OR 5656
@ 1588 [Huwelijksacten uit 1588 zijn verkort weergegeven]
Upten 18en january anno 1588
Scheepenen van Nyedorp:
Jan Pieter Willems
Jan Pietersz Widt
Dirck Jansz Kuec
Claes Claesz Rood
Aeriaen Heertges
Ouwe Nyedorp
Claes Lammertsz
& Geryt Pietersz
Den 13en january 88
Cornelis Joostz van Langendyc heeft het wed contra Cornelis Wever bekent
voer de somma van 52 ghulden 6 sth 12 penn , & heeft dien belooft te betalen
twisken hier & 3 weecken.
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Willem Jansz Hackel / bekent in juydytcye dat
in slot van rekeninge / doen Lysabet Knechiens
op den Sydwindt ter eenre / & Jan Arisz tot Alcmaer
ter andere zyde rekende / dat doen Lysabet berekent
werde een somma van 28 gulden, van verlopen renten.
Jan Huybertsz is van Scheepenen toegescat contra Schipper
Hilbrant & Cornelis Rembrants, elcx / Cornelis Rembrants
een vaers & voorts tot Schen / voer de somma van 3 ghulden 11 h sth
roerend van verscheenen rentgelt.
De Scotfanger van Ouwe Nyerop is van Schepenen gelt off
uuytleg toegewesen, twisken hier & een maent , off
't staet langer met gemoed / contra Cornelis Langendycker
achtervolgend zyn boec.
OR 5656/200
Upten eersten february anno 1588
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van
Dirck Jansz Langendycker . gedaen op ende tegens Jonge Jan Oom
van Ouwe Nyedorp en dat omme betalinge te hebben voer
de somma van 45 gulden van suyver gelt achtervolgend zeeckere
uuytcoop van 't fierndel van de -------- tienden & den exceptcye
van de veurnoemde Jonge Jan Oom / den welcken sustineerde dat den eysser
enich saet vercocht hadde / voer den acordatcye sonder hem gedaechde
dies te verclaeren / & 't selffyge minder gehouden heeft als 't naemaels
gende / concluydeerde / daeromme dat d'eysser soude 't selvyge corten.
Verclaeren by onsen vonnisse dat den eysser / den veurzeyde gedaechde
sal betalen de veurzeyden 45 gulden aen vry suyver gelt /
Op welcke vonnisse Jan Janz protesteert.
Jacop Symonsz van Ouwe Nyerop is van den Scheepenen
geconmitteert tot een voocht van Jan Heyndericxz Graeff
zalyger zyn nagelaten weeskindt.
De Scotfanger van Ouwe Nyerop is van Scheepenen gelt off uuytleg
toegeweesen twisken hier & een maent off 't staet langer
met gemoed / contra Jacop Pietersz Ruych / roerend van latscot
& honderste penning / achtervolgend zyn boec.
Scheepenen hebben d'erffgenamen van Jan Claes Yffs / Cornelis
Claes
Dircx / Dircx Geryt de Loodts / Jan Dircxz Ouwe Jan / Jonge
Jan Aeriaen Buers / Cornelis Piet Ruychs erffven / Cornelis
Romelaer
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+ & Cornelis Jaep
Grootes

Jonge Vries + gecondempneert , contra Albert Jansz, omme twisken
hier & een maendt hem achtervolgend zyn boec te betalen
roerend van honderste penning / off 't staet langer met gemoed.

Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Cornelis
Pietersz van Ouwe Nyerop als Ontfanger van 't molenscot van de
Leyder polder / gedaen op & tegens Bayke Toemsz als
Oudt Kercmeyster omme betalinge te hebben / achtervolgend zyn
boec roerend van de kerckelanden / verclaeren by vonnisse
dat Beyke Tomasz Cornelis Pietersz / voer dees tyt sal betalen
achtervolgend het ouwe boec.
Jan Gerytsz van Ouwe Nyerop is van Scheepenen toegescat / contra
Aris Allerts van Ouwe Nyerop / zyn huys & erffve daer den
kustinge van spruytend is daer Aris Allerts nu tertyt in woont
veur de somma van 66 gulden & sententcyegelt & teykenen.
Aris Allertsz is van Scheepenen toegescat contra Jan Jacop Symons, het huys
& erff daer hy nu tertyt in woont / voer de somma van omtrent 65 gulden roerend
van huer van lant & rentgelt opten 1en maert
Aris Allerts van Jan Jacops ontfangen te hebben ----------------Verder is Aris Allertsz toegescat contra Jacop Allertsz
zyn huys & erffe daer Jacop in woont voer den somma van omtrent 12 gulden
roerend van kustinge.
OR 5656/200v
Upten 13en february anno 1588 soe compareerde voer ons Scheepenen
by naemen hier ondergeschreven Pieter Cornelisz &
Guert Cornelisdochter beyde van Nyedorp / den welcken metten anderen in den
echtelycken state vergadert zyn.
Van gelycken compareerde mede ten selven dage voer ons Scheepenen
Claes Pietersz ende Hilgont Dircx van Nyedorp, & verclaerde dat sse
metten anderen in den heylygen echtelycken staete vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentcye van ons Dirck Jans Kueec & Claes Claesz Rood
Scheepenen tot Nyedorp.
OR 5656/201
Up huyden den 15en february anno 1588 / compareerde voor
ons Schoudt & Scheepenen hier ondergeschreven / Olbrant Jansz
met Aeff Willemsdochter beyde van Nyedorp / den welcken metten
anderen in den heylygen echtelycken staete vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentcye van Ryckert Ryckertsz Schoudt Dirck
Jansz Kueec ende Aerien Heertgesz Scheepene tot Nyedorp.
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Opte 15en february anno 1588 / compareerde voor ons Schoudt & Schepenen
van Nyedorp / Cornelis Evertsz van Winckel, & Tryn Jansdochter
van Ouwe Nyedorp den welcke metten anderen in den heylygen
echtelycken state vergadert zyn.
Aldus geschiet ter presentcye 't volle gerecht.
OR 5656/201v
Upten 15en february anno 1588
Scheepenen gesien hebbend zeekere schriftelyc proces
contra den Schoudt eysser / & Cornelis Cornelisz Koomen
Nees & Rens Aeriaen Rens Magnus verweerders
hebben den questye geapointeert aen Rechtsgeleerden.
De Molenmeesters van de Campen zyn op huyden gecondempneert
contra den Offycier omme den Offycier twisken hier &
een maendt off 't staet langer met gemoed , te betalen achtervolgend
zeekere acoort voer de somma van 22 h guldens.
Cornelis Nannincxz kent de sequesters van de desolaten boel
van Pieter Heyndericx Sessyonant sculdich te wesen de somma
van 3 h guldens gesuhiet ter presentcye van Jan Pieter Willems
Scheepen.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel
als procaratcye hebbend van de sequesters van Pieter Heyndricx
sessyonant , gedaen op & tegens Cornelis Backer van Ouwe Nyedorp
& dat omme betalinge te hebben , van zeecker vleys verclaeren
by hueren vonnisse dat den gedaechde / voer dees tyt sal
mogen met lyen volstaen.
Symon Jacopsz ende Cornelis Michielsz van de Sydwint als
verdaecht zynde ten versoecke van Koomen Nees / omme getuychenis
der waerheyt / verclaerde in juydytcye dat haer landen
Soe die in den zeedyc leggen / dat d'selvyge alsoe oock
in den Huygendyc mede zyn leggende.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Heer van Lis
eysser gedaen als gemacht van Nees Jan Pieter Lybes gedaen
op & tegens Jan Pietersz van Wervershooft omme een
oblegatcye dien Jan Pietersz onder hem hadde dien betaelt waer
gecasseert te hebben & den exceptcye van de gedaechden
den welcken mede den eysser was man & zeker
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peningen . Verclaeren by hueren vonnisse dat pertyen
elcx anderen sullen quytschelden / & den oblegatcye casseeren.
OR 5656/202
Scheepenen hebben Jan Jacob Symons Claes Grootes . & Pieter
Jongejans Jaep Rebel Claes Jan Claes / & Cornelis Jan
Pieter Lybes gecondempneert / contra Pieter Jan Bleskes roerend
van lantscot & honderste penning / twisken hier & 14 dagen
off 't staet langer met gemoed gelt off uuytleg, achtervolgend
zyn boec.

hebben

Scheepenen gehoort hebbend den schriftelycke eysch van Cornelis
Claesz Kuyper . eysser gedaen / op & tegens / Cornelis Aeriaen
Claes Heynes gedaechden omme restytuytcye te hebben van
ende den exceptcye van den gedaechden / den welcken sustytueerde
dat hy eenyge goederen mede in den brant voerlooren hadde
verclaeren by hueren vonnisse dat den gedaechden van den
eysser zynen eysch geapsolveert / op welcke vonnisse den
eysser protesteeert.

Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van den procareur
van Tryn Claes Wyleffs eyssersse gedaen / op & tegens Pieter
Jansz Koot / Dirck Jansz Kueec / Claes Jansz Smidts &
Aeriaen Hilbrantsz , als bruyckers van de vycarye eertyts toen
daer tot noch toe possesseur off is geweest Jacop Jacopsz †
omme betalinge te hebben van de halve huere & dat totten leven
van Jacop Jacops / verclaeren by hueren vonnisse dat
den gedaechden d'eyssers de huere sullen betalen , &
dat tot leven van Jacop Jacops toe , & dat op cautcye de
restytuendy / voor welcke penningen Jan Jansz hem
stelde borge voer de lichtinge van 't gunt veurzeyd is.
OR 5656/202v
Upten eersten maerte anno 1588
Jan Jacopsz Symons kent Willem Hackel sculdich te wesen
de somma van 8 gulden min 3 sth, & belooft 't selffde
binnen 14 dagen te betalen / op peyne van 't selffde te mogen
laten uuytleggen ter presentye van Jan Pieter Willems
Scheepen.
Pieter Grotes van Nyedorp laet hem gewillychlyc
condempneeren voer de somma van 108 off 10 guldens contra
Pilgerim off Olfertsz van Winckel twisken hier
& 14 dagen geschiet ter presentcye van Jan Pieter Willems
Scheepen.
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Jan Oom van Ouwe Nyerop laet hem gewillichlyc condempneren
contra Claes Aeriaensz Bommer voer de somma van 18 gulden
omme dien twisken hier & paesmerc te betalen / geschiet
ter presentcye van Jan Pietersz Willems Widt Scheepen.
Scheepenen hebben Jan Oom van Ouwe Nyerop gecondempneert
omme twichsken hier & een maent Guert Aeriaens van
Medenblyc te betalen off 't staet langer met gemoedt voer
de somma van 25 ghulden achtervolgend den oblegatcye
met teekenen & sententcye gelt.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Jan Dircxz
eysscher gedaen op & tegens Wigger Pietersz Jan
Louernsz com socus van Harinchuysz gearesteerden
hebben den eysser van zynen eysch
ontseyt overmidts het sterffhuys alhier nyet gevallen
en is / maer dat hy 't selffde soe hy wilde soude
versoecken daer 't sterffhuys gevallen is.
Jan Oom van Ouwe Nyerop is gecondempneert is gecondemneert
contra Jan Oudens van de Waert twisken hier
& een maent roerend van koegelt gelt off uuytlech
voer de somma van 11 ghulden 8 sth & sententcye gelt &
teykenen.
Joris Amelsz & Jacop Cornelisz Snyer zyn van Schepenen
gecondempneert omme Jonge Piet Heyn twisken hier & 14
dagen te betalen de somma van 4 h gulden, roerend van gehaelde
bier / midts condytcye dat de gecondempneerden huer
actcye mogen instytueeren op Pieter Cornelisz / & Pieter
Cornelisz wederomme op Reyer Muller / off Reyer keerde
met beter recht.
OR 5656/203
Garbrant Heertges is van Scheepenen maecxsel toegewesen
contra Hermen Pieter Alberts roerend van kustinge voer
de somma van 100 ghulden 47 sth twisken hier &
14 sth met sententcye gelt & tekenen.
Jan Oudons is van Scheepenen gelt off uuytleg toegewesen
twisken hier & een maent off 't staet langer met
gemoed, roerend van koegelt & saedlant / achtervolgend
289

zyn boeck / contra Claes Jan Allerts wedue.
Schepenen hebben Pieter Neel Immes gecondempneert
omme twisken hier & een maent off 't staet langer met
gemoedt / Jan Cornelisz wonend op Sinte Maertens Donck
sal betalen de somma van 22 gulden 10 sth off hy keert het
met beter recht.
Willem Dirck Backers van Winckel is van Scheepenen
toegescatt / contra Kees Backer van Nyedorp / een koe
met het beste paert / voer de somma van 30-10-0.
OR 5656/203v
Blanco pagina
OR 5656/204
Up huyden den 24en february anno 1588 compareerde voor my & Schepenen
by naemen hier ondergeschreven / den eerbaere ouwe vrouwe genaemt Sy Jacopsdochter poortersse tot Nye Nyedorp de nagelaten wedue van Cornelis Symonsz Grind
en eertyts off in zynen leven mede poorter tot Nyedorp / gaende & staende
huer sinnen memorye & verstant volcomentlyc gebruyckend / als ook uuytwendelycken
bleec beneffens haer hebben Schipper Hilbrant Jacopsz haeren broeder & voocht
nyet sinsterlyc verleyt noch van yemant tot desen geinduyseert zynde alsoe zy seyde
& heeft met wille & consent van hueren veurnoemde broeder & voocht by testamentarye
&
uuyterste wille gemaeckt & geordoneert maeckt ordoneert & disponeert midts desen in
forma hiernaer volgende & verclaert / Idem in den eersten verclaerde zy testatricx veurnoemt hoe dat
zy testatricx haeren soon genaemt Jacop Nannincxz in zynen armoede ofte soberen staete
uuyt lieffden tot verscheyden reysen gegunt & gegeven heeft zeker goederen / het
welc zy testatricx midts desen alsnoch gunt & geeft midts desen haeren veurnoemde soon
al het gene dat hy tot desen dage toe van haer testatricx ontfangen heeft , sonder
dat den veurnoemde Jacop Nannincxz ofte zynen erffven nae 't overlyden van haer testatricx / daer van
sal doen

eenyge restytuytcye , & verclaerde zy testatricx veurnoemt weder hueren unyversalen
erffgenamen
te zyn den veurnoemde Jaocp Nannincx hueren soon / midtsgaders Lysabet Cornelis, Anna
Cornelis , ende Griet Cornelisdochters / midtsgaders de nagelaten weeskinderen
van Kateryna Cornlisdochter, heur testaricx overleden dochterskinderen
ende dat opte plaetsse van haeren overleden moeder --- begerend & wilde
dat den selffden nae 't overlyden van haer testatricx gelyc sullen succederen
& erffven in den goederen / die by haer testatricx verurnoemt alsdan metter
doot ongedisponeert ontruymt & achtergelaten sullen syn / sonder dat den veurnoemde
Jacop Nannincx eenygen restytuytcye doen sal van 't gunt hy in voortyden
van haer testatricx ontfangen heeft / dit alles verclaerde zy testatricx
huer uuyterste wille te zyn ende begeerde dat het selffde van den minsten
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totten meesten in folle effect sorteren & onderhouden sal werden / Actum
ten dage & jaere als boven , ter presentcye van ons Dirck Jansz Kueec
& Claes Claesz Rood Schepenen der stede van Nyedorp met my hier
over geroepen ende sonderlinge gebeden , & is oock mede van ons
Scheepenen veurnoemt onderteykent in kennisse van my als Secretaris Nyedorp
midts condytcye dat d'veurnoemde Lysabet Cornelis midtsgaders de nagelaten
weeskinderen
van Kateryna Cornelisdochter / na 't ovelyden van haer testatricx / sullen inbrengen
't gunt den veurnoemde Lysabet Cornelis ende Kateryna Cornelisdochter zalyger
meer te boele gehadt hebben als d'andere huere veurnoemde kinderen / midts condytcye
dat den veurnoemde hueren kinderen nae 't overlyden van haer / testatricx gelyc sullen
succedeeren & erffven in den goederen die by haer testatricx veurnoemd metterdoot
ongedisponeert ontruymt & achtergelaten sullen werden , sonder dat den veurnoemde
Jacop Nannincxz eenyge restetuytcye doen sal van 't gunt hy in veurtyden van
haer testatricx ontfangen heeft, dit alles verclaerde zy testatricx veurnoemt huer uuyterste
wille
te zyn / & begeerde dat het selffde van den minsten totten meesten in folle effect sorteren
& onderhouden sal werden / Actum ten dage & jaere als boven ter presentcye van ons
Dirc Jansz Kueec & Claes Claesz Rood Schepenen tot Nyedorp met my hier over
geroepen ende sonderlinge gebeden / & is ooc mede van ons Scheepenen veurnoemt
ondertekent in kennisse van my als Secretaris Nyedorp,
Floris Claesz Buyten.
OR 5656/204v
Upten 14en martye anno 1588
Claes Voerin tuycht in juydytcye dat Pieter Vries het lant
vercocht heeft midts dat hy 't selffde 7 jaer houde soude jaerlycx
voer 30 gh / & ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Willem Dissel als procareur van de sequesters van de desolaten
boel van Pieter Heynderixz` sessyonant / is van Schepenen
gelt off pand toegewesen contra Cornelis Nannincxz & Cornelis
Bayker van Ouwe Nyerop , achtervolgend d'veurnoemde sequesters
huer boec.
OR 5656/205
Upten 27en maert anno 1588
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Ryckert
Ryckertsz Schoudt eysser gedaen op & tegens Jacop Cornelisz
poorter tot Nyedorp, gedaechden den welcken hem gedaechde
waer aenseggend , als dat hy nyet en heeft geobedieert ofte
naegecomen / d'ordonantcye by den Burgermeysteren Scheepenen & gemeente
van Nyedorp gemaeckt / namentlyc den gemeene burgers gerottet
in de welcken den gedaechde mede waergestelt in een rot als
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namentlyc in 't rot contra Pieter Cornelis Michiels / & verder dat
den gedaechde zyn rotmeesteren & rotgesellen , heeft laten trecken
nae Medenblyc sonder zelffver off een op syne plaets te bestellen
concluydeerde daeromme dat den gedaechde soude werden gecondempneert
in de boete van 17 pont / & verder gecorydgeert tot discretcye van
Scheepenen.
Waer tegens den gedaechde sustyneerde ter contrarye, als namentlyc dat
hy gedaechde den burgermannen hadde te kennen gegeven dat het selfyge
tendeerde tot beswaernisse zyne consientcye, & dat by hoge --- den
Prince van Orandgen zal & --Hoff van Hollant eertyts
een leege overicheyt is belast als datsse de cosientcye nyet en
soude beswaeren / & noch wyder alsoe der een op hem gedaechde
plaetsse by de burgermannen gewonnen & by hem gedaechde gecontenteert
& betaelt is / en dat hy 't selff concluydeerde doer dies dat
den veurnoemde Offycier / alsoe der een man op syne plaetsse geweest
en by hem gecontenteert is , sal werden van zynen eyssch
& concluysye op hem gedaechde gedaen & genomen sal werden
onseyt.
te hebben.
Verclaeren: by hueren vonnisse doer dies den veurnoemde offycier ontseyt
van zynen eysch & concluysye op d'veurnoemde Jacop Cornelisz gedaen &
genomen / op welcke vonnisse den veurnoemde offycier hem stelt refermant
voor den Hove van Hollant.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel uuyten
naeme van Aeriaen Gerytsz Butterpot , eysscher / gedaen op &
tegens Maerten Jansz Bruyn , gedaechde / omme betalinge te hebben
van zekere 39 ghulden of daeromtrent roerend van lanthuer , verclaeren
by hueren vonnisse dat d'veurnoemde Maerten Bruyn twisken hier
& 14 dagen de veurnoemde huer sal betalen in handen van degene
daer hy den weyd van gehuert heeft.
OR 5656/205v
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Gerbrant Heertges
eysser
gedaen op & tegens Hermen Pieter Alberts gedaechde &
dat omme vrye maecxsel te hebben off dat Hermen soude
inleggen
nae rechte van den lande, roerend van de kustinge van 't huys &
zeker lant , waer tegens Hermen Pietersz sustyneerde 't selvyge
betaelt te hebben /
± off Hermen Pietersz Verclaeren by hueren vonnisse dat den veurnoemde Hermen
Pietersz --keert het met beter
soude vrye maecxsel stelle voer de kustinge / off dat Hermen
recht.
zoude inleggen nae recht van de lande ± up welcke vonnisse
Hermen Pietersz neemt zyn 10 dagen.
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Schepenen gehoort hebbend den eysch ende concluysye van
Jan Castercom als gemacht van Cornelis Jansz Castercom
& Cornelis Reyersz eyssers / gedaen op en tegens
Pieter Vries & Symon Pietersz gedaechden , verclaeren
by hueren vonnisse dat den eyssers soude gehouden
zyn het lant te ontfangen , op alsodanyge voerwaerden als . . . . . . . .
Lammert Willemsz Buyten kent Aeriaen Gerytsz Butterpot
schuldich te wesen de somma van 25 ghulden hooftsomma & 2 gulden
van renten. Geschiet ter presentcye van Claes Rood Schepen.
Cornelis Jan Pieter Lybes is gecondempneert omme Jacop Pietersz
Langendyc twisken hier & een maent te betalen achtevolgend
den boelbrieff , met d'oncosten daeromme gedaen off uuytleg.
Jacop Pietersz Langendyc is van Scheepenen gelt off uuytleg toegewesen
contra Cornelis Jan Pieter Lybes roerend achtervolgend een
boelbrieff twisken hier & een maent , off 't staet langer met
gemoed.
Schepenen verclaeren by hueren vonnisse als dat alsoe
Jan Jansz Nyekelant coopman is van 't saetlant by hem
van Albert Barentsz gecocht , dat hy daer van
coopman sal blyven, & den weerdriff van Pieter
Teusz van geender waerden.
Lysabet Knechiens van de Tocht is van Schepenen gecondempneert
omme twisken hier & een maent Jan Arisz Houtcooper tot
Alcmaer als man & voocht van Am Teusdochter
te betalen voer de zomma van 31 gulden, spruytenf van verlopen
renten spruytend van een constuytuye brieff inhoudend de somma
van vyfftich gulden.
Symon Pietersz in de Campen als Kercmeesteren tot Ouwe Nyerop
is van Scheepenen toegescat contra Pieter Neel Immes een
huys & het riedt & voorts de vruchte van 8 guers
in den Poelen voer de soma van 23 gulden coemend van
erffpachte.
OR 5656/206
Upten 28en maert anno 1588 compareerde voer ons Schoudt & Schepenen
hier ondergeschreven / Meynert Aeriaensz van Sinte Maerten, & Neel
Tysdochter van Ouwe Nyedorp / den welcken metten anderen in den
heylygen ehtelycken staete getreden zyn.
Aldus gedaen ter presentcye van ons Ryckert Ryckertsz Schoudt /
Claes Lammertsz & Geryt Pietersz Schepenen tot Ouwe Nyedorp
& my als Secretaris, Floris Claesz Buyten.
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Upten 3en april anno 1588 compareerde voor ons Schepenen by naemen hier
ondergescreven / Hilbrant Maertensz van de Sydwint & Anna Jansdochter
van Huysweert / den welcken metten anderen in den heylygen echten staete
getreden zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Dirck Jansz Kueec
& Claes Claesz Rood Schepenen , & my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/206v
daer is affgetrocken 12 ghulden
Upten 11en april anno 1588
Hermen Pieter Alberts wyst maecxel contra Garbrant
Heertgesz voer de somma van 90 ghulden 7 sth roerend van kustinge van
het halffve huys . & zeker groedlant, Aen 't halffve huys
& lant daer den kustinge van roerend is / geschiet ter
presentcye van Jan Pieter Willems & Dirck Jansz Kueec Schepenen.
OR 5656/207
Upten 25en april anno 1588
Witte Wyleff van den Sydwint kent Claes Aeriaersz Bommer
wonachtich tot Hoorn / schuldich te wesen de somma van 14 gulden
17 sth, ende belooft 't zelffde te betalen twisken hier &
3 weecken / op peyne van uuytleg van de Schoudt, geschiet
ter presentcye van Claes Rood & Aeriaen Heertges Schepenen
off 't staet langer met gemoed.
Schepenen hebben Claes Aeriaensz Claes Gerytsz Feuwes Willem
Jansz / Groot Jaep / Aeriaen Koomen Garbrants com cosus ten
versoecke van de Schoudt / gecondempneert omme twisken hier
&14 dagen een sculdyge man te maken wien Aeriaen
Garbrantsz in 't lyff gesteken heeft / en wie met Claes Gerytsz mede gewont
heeft.
Daer is by Schepenen vonnis geprononsieert ten versoecke van de
brieven van de Sydwint omtrent Nyekelant , gedaen op &
tegens / Cornelis Rensz Claes Lammertsz , & Geryt Pietersz
nutertyt Schepen & burgermeesteren / dat den gedaechden sullen
gehouden zyn te verclaeren de waerheyt van 't gunt zy gedaechden
d'eyssers geconsenteert bevolen / ofte belooft hebben.
OR 5656/207v
Upten 9en mey anno 1588
Scheepenen persisteeren by hueren veurgaende vonnisse van
date den 25en april nu laestleden geprononsieeert, ten versoecke
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van de Offycier , gedaen op & tegens Claes Aeriaensz Claes Feuwes
Jaep Cornelis Aeriaens / de Heer van Lis / met haer com socus.
Claes Aeriaen Cornelis kent Jan Willemsz aen de Langereys
schuldich te wesen de somma van 16 h guldens en wyst pand aen
een bed & voort tot Schepenen scattinge / roerend van
gehaelde appele / geschiet ter presentcye van Aeriaen
Heertgesz Scheepen / Schepenen hebben Jan Willems voer 't gunt
veurszeyds is toegescat zyn beste bed & voorts alle zyn gereedste goederen.
Cornelis Pietersz Scotfanger tot Ouwe Nyerop is van Schepenen gelt
off uuytleg toegewesen, roerend van lantscot achtervolgend zyn
boec / twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met gemoedt
contra Heynderick Ouweneels / Kees Floris Wouters / Jan Coomen Nees
Jan Geel / Maerten Wever / Jaep Ruych / Piet Han, Jan Pieter
Geryts wedue, & Beyke Tomas.
Claes Jan Smidts is van Scheepenen gelt off uuytleg toegewesen
achtervolgend zyn boelbrieff / twisken hier & een maent off
't staet langer met gemoed / contra Dirck Jansz Doncker.
Jan Cornelisz Scotfanger is van Scheepenen gelt off uuytleg
toegewesen twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met
gemoed, roerend van lantscot achtervolgend zyn boec / contra
Jonge Jan Aeriaen Buers , & Geryt Claesz van de Langereys.
Aris Allertsz is van Scheepenen gecondempneert omme Cornelis
Pietersz t' Ouwe Nyerop twisken hier & een maent te betalen
veur de somma van 14 ghulden off hy keert het met beter
recht / spruytend van achterstallige kustinge van een schuyt.
OR 5656/208
Upten 23en mey anno 1588
Scheepenen hebben Aeriaen Gerytsz Butterpot midtsgaders Michiel Cornelisz
van de Meede gecondempneert , omme Albert Jansz Ontfanger van de
verpondinge twisken hier & en den naesten rechtdach te betalen, off zy keerent
't zelvyge met beter recht.
& verder hebben Scheepenen by hueren vonnisse verclaert dat de taxateurs
van de kuyeren sullen verclaringe doen van 't gunt zy twisken Jan Jongen &
Albert Jansz gedaen hebben.
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Cornelis Pieter Grotes is by Schepenen vonnisse gecondempneert omme
Willem Hansz twisken hier & 14 dagen off 't staet langer
met gemoed te betalen de somma van 12 gulden.
Hilbrant Grind als ouwe Heylich Geestmeester is van Scheepenen toegewesen
gelt off uuytleg twisken hier & een maent off 't staet langer
met gemoed / contra Dirc Jan Donckers voer de somma van 9-7-0
roerend van huer van de Armelanden.
Jan Cornelis Dircx is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen twisken
hier & een maent off 't staet langer met gemoed , voer de somma
van 36 ghulden achtervolgend de boelbrieff, contra Cornelis Walichsz tot Winckel.
Jan Cornelisz Scotfanger is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen
twisken hier & een maent off 't staet langer met gemoed contra Jan Claesz Oterlyc &
Arent
Gysebertsz / roerend van lantscot achtervolgend zyn boec, off 't waer
sake dat den gecondempneerden 't zelvyge keerde met beter recht.
OR 5656/208v
Upten 21en juyny anno 1588
Is gewesen ten veursoecke van Burgermeesteren van Nyedorp dat men twisken
hier & Bartomeus eerstcomend sal pachten off 't staet langer met gemoed.
Jan Pieter Jan Symons is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen, twisken hier ende 14 dagen / off 't staet langer met
gemoedt, contra Jacop Cornelis Aeriaens /. veur de somma van omtrent
15 ghulden roerend van molenscot.
Willems Pietersz eysser is van Scheepenen toegeweesen. & Pieter
Grotes gecondempneert omme Willem veurzeyd twisken hier &
14 dagen te betalen de somma van -7-4-0 roerend van
leent gelt.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Willem Dissel
eysser , als gemacht van Cornelis Claesz Key . uuyt Lant tekeen
gedaen op & tegens Pieter Jansz Snyer van den Sydwint als broeder van
eenen Cornelis Jansz mede wonachtich / in 't Lant tekeen / gedaechden
en den exceptcye van de Jan Jansz van Hoochtwoudt als gemachticht
van Pieter Jansz veurnoemt / hebben by hueren vonnisse
verclaert dat perthyen met de--------- sulllen conseleeren
op coste van ongelyc veur Rechtsgeleerden / midts dat perthyen
elc ander op zynen costen sal copye doen van de
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stucke ende documenten dien elc sal willen overleggen.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel als gemacht
van Jan Cornelisz wonend in Suytholland, gedaen op & tegens
Pieter Cornelisz Borst / hebben den veurnoemde Pieter Cornelisz gecondempneert
achtervolgend zekere aponetement van mannen in 32 sth.
OR 5656/209
Upten 4en juyly anno 1588
Aeriaen Michielsz & Garbrant Kruyff verclaeren ten versoecke
van Willem Dissel als gemacht van Aeriaen Gerytsz
& oock gecondempneert zynde / dat zyluyden Aeriaen
Gerytsz gebeden hebben dat hy de -------- soude mede ondertekenen
& dat zy de Schepenen & Rekenaers in Sint Rekeninge 't selfde
soude aengeven / & watter alsdan daer inne gedaen worde
dat het daer by soude blyven.
Albert Jansz eyste uuytleg te hebben contra Aeriaen Gerytsz
Butterpot off zyn moer ter causse van achterstallyge
verpondinge / achtervolgend zyn boec / hebben Schepenen by hueren
vonnisse Albert Jansz uuytleg toegewesen / op welcke vonnisse
Willem Dissel uuyten naeme van Aeriaen Gerytsz protesteert.
Maerten Cornelisz Dul bekende in juydytcye dat hy Willem
Jansz pachter van 't gemael , zyn gelt heeft gepresenteert naedat
Willem Jansz hem van boete beslagen heeft.
Willem Jansz eysser contra & Cornelis Wever van de Zydwint gedaechden
hebben Schepenen ter causse Cornelis Wever nyet compareert , & daer
dies Dirc Jansz mede pachter geseyt heeft met Cornelis Wever
veracordeert te zyn / 't selffde veur 14 dagen in state gestelt.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Willem Dissel
als gemacht van Jan Cornelsz wonend op Sinte Maertensdonc eysser
gedaen op & tegens Pieter Cornelisz Borst , verclaeren by hueren
vonnisse, dat d'veurnoemde Pieter Cornelisz twisken hier & 14 dagen
sal vrye pand inbrengen, en by foute van dien dat Willem
Dissel zelffs pand sal mogen wysen.
& alsoe Pieter nyet en compareert & vrye pandt wyst, soe wyst Willem
Pietersz uuyten naeme als vooren zelffs pant aen de vruchten van
't lant hetzy cooren tarwe haver boonen & anders Schepenen hebben
Willem Dissel uuyten name als vooren , 't selffde pandt alsoe
waer alse vry is toegescat, voer de somma van 22-10-0 &
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noch 32 sth.
Floris Jansz van Ouwe Nyerop is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen twisken hier & 14 dagen achtervolgend zyn boelbrieff
contra Cornelis Bommer van Ouwe Nyerop.
OR 5656/209v
Pieter Jan Bleskes van Ouwe Nyerop is van Schepenen gelt
off uuytleg toegewesen twisken hier & 14 dagen achtervolgend
zyn boec roerend van honderste penningen / contra Pieter Jongejans
& soe Pieter Jansz yet heeft te seggen dat hy
zyn actcye sal instytueren op de Burgermeesteren & Schepenen
van Ouwe Nyerop.
Schepenen hebben Willem Dissel toegescat contra Claes
Jansz Oterlyc een scaep voer de somma van 15 sth.
OR 5656/210
Upten 18en juyly anno 1588
Pieter Claesz van Ouwe Nyedorp / aledgeerde in juydytcye onder zekere
redene, als beclaecht zynde van de Offyciere als dat den Offycier
zadt telorlingen / ende verder als dat den Offycier eyste boven
recht.
Schepenen hebben Jan Oom van Ouwe Nyerop gecondempneert
in 50 sth omme dien twisken hier & 14 dagen te betalen
in handen van den Offycier / off 't staet langer met gemoedt, off Jan Oom
keert het s met beter recht.
Scheepenen passisteeren by hueren veurgaende vonnisse over
14 dagen geweesen, als namentlyc dat Maerten Cornelisz
twisken dies tyt & 14 dagen soude hebben copye uuyten
eyssche by Willem Jansz op hem gedaen / & alsoe den
veurnoemden Willem Jansz den eyssch off copye van dien nyet
heeft overgelevert binnen behoorlycken tyt , soe wert Willem
Jansz van zynen eysch ontseyt.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Albert
Jansz Ontfanger van de verpondinge gedaen op & tegens Michiel
Cornelisz van de Moerbuyc / hebben den veurnoemde Michiel contra den eysch
op hem gedaen geapsolveert / off 't waer dat de------- wist
te bewysen dat Michiel het lant heeft . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Albert Jansz is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen
twisken hier & 14 dagen contra Aeriaen Gerytsz Butterpot
off zyn moeder roerend van verpondinge achtervolgend
zyn . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieter Claesz van Ouwe Nyedorp / aledgeert in juydytcye zeggend
heer Schoudt alsoe ic flus een ryp woort gesproken heb
dat laet ic my ontfallen nae recht van de landen leggend oversulcx
over 10 sth.
Daer op seyt d'Offycyer datter geen ontfal en sal zyn
gemerct i naedien hy het hem aengeseyt heeft als
zittende in recht als Offycier / revetterend oversulcx
d'onfanckenis van den halve gulden begeerend eff---zyn actcye te instytueren daer hy geraect sal zyn.
OR 5656/210v
Upten eersten augusty anno 1588
Pieter Claesz van 't Verlaet als beclaecht zynde van den Offycier
laet hem alsnoch ontfallen / namentlyc alsdat hy over 14 dagen
een ryp woort gesproken heeft, leggend oversulcx veur den
Schoudt zyn ledges.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van den
Schoudt eysser gedaen op & tegens eenen Pieter Aeriens
Boots van Hensbroec , den welcken alhier ten versoecke
van Claes Voerin gearesteert es, & Aeriaen Garbratsz
hem borge voer den veurnoemde Boots geconstytueert heeft
hebben Schepenen den veurzeyden Offycier , uuyt oorsake dat
Aeriaen Garbrantsz als borge voer den veurnoemde Boots
in rechte verschynt , & voer Boots begeert off presenteert
te betalen / doer dies ontseyt , & den gedaechden van den
veurnoemde Offycier zynen eysch ontseyt geapsolveert.
Den questye contra Jacop Koeman eysser / & Aeriaen
Heyndericxz gedaechden , is by Schepenen geapointeert
aen mannen als namentlyc Barent Albertsz Cornelis Rensz
& den Schoudt twisken hier & 14 dagen off 't staet
langer met gemoed,
Cornelis Jongejan Snyer wert gecondempneert / Cornelis
Claesz Key uuyt Lant Tekeen te betalen twisken hier &
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een maendt off 't staet langer met gemoedt
achtervolgend den oblegatcye nopende de costen zyn
in state gestelt den 24en october 1588.
Scheepenen hebben Cornelis Jongejan Snyer is gecondempneert nopende
de costen contra Cornelis Claesz Key veur de somma van 11 gulden.
Schepenn hebben by hueren vonnisse verclaert
dat Garbrant Kruyff, & Aeriaen Michielsz metten
getuychenis ten versoecke Aeriaen Gerytsz opten
4en juyly laestleden gedaen, datsse dier mede
sullen mogen volstaen.
OR 5656/211
Up huyden den 15en augusty anno 1588
Aeriaen Gerytsz Butterpot /Albert Pieter Guertes / Claes Aeriaen Spanes
& de dienstknecht van Willem Jacops zyn gecondempneert omme twisken
hier & 14 dagen Pieter Garbrant Keyffues van Harinchuysen
sertefecatcye te geven van 't gunt zy weten / off 't staet langer met gemoet.
Schepenen verclaeren by huere vonnisse alsoe Cornelis Pietersz Wever
van den Sydwindt altoos overbodich gestaen heeft omme d'inpost van
een halff vadt bier by hem ingeleydt zynde te betalen / & 't selffde
heeft laten peylen, is daer tegens nyet wederspannig geweest is
& alsnoch overbodich is staende omme dies te voldoen / hebbend den veurnoemde
Cornelis

Wever van den eysch by Willem Jansz pachter van het bier excys
gedaen geapsolveert / midts dat Cornelis Wever sal opleggen den behoorlycken
excys / & daer mede volstaen.
OR 5656/211v
Upten 29en augusty 1588
Hermen Pieter Albertsz is van Scheepenen gecondempneert / contra
Jan Pieter Claes als voocht van 't nagelaten weeskint van Jan
Cornelisz Appel / ome te betalen de somma van 6 gulden 2 sth
& verder versteken van keer & weer / roerend van
berekende penningen.
En verder dat Hermen susteneert de weesen van Jan Appel
betaelt te hebben de somma van 5 gulden / & verder als dat
zyn moer hem 50 gulden soude voeruuyt besproken hebben
vyff geers lants voeruuyt soude besproken hebben waer
tegens d'andere elcx mede 5 geers soude hebben
dat hy 't selvijge twisken hier & 14 dagen sal bewysen.
Aris Allertsz verclaert by syne mannewaerheyt als dat
300

hy de Sydwint nyet gehaedt noch gedolffven heeft, noch
tot dies raedt noch daet gegeven en heeft ten versoecke
van den Offycier.
Den Offycier presenteert in juydytcye contra Pieter Claesz
met den grieffye op coste van ongelyc te conseleren
voer Rechtsgeleerden.
Scheepenen hebben Cornelis Dircxz van Ouwe Nyerop ter
boet gewesen achtervolgend de kuer roerend van scape soe
verre Willem Dissel twisken hier & 14 dagen
weet te bewysen dat hy scapen bekeurt soude hebben.
Schepenen verclaeren ten versoecke van Cornelis Wever van de Wael
dat Willem Hansz soe verre als van de oude off
zelffde saec is namentlyc dat hy hem verdage laten
heeft , dat hy nu tertyt soude soe veel eyssen / als
dat hy dies aengaende geen meer recht soude hebben.
OR 5656/212
Upten 12en september anno 1588.
Amel Gerytsz Burgermeestern als vollemacht hebbend van Scheepenen &
Rekenaers van Nye & Ouwe Nyerop tegenwoordich als
gedaecht zynde van den Offycier versoeckt in juydytcye als aengeeyst zynde van den Offycier omme te hebben copye uuyt 't gunt den
Offycier in juydytcye hemluyden voerleesen &
gelevert heeft, ende verder uuyt den Offycier zyn comissye.
Den Offycier seyt ongehouden te zyn te leveren copye uuyt zyn comissye
dan begeert hemluyden wel te laten hebben lecteur. / Wyder seyt hy
mede ongehouden te zyn te leeveren copye voer & aleer hy hem
gelevert sullen hebben de acte dien hy in presentcye van Floris &
Albert Jan Dircx aen hemluyden gedaen heeft, dies hebbende
begeert hemluyden te leeveren acte off copye uuyt diusimiatcye
op huere costen. Seyt daer mede te mogen volstaen / Den Scoudt heeft
in kennis van Schepenen geleyt dat opten dach doen den sententcye geprononsieert
is datter doen 20 sth opten scyff geleyt is by Pieter Claesz.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse alsoe 't selffde by
ons ouwers & voorouders gebruyckelyc is geweest / namentlyc dat
men hem mach laten ontvallen / & dat men 't selfde tot noch toe
heeft vseert, hebben by vonnisse verclaert dat Pieter Claesz
met 't onfallen soude mogen volstaen / midts opleggend den Scoudt zyn
ledges / op welcke sententcye den Schoudt hem stelt refemant
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voer den Hove van Hollandt / Den Scoudt heeft in kennis van Scepenen geleyt
dat opten dach doen den sententcye geprononsieert is, datter doen 20 sth opten scyff
geleyt is by
Pieter Claesz.

Scheepenen hebben Claes Veurin . Pieter Sytsz / & Jan Allertsz Spaniaert
op het punt van de keure nopende 't rechten van de papegay , gecondempneert
naeluyt van den veurnoemde kuere daer van zijnde.
Naer voergaende eysch by Willem Dissel op Jan Maerten Wevers gedaen
hebben Schepenen d'veurnoemde Jan Maertens gecondempneert, voer soe
veele als Willem Dissel op hem duechdelyc weet te berekenen.
OR 5656/212v
Upten 26en september anno 1588
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Ryckert
Ryckertsz van Vollenhoeve Schoudt van Nyedorper cogge uuyten
naeme & van wegen de Graefflicheyt van Hollant, gedaen
op en tegens ( lieven Fransz van Bruessel / Tomas Jelisz van
Brugge uuyt Flaenderen / & Jams Aeriaensz van Brouwerhaven / tgenwoordich
gevangens / hem aenseggend datsse als vagebonden & ledichgangers
contrarye 't placaet in mey nu laestleden , hemlieden vervordert hebben
Jan Claesz van Oosterwou by Steenwyc / Griete Lourusdochter van Temse uuyt Flaenderen / & Jan Heyndericxz van Alcmaer
tegenwoordich gevangens hem aenseggend datsse als vagebonden &
ledichgangers contrarye 't plaecat op dies gemaeckt in mey nu laestleden
gepubliceert , te loopen opte goede huysluyden / sonder te hebben brieffve
van recommandatcye / gesonts lichaems / & dat den veurnoemde Jan Claesz
& Griet Lourensdochter geleeft hebben in hoererye / Concluydeerde
daeromme dat / datsse zoude eensdeels gegeselt werden
& verder veur den tyt van 25 jaeren gebannen uuyt den
juerisdictcye van Nydorp cogge.
Verclaeren Schepenen by hueren vonnisse dat den veurnoemde gevangens
veur den tyt van 5 jaeren nae date van desen sullen
gebannen wesen uuyts de juerisdictcye van Nyedorper cogge
op peyne soe zy bevonden werden contrarye desen
gedaen te hebben van strengelycke gegeselt te werden
& uuyt de cogge van Nyedorp te trecken binnen den tyt van
24 uren.
Scheepenen condempneren Piet Han te verclaeren off hy op 10
voeten gewiert heeft ofte nyet aen hooy & stroo / & soe verre
hy dies nyet en verclaert / Soe wert hij ter boete gewesen.
Pieter Jansz Meyer wert gecondempneert / Cornelis Gerytsz te betalen
302

een somma van 29 ghulden 5 sth, & dat uuyt oorsake van zekere
belastinge van lant 't gunt Pieter Jansz veurzeyd Cornelis Gerytsz
vercocht hadde / belangend de costen van de duerwaerder die Cornels
Gerytsz geleden heeft worden 14 dagen in staete gestelt.
Claes Claesz Smidt is van Schepenen gelt off pand toegewesen
twisken hier & 14 dagen / contra Jacop Nammens off hy
keert het met beter recht, roerend van arbeytsloon /
achtervolgend zyn boec.
OR 5656/213
Upten 9en october 1588
Rijckert Rijckertsz Schoudt laet hem gewillichlyc condempneren
contra Tys Pietersz roerend van een boelbrieff omme te betalen
twisken hier & een maendt off 't staet langer met gemoedt
roerend van coop van vleys.
Scheepenen hebben Lambert Pieter Lamberts Ruyff, Jan Geel & zyn wyff
Lambert Claesz wedue, Maerten Wevers huysvrouw, Willem Jacopsz
Blockhuys , met zyn huysvrouw, Hil Comen Heynes, Dirck Lammert
Claes wyff / gecondempneert , contra den Offycier omme binnen hier &
14 dagen off 't staet langer met gemoed / sertefecatcye te geven.
Is gewesen by vonnis van Schepenen dat Dirck Meskes Jan Dirck Jan
Obbes sal leveren copye autentyc uuyt zekere testamente op zyne
costen twisken hier & 14 dagen.
Scheepenen hebben den wedue van Huijbert Snyer ter boet gewesen
roerend van haer vercken achtervolgend den kuer.
Claes Claesz Smidt is van Schepenen toegescat contra Jaep Nammens
de beste koe voer de somma van omtrent 7 ghulden op rekeninge
achtervolgend zyn boec.
OR 5656/213v
Upten 24en october 1588
Maerten Pieter Feckes & Jan Cornelis Dircx laten huer gewillichlyc
condempneeren omme Jan Willems Ruymgaer twisken hier ende
kersmis te betalen de somma van 10 gulden spruytend van zeker
somma van penningen dien Claes Aeriaen Cornelis aen Ruymgaer
ten achteren waer, & in minderinge van dien.
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Willem Jacopsz Blockhuys / & Dirc Lammertsz gecondempneerden
contra den Schoudt eysser verclaeren als datsse nyet
gehoort & gesien hebben , nopend zekere
fortsse dien Spaniaert & Lybes op het scool opte
Zydwint gedaen hebben / & dat ssy 's avonts eerst thuys
gecomen zyn.
OR 5656/214
Opten 7en november anno 1588
Jan Allertsz Spaniaert wyst pandt aen een horn van dewerff
daer hy op woont, contra Jan Andriesz van Montfoort voer
de somma van 24 gulden , achtervolgend zekere vercregen vonnisse
ende voorts tot Scepenen scattinge
Jan Andriesz van Montfoort is van Schepenen toegescat contra Jan
Spaniaert zyn huys & erffve & voorts alle zyne vrye
goederen voer de somma van 24 gulden . roerend van sceepskustinge.
Upten 7en november 1588 compareerde voer Schoudt & Schepenen, Jan Jansz
alyas Jonge Jan Geryt Oyts / van Nyerop / ende Huybert Heyndericxdochter van Ouwe Nyerop / den welcken huer behoorlycke proclamatyen
van het stadthuys aff gehadt hebben & in den zelffven geen
wettlycke verhinderinge dies aengaende gecomen is / Soe belooffde
d'een den anderen malcanderen houdt & getrou te blyven als echteman & wyff.
OR 5656/214v
Upten 5en december @ 1588
Amel Gherytsz als gemacht van Scheepenen &
Rekenaers verdrecht den Schoudt veur dees tyt
het recht 't welc gevoert is nopende omme te hebben
copye uuyt den Schoudt zyn commissye.
OR 5656/215
Up huyden den 19en december @ 1588
compareerde voor ons Ryckert Ryckerttsz Schoudt, Jan Pieter
Willems

& Claes CLaesz Rood Schepenen der stede van Nyedorp / den
welcken eenen Luytgen Jacopsz ouden burger aldaer / den
welcken
opentlycken veur ons Schoudt & Scheepenen veurnoemt / te kennen
hoe dat

hy comparant aen zekere deversse personen / seekere somma
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van ons Scoudt
& Schepenen
& sculdteyssers

van penningen ten achteren was / waer tegens zyne goederen
dien hy nu tegenwoordich besittend is nyet en mochten strecke
tot voldoeninge van dien / Soe is't dat hy comparant veur ons
Schoudt Scheepenen veurnoemt / verclaerde dat hy alle
d'selffde zyne
goederen opdraecht & cedeert / in handen van de veurzeyde
zyne
schuldteyssers / treckend midts desen zyne handen nae recht
van dien / latende d'selffde alles ten byroffyte van zyne
schuldteyssers veurseyt / omme dies by hemluyden gepaert
& gedeelt te werden / zulcx een ygelyc syn rechte daer op
weet te sonderen / reyvererend oock mede aen ons Schoudt
& Scheepenen veurnoemt dat ter overstaen + van dien mochte
gestelt
werden behoorlycke sequesters / Aldus gedaen ten dage &
jaere als boven.

OR 5656/215v
Upten 19en dember @ 1588
Aeriaen Heertgesz persisteert & blyft by alsodanyge
getuychenis als hy ten versoecke van de Burgermeysteren
nopende het byslapen van Cornelis Evertsz gedaen heeft.
Schepenen gehoort hebbend den eysch & concluijsye van den
Schoudt eysser gedaen op & tegens Barent Albertsz
gedaechden / & den exceptcye van de veurnoemde
Barent Albertsz hebben den veurnoemde Schoudt
van zynen eysch ontseyt / & den gedaechden geapsolveert.
Wigger Pietersz van Harinchuysz & Jan Jan Syverts
zyn van Schepenen ten versoecke van Willem Dissel
als bekuert zynde namentlyc dattse geen onderentcye
en waer gecondempneert achtervolgend de kuer
Willem Dissel als procaratcye hebbend van Govert
Dircxz van Amsterdam, midtsgaders Cornelis Claesz
van Alcmaer / is uyt crachte van zyne procaratcye
inventaris toegewesen contra Luytgen Jacopsz zyne
goederen / Willem Dissel wert uuyten naeme van
zyne meesters geautoriseert / omme tot laste van zyne
meesters testeleen een man tot bewaernisse van de goederen
Jan
veurnoemt.
Jan Jansz Castercom kent Willem Willem Dissel sculdich
te wesen de somma van 30 sth / geschiet ter presentcye
van Aeriaen Heertges Schepen.
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Jan Maerten Wevers is van Scheepenen gecondempneert
contra Willem Dissel / contra zeeckere verckens
& suegen / die Willem Dissel bekuert heeft
in de boete daer toe staende.
OR 5656/216
[Huwelijksacten uit 1589 zijn verkort weergegeven]
Upten 10en january anno 1589 als wesend den eersten dach
van den gadinc
Scheepenen van Nyedorp
Amel Gherytsz
Floris Jan Dircx
Aeriaen Jacop Dircx
Jan Tysz
Maerten Pietersz Fecke

& van Ouwe Nyedorp
Cornelis Claesz Komes
Claes Cornelisz Grootes

Pieter Pietersz Vries wyst maecxsel , contra Griet
Jacopsdochter de nagelaten wedue van Huybert
Meyner Dagelaer opte Zydwindt, aen 't lant daer den kustinge van
roerend is, veur de somma van omtrent 100 gulden op
rekeninge / roerend van verschenen kustinge / geschiet ter
presentcye van Amel Gerytsz & Cornelis Claesz Schepenen.
Albert Jan Dircx als Ontfanger van de verpondinge is van
Schepenen gelt off uuytleg toegewesen . contra Geryt Claesz
van den Langereys twisken hier & 14 dagen . roerend
van honderste penning.
Upten 12en january @ 1589
Willem Jacopsz van de Moerbuijc, heeft het wed by
Aeriaen Gerytsz op hem uuytgeboden , bekent
veur de somma van 597 gulden
4 sth roerend van verloopen lanthuer verschenen
van de veurleden jaeren / behalven den verloopen renten
van 't veurleden jaer.
Jan Willemsz van Ouwe Nyedorp wyst maecxsel contra Jan
Gerytsz Schuytvoerder , aen 't huys & erff daer hy
tegenwoordich in woont , roerend van verscenen kustinge, veur
de somma van 65 gulden & 10 stuyvers.
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OR 5656/216v
Upten 14en january 1589
Alsoe eenen Willem Folckertsz een hooge wed . hadde
uuytgebooden op & tegens eenen Claes Witte Wyleffs
van Ouwe Nyerop omme zekere overmaet, is by de
zeven naeste lendens den veurnoemde Claes Wyleffsz
achtervolgende zekere quytantye dien Claes Wyleffsz
hem zeven de naeste lendens vertoont heeft, in d'eygendom
van 't lant getuycht / op 't welcke Willem Volckertsz protesteert.
Jan Jaspers van Ouwe Nyedorp kent Claes Grotes schuldich
te wesen de somma van 36 h guldens / & wyst maecxsel aen
twee duideste koeyen / geschiet ter presentcye van
Jan Tysz & Maerten Fecke Scheepenen.
OR 5656/217
Upten 16en january 1589
Willem Dissel eysscher contra Tys Jan Mathys gedaechde
is veur 14 dagen in state gestelt.
Tys Pieters Nepes is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen
contra Claes Aeriaens, & Jonge Jan Aeriaen Buers twisken
hier & een maent . roerend van een boelbrieff achtervolgend den
boelbrieff.
Jonge Vries is van Schepenen gecondempneert omme twisken
hier & een maent te betalen in handen van den Schoudt
de somma van 3 gulden, spruytent van toewesen boeten.
Upten 17en january 1589
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Cornelis Jansz
van Enchuyz gedaen op & tegens
Joncheer Floris 't Serclaes / also hy als eysser
den welcken sekere sententcye tot zynen voerdele
genoten heeft opten 9en november 87 dat hy soude
mogen execuyteeren , & alsoe hy de proclamatcye
nae rechtheyt doen heeft laten , off deselffde
proclamatcye nae rechte gedaen zy heeft / & off hy eysser
op morgen als wesende een extraordonaris rechtdach d'execuytcye
soude mogen doen in alle scyn.
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Verclaeren by hueren vonnisse dat d'veurnoemde Cornelis Jansz
naer vermogen desentcye & naer vermogen proclamatcyen
up morgen als wesend den 18en january 89 d'execuyte sal mogen doen.
OR 5656/217v
Upten 18en january 1589
Is by vonnisse van Schepenen ten versoecke van Cornelis
Jansz van Enchuysz verclaert / dat d'veurnoemde Cornelis Jansz
mede sal mogen bieden op het lant & coopen gelyc als alle
ander personen.
OR 5656/218
x Jansz geoptineert
Up huyden den 18en january 1589 soe is naer volgende
den kuere & ordonantcye onser steden & uuyt crachte van dien
naevolgend zekere voergaende procedueren en sententcye by de veurzeyde Cornelis
ten versoecke van de veurzeyde Cornelis Jansz van Enchuysz in 't openbaer in 't
stadthuys
opgeveylt een stucke lants, leggende in de Oostercampen in den banne van
Nye Nyedorp in Jan Pilgerims saedt / belent aen de oostzyde Jacop Pietersz
So oc aen den suytsyde de molensloot / aen den westzyde de bansceydinge
van Ouwe & Nyedorp , aen den noortsyde Lammert Aeriaensz. In 't geheel
groot omtrent 14 gers / toebehoorend tot noch toe Joncheer Floris
't Serclaes / & dat uuijt crachte van een constituytcyebrieff sprekend optoe --- rustende onder
d'veurzeyde Cornelis Jansz sprekende op d'veurzeyde Joncheer
Floris 't Serclaes / & dat op siclor nu eerstcmend als wesende den
10en october nu eerstcomend te betalen / blyckend by den veurwaerden daer
van zynde aen d'ander syde gespecefeceert
& is by ordonantcye & toelatinge vonnis van den gerechte by den veurnoemde
Cornelis Jansz tot betalinge van zyn avchterwesen veur 't veurnoemde lant
geboden de somma van 800 k guldens, ende alsoe het
bodt van den veurnoemde Cornelis Jansz gedaen by nyemant verhoocht
is geweest, soe is d'veurzeyde Cornelis Jansz van 't veurnoemde lant
cooper gebleven / & is hem den opslach van het veurnoemde landt
gedaen. Actum op jaer ende dach als boven , ter presentcye van
Schoudt Scheepenen & den gerechte & my als Secretaris.
Floris Claesz Buyten
OR 5656/218v
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OR 5656/219
Up huyden den 26en february anno 1589, soe zyn Cornelis Jansz Kueec
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ende Hilgont Pietersdochter beyde van Nyewe Nyedorp met
malcanderen in den heylygen echtelycken staete vergadert.
Aldus gedaen ter presentcye van ons Amel Gherytsz & Maerten Pietersz Fecke
Scheepenen tot Nyedorp / en my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
Op huyden den 28en maert anno 1589 / soe zyn Maerten Pietersz Harinchuysen &
Aeriaen Cornelisdochter van Nyedorp metten anderen in den heylygen state vergadert.
Actum ter presentcye van ons Amel Gherytsz & Floris Jan Dircxz Scheepenen tot
Nyedorp
en my als Secretaris Nyedorp. Floris Claesz Buyten.
OR 5656/219v
Upten 30en january anno 1589
Louerus Claesz is gecondempneert omme de berekende penningen
contra Joncheer Floris 't Serclaes onder 't gerecht te leggen, & datsse
gelicht sullen werden, Tryn van de Schoudt / off Meyns Pieter
Claes / dien daer toe gerecht soude zyn.
Jan Jansz Opdam is van Scheepenen gecondempneert , achtervolgend
de kuer / contra den Schoudt , uuyt oorsake Jan Jansz op
jaersdach nyet ter boonloot gegaen is.
Pieter Cornelis Jan Foppes , ende Cornelis Jaep Muls zyn van
Scheepenen gecondempneert , omme twisken hier & 14 dagen
Geryt Piet Maets als pachter van de inpost van caes te betalen
van yder 100 pont 1 sth, te weten van den caes dien Maerten
Louerns van Schagen van hemluyden gecocht heeft.
Pieter Vries gedaechde contra Willem Dissel als gemacht van
Gauda Corsz, is Pieter veurzeyd copye van de eysch van Schepenen
op zyne costen toegewesen / & dach van 14 dagen.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Willem
Dissel gedaen op & tegens Tys Jan Mathys gedaechde
nopende sekere suegen & een paert dien Willem bekuert
heeft / toebehoorend Tys Jansz veurszeyd, hebben 't zelvyge
geapanteert aen mannen als Claes Kruyff, & Cornelis Rembrants.
OR 5656/220
Upten 13en february anno 1589

309

Schepenen condempneeren Pieter Vries t'antwoorden contra Goude Corsz.
Scheepenen verclaeren ten versoecke van Pieter Vries
dat perthyen twisken hier & 14 dagen aen wedersyden
sullen stellen cautcye suffesant veur de costen nopende
de costen van desen proces.
Willem Dissel is van Scheepenen zyn gelt toegewesen
contra Jaep Nammens twisken hier & mey veur de somma
van 9 gulden 15 sth.
Cornelis Pietersz Brouwer & Aeriaen Snyer van Schagen
zyn gecondempneert omme de penningen dien zy contra den
desolaten boel van Piet Heyn sessyonant onder haer hebben
zullen leggen alhier onder 't gerecht twisken hier & pynster eerstcomend
op welcke vonnisse Cornelis Pietersz com socus neemen huer 10 dagen
& alsoo 't + nyet staen eyrs + is't dat den 10 dagen nae rechtnach + apelleeren sy op het
vonnis.
Piet Vries / Schipheer Slootges / Claes Slootges & Pieter Jongejans
zyn gecondempneert contra Pieter Jan Bleskes twisken hier &
een maendt, ende dat na de taxatcye van mannen
in gelt off uuytleg.
Schepenen hebben ten versoecke van de Schoudt verclaert dat den Scoudt
sal uuytleggen op Jonge Jan Aeriaen Beurs 5 h guldens &
op Claes Aeriaens 8 gulden rysende ist by aldien de penningen nyet
betaelt werden / sal den Schoudt het uuyterste recht nemen
van de gecondempneerden / & soe hij't nyet en crycht / sal Tys
Pietersz gehouden zyn den Schoudt te voldoen.
OR 5656/220v
Upten 27en february anno 1589
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse, dat Zybrant Cornelisz
zal acte halen uuyt de ontfangsten van de verpondinge , zyn -----& dat Zybrant sal rekenen met Willem Dissel als
gemacht van Lysbet van Dorp / & wat Zybrant berekent
wert / dat hy 't selffde sal opleggen twisken hier & een maent.
Is gewesen by vonnisse van Schepenen ten versoecke van
Lammert Pieter Lammerts com socus / dat Pieter Pietersz
Vries twisken hier & 14 dagen sal stellen cautcye
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zuffesant veur den oblegatye / & by foulte van
dien , dat Lammerts Pietersz com socus sal mogen
voortgaen met het recht.
Jan Oom van Ouwe Nyerop is van Schepenen gecondempneert
contra Willem Dissel. Naer d'uytwysen de keur, omme twisken
hier & een maent te betalen. Roerend van een suech
dien Willem bekeurt heeft competerend Jan Oom.
Pieter Cornelisz Borst tot Ouwe Nyerop is van Schepenen
gecondempneert omme den Scoudt twisken hier & paesmecrt
te betalen 12 sth.
Jonge Geryt van de Sydwint is gecondempneert omme twisken
hier ende paesmerc off 't staet langer met gemoed
Pieter Lammert Aeriaens te betalen de somma van 2 h gulden.
Meynert Garbrantz is gecondempneert Cornelis Pietersz
Gorter twisken hier & 14 dagen te betalen den varckens.
De nagelaten wedue van Huybert Neyer van den
Zydwint is van Scheepenen toegescat, contra Pieter
Vries / het lant daer den kustinge van roerend
is achtervolgend de kustincbrieff veur de somma
van 100 ghulden 4 sth 11 penn.
Wouter Meyster Heyndericxz is van Scheepenen toegescat
contra Jacop Pietersz zyn 7 koeyen, & noch 5 snees
saedlants leggende met Koomen Nees gemeen competerend
d'veurnoemde Jacop Pietersz veur de somma van 200 ghulden hooftpenningen
& van verlopen off verscoten renten 43-10-0 & voorts
alle Jacop Pieters goederen.
OR 5656/221
Jan Gerijt Maertensz & Pieter Pietersz Dissel / constytueren haer
tosamen & elcx bysonder als borgen
veur Pieter Pietersz Vries nopende de costen van desen proces
contra Pieter veurszeyd ter eenre / & Gouda Korsz ter andere, omme
't gewysde in sulcken gevalle te voldoen / & dat onder verbant van
haer personen en goederen roerende & onroerende presendt & toecomend
& dat tendens rechts.
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Willem Pietersz Dissel, constytueert hem als borge veur Gaude
Corssen, nopende de costen van desen proces, contra Pieter Vries
ter eenre / ende Gouda Corssendochter ter andere, omme 't gewysde te
voldoen , & dat onder verbant van zyn persoon & goederen
roerend & onroerend presendt & toecomend en geen uuytgesondert / & dat
tendens rechts.
Upten 12en maert anno 1589 soe zyn Pieter Pietersz
Dissel & Marytgen Pietersdochter beyde van Oud Nyedorp metten
anderen in den heylygen echtelycken state vergadert.
Aldus gedaen ter presentcye van Amel Gerytsz & Maerten Fecke Schepenen.
My presendt Secretaris F. C. Buyten.
Noch compareerde ten zelffven dage veur ons Schepenen veurzeyd Willem
Gerytsz van Winckel & Anna Symonsdochter van Nyedorp
de welcken metten anderen in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen in presentcye van ons Amel Gerytsz & Maerten (Pietersz) Fecke
Scheepenen tot Nyedorp. My present Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/221v
Upten 13en maert @ 1589
Arent Gysbertsz als voocht van t'nagelaten weeskint van
Herc Jacopsz / constytueert hem als borge veur een
oblegatcije alles naeluyt 't vonnisse over 14 dagen
geprononsieert, & geteykent.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysytcye van
Ryckert Ryckertsz Schoudt tot Nyedorpcogge uuyten
naeme van de graefflicheyt van Hollant, gedaen op
& tegens Hilgont Wytersdochter van Ouwe Nyedorp
tegenwoordich gevangen & Marytgen Aeriaens van Antwerpen
verclaeren by hueren vonnisse dat den veurnoemde
Hilgont Wyertsdochter veur den tyt van 6
jaeren nae data van desen sal gebannen wesen
te blyven binnen den juerisdictye Nydorpcogge, & daer
nyet uuyt te gaen ofte trecken binnen den veurnoemde tyt
opte verbuerte off correctye van strengelycken gegeeselt
te werden & verder een kaanteken opte rugge
gedruckt te werden.
Ende verclaeren verder by hueren vonnisse, dat den
veurnoemde Marytgen Aeriaensdochter van Antwerpen
geduerende huer levent lanc sal gebannen wesen uuyt
het schoudtambachte van Nyedorpcogge / & daer nyet
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wederin te comen opte corectcye van strengelycken
gegeeselt te werden & verder gebrantekent te werden op te scouder
& datsse binnen sonneschyn met het kindt 't welc
zy op Terdiec hebben laten staen . sal vertrecken
uuyt de juerisdictcye van Nyedorpercogge / &
by alsoe veer als't huer eygen kindt is datsse het
houde sal, & soo 't kint huer eygen nyet en
is datsse sal ghouden zyn , het kint te brengen
van waer zy't gecregen hebben.
OR 5656/222
Scheepenen hebben Dirc Hansz Aeriaen Meynertsz com socus
gecondempneert omme het hoorngelt te betalen aen Jan Cornelisz
Jonckeheer / ende nopende de costen van dagen ende, anders
is in state gestelt / & nopende d'andere werden gecondempneert omme
twisken hier & beloken paes te betalen het koegelt off zy keeren't
met beter recht.
Aeriaen Garbrantsz geclaecht hebbend op waechals van Langendyc
als gearesteert zynde / is veur dees tyt veylich verclaert.
Cornelis Pietersz Scotfanger tot Ouwe Nyedorp is van Schepenen
gelt off uuytleg toegewesen twisken hier & een maent
off 't staet langer met gemoed / achtervolgend zyn boec / contra
Cornelis Jansz Lybes tot Ouwe Nyedorp.
Schepenen verclaeren by hueren vonnisse - alsoe Jan Kolen
van Hoorn + off zyn gemacht + de penningen van Luytgen Jacopsz ontfangen heeft
naedat Luytgen Jacopsz bankeroetier geweest is / dat Jan Koelen
den penningen sal gehouden zyn dien hy van K. Luytgen
ontfangen heeft tewyle Luytegen banckerotier geweest is
dat hy die penningen sal gehouden zyn te leveren in handen
van de sequesters twisken hier & Bartomeus off 't staet langer
met gemoedt / & verder is Jan Kolen copye uuyt de boelbrieff
& den schultboecken toegewesen.
Upten 18en april anno 1589
Soe zyn Dirck Jansz Stapel met Alyt Symon Gysebertsdochter beyde van
Nyedorp metten anderen in den heylygen echtelycken state vergadert.
Aldus gedaen ter presentcye van ons Amel Gerytsz & Maerten Pietersz Fecke
Schepenen tot Nyedorp & my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/222v
Rechtdach den 10en april anno 1589
Scheepenen hebben Jan Groot Evertsz gecondempneert contra Dirck
Dircxz Swaen, in gelt off pand achtervolgend den oblegatcye
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veur de somma van 25 gulden.
Cornelis Dircxz & Dirck Claesz Droochscherer
zyn van Schepenen gecondempneert omme de kercmeesteren
van Ouwe Neyedorp te betalen achtervolgend
zyn boec twisken hier & 14 dagen.

Den perthyen contra Gauda Korssen eysser & Pieter Vries
gedaechde / zyn geacordeert, omme over 14 dagen te procederen
van inventaris / ende dat op peyne van verstec.

Scheepenen hebben by hueren vonnisse verclaert dat Joost
Cornelis Jacopsz van Veenhuysz soe veur hem selffen als zyn consocus
twisken hier & 14 dagen sal justificatcye doen blycken
veur van Scheepenen van Veenhuysz off suffesante borch stellen
nopende de costen van desen proces contra Dirc Floor & Jonge
Piet Heyn & dat veur een somma van 200 gulden.

Pieter Jan Bleskes is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen
achtervolgend zyn boec twisken hier & mey off 't staet
langer met gemoed / contra Jan Willemsz Pieter Cornelisz
Borst, Teus Gyses / & Claes Witte Wyleffs / roerend van
verpondinge.
Dirck Claesz Scotfanger is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen contra Geryt Claes Ryses achtervolgend zyn boec
twisken hier & mey / off 't staet langer met gemoed.
Floris Jan Dircx & Pieter Jongeians als voochden van de nagelaten
weeskinderen van Cornelis Reyersz is van Scheepenen toegescat contra Pieter Pietersz Vries . het huys & erffve
daer Pieter Vries nutertyt in woont . & voorts alle zyne
goederen voeur de somma van 167-10-0 gulden roerend van kustinge
van 't veurnoemde huys & erffve.
OR 5656/223
Rechtdach den 24en april @ 1589
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Gautgen Karssen
off haer gemacht sal gehouden zyn te recken aen den personen
van wien sy sertefecatcye beleyt hebben . & dien sertefecatcyen
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aldaer sy residerende zyn . te laten recolleeren nae rechte, off
't waere dat den selffden waere over zee off by den vyandt
ofte overleden , datsse zullen gehouden zyn 't zelvyge te bewysen
met behoorlycke besegelde sertefecatcye van de
madistraet dat den selffygen waeren by den vyant ofte over see
& soe den deposanten overleden waeren . zal den veurnoemde Gauda gehouden
zyn te bewysen met den geswooren voer wien den sertefatcye
gepasseert zyn dat den deposanten suffesante mannen waeren.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Maerten Pietersz Fecke
zyn kustinge contra Joris Amels sal volgen na inhouden de kustincbrieff & waer 't dat
Joris Amelsz wat heeft te seggen - mach zyn actcye instytueeren soo 't
hem geraden sal zyn.
Pieter Aeriaen Deddes is van Scheepenen toegewesen contra Claes
WitteWyleffs voer de somma van 16 h gulden twisken hier & pynster.
Cornelis Pietges Scotfanger tot Ouwe Nyedorp is van Scheepenen gelt
off uuytleg toegewesen contra Pieter Vries . achtervolgend zyn boec
roerend van lantscot . twisken hier & pijnster.
Scheepenen hebben Sybrant Cornelisz / Jan Claes Yffs / Jan Claesz
Stolp / Jonge Pieter Vries / Jan Castercom . / Pieter Grotes / Cornelis
Jacop Grotes / Marytgen Claes Heyndricx / Lammert Willems /
Aeriaen Hermens . Pieter Jacop Heynes . gecondempneert soe
verre alsse verdaecht zyn omme twisken hier & 14 dagen off
't staet langer met gemoedt te betalen . contra Albert Jan Dircx
Ontfanger van de verpondinge, achtervolgend zyn boec.
Scheepenen hebben Joost Jacopsz van Veenhuysz com socus uuyt sake
zy 't recht nyet achtervolgen & 't Schepenen vonnisse nyet voldaen hebben
in't quaderecht verclaert veur desen instantcye / ende de costen gecompenseert veur
dees tyt omme redene.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Joris Amels veur
dees tyt sal mogen volstaen met de penningen die daer tegenwoordich
zyn / om over 10 dagen . & so der dan te cort is . dat Joris dan voldoet.
OR 5656/223v
Upten 8en mey anno 1589
Scheepenen verclaeren dat de heylichgeest meesteren van Ouwe Nyedorp
veur dees tyt mogen volstaen met de rechtvorderinge gedaen op
en tegens Jan Groed com socus / 't welc zy midts desen renonsieren
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midts betalend sententcye gelt, & Willem Dissel roerend
van woorthouders 10 sth.
Sybrant Cornelisz versocht hebbend inventaris van de goederen
by Marytgen Claes Heyndericx nagelaten / verclaeren Schepenen
dat Pieter Claesz com socus twisken hier & 24 uren sullen
leveren inventaris & dat by heur sekerheyt, soe veer
als 't doenlyc is / & dat d'erffgenamen binnen den
derden dach sullen schiften scheyden & deelen, & dat
by de naeste lendens / ende is 't dat de lendens nyet eens
en mogen dat men alsdan soude om den derden 4en dach
deelen by 't gerecht.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van
Pieter Cornelisz Borst van Oude Nyedorp eysser gedaen op
& tegens Pieter Jansz Neyer van Veenhuysen gedaehde
ontseggen den eysscher zynen eysch & concluysye, & apsolveren
den gedaechden van de eysch & concluysye op hem gedaen.
Scheepenen hebben Jan Jansz Kueec toegewesen contra Maerten
Bruyn / twisken hier & kersmis kermis alreheylygen wel
betaelt . betalinge van 20 voer riet & 23 schoone, &
dat met 21 sthuyvers veur yder voer.
Scheepenen hebben by hueren vonnisse den questye
contra Joris Amelsz & Maerten Ffecke geavoyeert aen
Rechtsgeleerden / binnen Alcmaer nopende de bevryinge van
't huys & erff daer Joris Amelsz in woont.
Scheepenen hebben by hueren vonnisse verclaert dat
Maerten Pietersz Fecke de penningen contra Joris Amelsz
roerend van de kustinge sal lichten op cautcye de restytuendy
op welcke vonnisse Joris Amelsz protesteerde
OR 5656/224
Maerten Pietersz als eysscher requireert & versouckt aen den gerechte
& aen Scheepenen dat hy by provysie sal mogen lichten de penningen
dien onder Scheepenen by eenen Joris Amelsz uuyt crachte van sententcye
geleyt zyn / & dat onder behoorlycke, & suffesante cautcye de restituendy
soe naemaels ten princepale by den Hove van Hollandt zoude mogen
werden verstaen tot behooren.
Ende by reffuys weygeringe van desen / zoe protesteert den veurnoemde
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Maerten Pietersz van alle costen schaden ende interesten / die den
veurzeyde Maerten Pietersz . uuyt crachtevan zyn wanbetalinge
nopende zyn suyvere custinge gehadt geleden , ende getollereert heeft
ende noch hebben lyden ende tollereeren zal mogen, omme dien
in tyden ende wylen te verhalen daer en alsulc hy geraeckt
zal zyn , requireren desen aengetekent te werden nae rechte.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Wyleff Gerytsz com socus
eysser . & contra Dirck Floors & Pieter Pietersz gedaechden
alle behulp aen wedersyden sullen inbrengen twisken hier &
de naeste rechdach / op peyne van versteck.
Scheepenen hebben by hueren vonnisse verclaert dat Jan Evertsz van
Winkel twisken hier & de naeste rechtdach contra Dirck Swaen
zal inbrengen alhier . vrye pandt veur de somma van 5 gulden.
Scheepenen hebben by hueren vonnisse verclaert dat Aeriaen
Meynertsz . Dirc Hansz . & Isbrant Meynerts - elcx sullen hebben
veur huer reys tot Alcmaer contra Jonckheer Onderis 6 sth
& noch 3 sth sententcye gelt & dat corten aen huer koegelt.
Scheepenen hebben Dirck Jansz Kueec toegescat contra Cornelis
Jansz Banync twee de beste koeyen . veur de somma van 37-17-0.
Upten 12en mey anno 1589 soe zyn Tys Cornelisz Stoocx van Nyedorp
met Diewer Ewoutsdochter van Haerlem metten anderen in den heylygen
echtelycken state vergadert.
Aldus gedaen ter presentcye van ons Amel Gerytsz & Jan Tysz Scheepenen
der stede van Nyedorp.
OR 5656/224v
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OR 5656/225
Up huyden den 8en april @1589 . compareerde veur my &
Scheepenen by namen hier ondergeschreven, den eersamen Cornelis Jacopsz
wonende tot Oude Nyedorp by de horn gaende & staende gesonts lichaems zyn
sinnen
memorye redene & verstant volcomelyc gebruyckend soo 't uuytwendelycken bleec
nyet sinisterlyc van yemant tot desen geinduyceert zynde alsoe hy seyde , & heeft by
testamentarye & uuyterste wille gemaeckt & gedisponeert . maeckt ordoneert &
disponeert midts desen in forma hier naer verclaert Idem. In den eersten verclaerde
hy
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testateur veurnoemt zyn uuyneversalen erffgenamen te zyn , zyn overleden halffve
broeder
met name Jan Dircxz zyn 6 kinderen met namen . Dirck Jansz , Jan Jansz , Diewer
Jans . Jan Jans . Tryn Jans & Anna Jansdochters , midtsgaders zyn overleden halve
zusters met name Syke Jacopsdochter . hueren dochter met namen Nammen
Jansdochter
wonende nutertyt op Langendyc. Welcke veurnoemde 7 halve broeders & halve
susters kinderen hy testateur veurnoemt wilde & begeerde dat na 't overlyden van
hem testateur
sullen gelyckelyc succedeeren & erffven in den goederen / die hy testateur
veurnoemt metter
doot ongedisponeert ontruymen & achterlaten sal, & dat hooft veur hooft in gelycke
egale quote portcye & gedeelten. Verclaerde oock mede d'veurnoemde testateur waer
't sake & by aldien een off meer van de 5 joncxte kinderen by Jan Dircxz veurnoemt
nagelaten deser werelt quame overtelyden sonder wettelycke geboorte naelatend dat
in sulcken gevalle
veur soe veele als de kinderen van hem testateur veurnoemt / genooten sullen
hebben
zoude succedeeren van 't eene kindt op het ander, sonder dat Jan Jansdochter
wonende
nutertyt t'Enchuysen daer van meerder soude genieten . maer sal moeten affstaen
& tevreden zyn met een zevenste paert van hem testateurs goederen / verclaerde
oock wyder d'veurnoemde testateur dat hy noch 2 broeders in 't leven heeft . welcke
nae rechte mede behoorde te succedeeren / maer dat den selffden alleenich zyn
geen kinderen hebben, ende hier toe wel gesinnet & wel tevreden waeren
dat d'veurnoemde kinderen nae 't overlyden van hem testateur in zyne goederen
soude
succedeeren . Wilde en begeerde d'veurnoemde testateur daeromme dat
d'veurnoemde 7
kinderen zyne goederen dien hy testateur veurnoemt / metter doot ongedisponeert
ontruymen & achterlaten sal gelyckelyc . sullen deelen elcx gelycke veel
& waert by aldien dat enich van de veurnoemde kinderen ofte voochden hier tegens
oposeerde. & met 't gunt veurzeyd is nyet mede tevreden en waer dat den
oposant ofte oposanten metter daet zal zyn onterft van hem testateurs goederen
& waer 't dat daer recht omme gesproken worde sal den Schoudt in dier tyt wesende
alsdan vervallen wesen in 25 k guldens, & de heylichgeest van Ouwe Nyerop mede
25 guldens & de reste tot behoeve van de goetwillyge / alle 't gunt veurzeyd is
verclaerde hy
testateur zyn uuyterste wille te zyn / Aldus gedaen op jaer & dach als boven / ter
presentcye van Amel Gerytsz & Cornelis Claesz Komes Scheepenen tot Nye & Ouwe
Nyerop als getuygen gelooffswaerdich hier over myn geroepen & sonderlinge
gebeden.
In oirconden hebben wy veurnoemde Scheepenen duer bede van den veurnoemden
testateur desen elc bysonder met onsen gewoontlycke subsignateur ondertekent in
kennisse van
my als Secretaris Nyedorp / onder Scoudt Floris Claesz Buyten Amel Gerytsz
't merc van Cornelis Claesz Koomes
OR 5656/225v
Upten 5en juyny anno 1589
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Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Beyke Tomasz
alsoedanyge recht op Jan Willemsz zoude moegen
voeren . als Jan Cornelis Joncheer op hem wilde pretenteeren.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse, dat Maerten Fecke
& Joris Amelsz twisken hier & 14 dagen . ter
presentcye van Scheepenen sullen conseleeren veur rechtsgeleerden / ende nopende de lichtinge van de kustinge
is in state gestelt.
Nae inhoudt van 't vonis van date den 24en april
1589. by Scheepenen geprononsieert, contra Gouda Korsz
eysser & Pieter Fries gedaechde.
Verclaeren Scheepenen ad nova ten versoecke van veurnoemde
gedaechden dat waer't by aldien den veurnoemde Gauda
Korssen twisken hier & Sint Jacop nu eerstcomend
nyet en compareert . alhier . & den teneur van 't veurgaende
vonnis voldaet . dat d'veurnoemde Goude wert ontseyt van
haeren eysch & Pieter Vries geapsolveert / nopende
de costen aen wedersyden - sullen Scheepenen Sint Jacop
veurnoemt overstreken zynde recht doen naer behooren.
Floris Claesz Secretaris verclaert in juydytcye ten versoecke
van Joris Amelsz dat den veurwaert
dien hy gecopieert heeft . contra Maerten Fecke nopende
de vercopinge van 't huys & erff daer Joris Amelsz
in woont waer geschreven by Jan Pietersz Fecke
als broeder & veylder van Maerten veurnoemt.
Scheepenen hebben by hueren vonnisse Bree Reyer
wonende in Broec op Landgendyk gecondempneert contra
Ryckert Ryckertsz Schoudt in de boete van 5
pont & dat ter causse Bree Reyer alhier rechtelycken
gearesteert zynde & uuyt onse juerisdictcye vertrocken
is & geen borch en stelt heeft: & noch in de boete
van 42 schellingen . roerend van veylicheyt achtervolgend de preveledgen
off hy keert het met beter recht.
OR 5656/226
Upten 12en juyny @ 1589
Pieter Cornelisz Borst hadde doen aresteeren / Jan Cornelisz
wonende op Sinte Maertens Donc / welcke veurnoemde Jan
Cornelisz
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versochte te hebben slotvaerdich recht . / & versochte Claes
Lammertsz
uuyte naeme van Pieter veurnoemt . naer inhouden zekere acte van
eene Boechmaker wonende tot Dordt / dat Pieter Jan Cornelisz
opten 1en maert 88 zekere penningen zyn toegewesen. & dat
hy de penningen doer dies onder 't gerecht leyde versoeckend dat de
penningen
± en dat uuyt crachte
van zekere vonnisse
opten 1en maert
88 geprononcieert.

zyn scaed soude bescutten / & versochte verder alsoe Jan Cornelisz
de penningen 't onrecht waer manend . & Pieter gecondempneert is,
dat
Jan Cornelisz de penningen wederomme soude restytueeren / waer
op Jan
Cornelisz seyde ongehouden te antwoorden ± & zyn pertyen
geacordeert . mette saecke te conseleeren veur Rechtsgeleerden van
als . . . .
Scheepenen verclaeren datsse omtrent maerte nu laestleden by
heuren
vonnisse verclaert hebben 't vonnisse opten eersten maert 88
by de oude Scheepenen geprononsieert van waerden.
Claes Lammertsz & Pieter Willem Dircx / constytueeren haer als
borge
voer Pieter Cornelisz Borst & Willem Dissel constytueert hem
als borge veur Jan Cornelisz veur de costen.

OR 5656/226v
Upten 19en juny anno 1589
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse / also Claes Lammertsz
& Pieter Willem Dircx verclaert hebben . & noch willen
verclaeren / dat de penningen die onder 't gerecht opten Schyff
waeren leggend by hemluyden waeren overgelevert sonder
dat de penningeen by Pieter veurnoemt waeren opgeleyt off
toequamen / dat Claes Lammertsz com socus soude geapsolveert
zyn / van de eysch op hem by den Scoudt gedaen / & dat den
Schoudt soe hy geraden is / zyn actcye mach instytueren op
d'veurnoemde Pieter Cornelisz.
Scheepenen hebben by hueren vonnisse verclaert . dat Jan Cornelisz
de penningen contra Pieter Cornelisz Borst , sal volgen & soe daer den
volle penningen nyet en syn /dat Claes Lammertsz binnen
24 uren sal ten vollen opleggen & betalen met 32 sth
achtervolgend Scheepenen redgyster.
Jan Tyssen gedaechden beclaecht zynde van Meynert Garbratsz
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com socus als voocht van de nagelaten weeskinderen van Aeriaen
Garbrats --- † . / seyt den gedaechden wel espresselycken te
ontkennen / yet in den eysch gehouden te zyn . alsoe eenen Maerten
Pietersz Fecke . veur de welcken hy 't lant in questye gecocht
hadde in zynen schonen gebeeden is . met welcke
Aeriaen Garbratsz † tevreden was . als blyckt by 't ontfangen
van de wyncoop / ende zeker 200 ghulden ghereede penningen van
Maerten Pietersz veurzeyd ontfangen ende de gedaechde overbodich
is breeder te bewysen veur soeveel nodich es,
Concluydeert duer oorsake van dien dat den eysscher verclaert
sal worden tot zyn eysch & concluysye nyet ontfanckelyc
com expenses mette costen dies aengaende gedaen.
Scheepenen slooden 't vonnisse tegen over 14 dagen . & admitteeren
perthyen in te brengen alsulc bewys / als haer belieffven off
goeduncken sal.
Scheepenen hebben by hueren vonnisse verclaert . dat Geryt Pietersz
Claes Grootes . Dirck Dircxz com socus sullen gehouden zyn twisken
hier & acht dagen sertefecatcye te leeveren in handen van Cornelis
Rensz & dat onder 't zegel.
Scheepenen verclaeren dat Maerten Pietersz Fecke de penningen op borchtochte
sal lichten off volgen aen de ontfangen aff 't recht veur dees tyt &
desen dach sal geeyndicht zyn op welcke vonnisse Joris Amels neemt
zyn thien dagen.
Scheepenen hebben Wyleff Gerytsz van de Sydwindt gecondempneert
omme Floris Claesz als geordoneerde voocht van Wyberich
Jan Lammerts te betalen twisken hier & 14 dagen zeker
achterwesen lyffrenten sonder eenyge cortinge.
OR 5656/227
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Cornelis Pietersz Scotfanger
t'Ouwe Nyerop betalinge sal hebben naer uuytwysen zyn boec
twisken hier & 6 weecken contra . Albert Jansz . Dirc Dircxz
& Dirc Claesz com socus / ende soe den gecondempneerden
hem beswaert vinden nopende de oncosten mogen huer actcye
instytueeren op den gemeente van Oude Nyedorp.
Jacop Cornelis Aeriaens is van Schepenen gecondempneert omme Pieter
Jacopsz twisken hier & Sint Jacop eerstcomend te betalen de somma van
23 sth 4 penn . op pene van uuytleg spruytend van een boelbrieff.
Willem Gerytsz gedaechden contra Reyer Aeriaensz is veur dees andermael
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veylich verclaert.
Scheepenen verclaeren by heuren vonnisse dat Cornelis Aeriaen Claes
Heynes . gedaechden . contra Cornelis Claesz Kuyper eysser nopende
het verbrande huys sal mogen volstaen met betalinge eens 25 gulden
affcortende de penningen dien daer op betaelt zyn.
Op welcke vonnisse Cornelis Claesz protesteert . & dat Cornelis Aeriaensz
de penningen sal betalen twisken hier & kersmis.
Scheepenen hebben Reyer Nyssen geapointeert tot een overman totten
oude arbyters contra Dirck Kueec com socus . ter eenre & Maerten
Jansz Bruyn ter andere syde / & dat arbyters perthyen in't lange aen
wedersyden sullen hooren & acordeeren soe het doenlyc is . & so
perthyen aen wedersyden nyet connen acordeeren sullen arbyters huer seggen
ofte advys by geschrifte leeveren in handen van 't gerecht.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse . also Dirc Jansz & Aeriaen
Meynertsz by haer manne waerheyt willen verclaeren datsse
Jan Ondens wilde laten aentekenen hemlieder saedlant
dat Jan Ondes seyde ten behoeff nyet
laet het staen op 't lest / dat den Schoudt zal zyn van zynen eysch
ontseyt. Aeriaen Meynerts verclaert by syn mannewaerheyt 't inhouden van desen.
Joncker van de Waert versochte te hebben copye autentcyc uuyt den
apostil dien Dirc Jansz com socus tot Hoorn aen 't colledge gelicht
hadde / & uuyt het request Scheepenen hebben 't zelffde veur
14 dagen in state gestelt & dat doer dies den saecke alhier
gesleeten is veur de vierscaere.
OR 5656/227v

nopens zeker erffenisse
by Marytgen Pieter Jan
Geryt Oeyts nagelaten.

Up huyden den 30en juyny @ 1589 compareerde
veur den vierscaere van Nyedorp . Claes Cornelisz Kruyff
als oom van nagelaten weeskinderen van Pieter Geryt Oeyts
& procaratcye hebbend van de andere naemegen dewelcken
een zeven tuych hadde uuytgeboden op & tegens Cornelis
Nannincxz Jan Willemsz Schoudt tot Barsingerhorn com socus
ter causse zyn susteneeren mede erffgenaem te zyn van zekere
erffnisse by Marytgen Pietersdochter des veurnoemde Pieter Geryt
Oeyts kinderen halve suster . ende is by de zevens
ofte naeste lendens . getuycht den naegelaten
weeskingeren van Pieter Geryt Oeyts in't beste recht +
waer op Jan Willemsz Schoudt veurnoemt com socus neemt
zyn
thien dage / ende is 't getuychenisse by Scheepenen vonnisse
geaprobeert & van waerden geweesen ende hebben Cornelis
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Nannincxz Jan Willems Schoudt com socus gecondempneert in de
boeten tegens den Schoudt & 't verdagen contra de bood &
het weetgelt . Waer op Jan Willemsz Schoudt als
gemachticht van Cornelis Nannincx com socus neemt zyn 10
dagen.
OR 5656/228
Upten 4en juyly anno 1589
Compareerde veur ons Scheepenen hier ondergeschreven Amel Gerytsz
als voocht van Pieter Jacopsz by hem hebbende Pieter Jacopsz &
Pieter Hercxz Camerlinc ter eenre & Cornelis Hercxz van
Sinte Maerten ter andere zyde / ende verclaerden zy comparanten
veurnoemt tosamen veracoordeert te zyn / & dat in forma hier
naer verclaert te weten dat Cornelis Hercsz veurnoemt Amel Gerytsz
com socus soude vry & exemt houden contra den 10 pont van den Schoudt
& den Schoudt van dies tevreden stellen / midts condytcye dat
Cornelis Hercxz sal uuytsettenge hebben . omme den brieff contra
d'erffgenamen van Herc Arisz aff te lossen twisken hier & Sinte Mateus
eerstcomend . ende dat behoudelyc . Amel Gerytsz com socus huer
goet recht . midts dat Cornelis Hercxz den brieff van Mateus veurnoemt
sal leeveren in handen van Amel Gerytsz com socus.
Aldus gedaen ter presentcye van Jan Tysz & Maerten Pietersz
Fecke Scheepenen tot Nyedorp . & my als Secretaris.
Cornelis Hercxz van Sinte Maerten laet hem gewillichlyc condempneren
contra den Schoudt tot Nyedorp veur de somma van 8 k guldens
ende dien te betalten twisken hier & een maent off 't staet
langer met gemoed / aldus gedaen ter presentcye van Jan Tysz
& Amel Gerytsz Scheepenen tot Nyedorp.
Jan Gerytsz van de Sint Wint . is van Scheepenen sertefecatcye toegewesen
twisken hier & 8 dagen . contra Jan Jaep Hilles . ende Cornelis Michielsz
Meester Cornelis als Procareur van Jan Tysz dient van 't veurgaende
betooch.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Maerten Fecke
nopende in de coop van weyd . by Jan Tysz van Aeriaen Garbrants
gecocht . sal treden in Jan Tyssen zyn scoene / & verder dat Maerten
Fecke de costen by Jan Tyssen gedaen . sal contenteren tot taxatcye van Schepenen.
Den Schoudt beclaecht hebbend zekere personen aen den westerwech
wonachtich . nopende zekere scapen paerden verckens & 't gevolch
van dien / hebben den personen gecondempneert in elcx van de
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beesten 5 sth.
Scheepenen persisteeren by hueren veurgaende vonnisse
& soe Joris Amelsz nopende zyn oblegatcye wat heeft
te seggen / mach zyn actcye instytueeren op Maerten Pietersz.
Maerten Pietersz Fecke is copye op zyne costen twisken hier
& 14 dagen toegewesen contra den oblegatcye van Jan
Amelsz.
OR 5656/228v
Scheepenen hebben Jacop Eynetsz van Winckel gecondempneert contra
Pieter Pieter Beykes van Harinchuysz te betalen twisken
hier & Sint Jacop veur de somma van 24 gulden roerend
van een coop van d'een helft van een paedt . 't welc gecocht is veur 24 gulden.
Jan Castercom als gemacht van Claes Evertsz versocht nae inhouden
zyn besegelde brieff een vrye reed & ganc te hebben van de
weyd leggende achter Sevenhuysz ende dat & dat nae
inhouden zyn quytscellding . tot aen den straet toe.
Jan Jansz Coster uuyten name van Joris Amelsz versochte van
Maerten Fecke bevryt & geindempneert te zyn van de servetuyt
offte over reed over zyn laen / nae uuytwysen zyn
besegelde quytantcye / com expensis.
Jan Syvertsz uuyten name & als procareur van
Maerten Pietersz / . versoeckt copye uuyten eysch van
Joris Amelsz op Maerten Pietersz gedaen / ende dach
van 14 dagen / salvo zyn exceptcye.
Jan Maerten Wevers is van Scheepenen gecondempneert achtervolgend
de kuer contra Willem Dissel roerend van de swynen.
OR 5656/229
Upten 17en july 1589
Upten eysch by Joris Amelsz opten 4en july gedaen contra
Maerten Fecke zeijt Maerten Fecke veur defentcye . dat Joris
Amelsz nemmeermeer bewysen en sal , den rechten genoch
zynde dat het erff in questye met een vrye overeed
beswaert is . & off 't selffve al beswaert waer als neen soe is
den selffven Joris Amelsz & allen d'anderen , in tyde
van de veylinge van den veylder . daer van genoch geadverteert
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als des noot zynde breeder blycken sal. Concluydeert tot nyet
ontfanckelyc & by ordre tot apsoluytcye van den instantcye
com expensis.
Amel Gerytsz alydgeert in juydytcye dat Maerten Fecke nyet
waerdich is met Scheepenen aen den schyff te staen.
Den Offytcier voecht hem perthye & versoeckt dat het aenseg
zal worden geprobeert nae rechte.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Joris Amelsz
den oblegatcye + contra Maerte Fecke + met 5 gulden 17 h sth berekende penning sal in
affcortinge brengen tegens den kustinge dien Maerten van Joris Amelsz
resteert.
Amel Gerytsz alidgeert in juydytcye van Scheepenen zeggende
dat hy een haertich woort gesproken zoude hebben waer
van hy berou heeft . & laet hem 't selffyge ontfallen nae rechte &
costuyme van den lande midts betalend in handen van den Offytcier &
Maerten Fecke 't gunt daer toe staet.
Daer op seyt den Schoudt geen ontfal te zyn uuyt sake
dat 't selffde in juydytcye van Scheepenen in den vierscaere geschiet is.
Jan Jansz Coster als procareur van Joris Amelsz repliceert & seyt
dat Maerten Pietersz Fecke gehouden sal wesen / het huys & erffve
in questye te vryen van de servituyt nae inhoudt zyn acte daer hj 't
nae vercocht heeft & midtsgaders zyn vrye quytantcye / Concluydeert
daeromme als aput acta.
Duypliceerend persisteert Maerten Pietersz by zyn defentcye in voegen
als boven.
OR 5656/229v
Upten laesten July 1589
Floris Claesz is ten versoecke van Claes Jansz Oterlyc
van Scheepenen geconstytueert in de voechdye van
Guert Claes Oterlicx wonende in Eemderlant.
Claes Veurin als oom & voocht van zyn susters kindere
versochte aen de gerechte alsoe opten 30en juny nu
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laestleden . ten versoecke van de veurnoemde Claes Cornelisz
een zeventuych is getruycht nopende d'erffenisse van
Marytgen Pietersdochter des verurnoemde weesen halve suster
waer inne de weesen in 't beste rechte getuycht zyn
& nadien den gecondempneerde nyet anders dan
haer 10 dagen genomen hebben . ende daer op
veur Scheepenen noch veur notaris ende getuychen nyet
binnen behoorlyken tyt is geappelleert. Soe is doer
dies by den eysscher versocht dat de weesen 't lant
by den gerechte gelevert soude werden.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat 't gerecht den
veurnoemde weesen 't lant sal leeveren & dat met soden.
Amel Gerytsz versocht nae kustuyme van de lande
dat hy met 't ontfal sal mogen volstaen midts
opleggend 't gunt daer toe staet.
Scheepenen hebben 't selffyge in state gestelt
waer op Amel Gerytsz protesteert van scaden & interesten.
Van gelycken protesteerde Jan Fynertsz als gemacht van Fecke.
Den Schoudt versochte dat Maerten Fecke mede soude
ziitten als Scheepen.
Verclaeren Scheepenen dat Maerten Fecke by provysye
zal sitten en onvermindert een ygelyc zyn goet
recht ende dat soelange den saecke gesleten is
twisken Amel Gerytsz & Maerten Fecke.
Nae uuytwysen een blycke dien by Jan Jorisz
Castercom als voocht van Claes Evertsz tot Hoorn voor
Scheepenen is vertoont & in juydytcye overgeleyt is
hebben Scheepenen by hueren vonnisse verclaert
dat den weyd leggende achter feurenoemde huysz
competerend Claes Evertsz sal mogen ryden met hoey &
anders deur den laen twisken 't huys daer Pieter Heyndericxz &
't huys daer Joris Amels in woont & voorts gelyc het
van oudts gedaen heeft.
OR 5656/230
Scheepenen hebben by hueren vonnisse den questye contra
Maerten Fecke & Joris Amels geaponteert aen Rechtsgeleerden
& dat Scheepenen sullen conseleeren .waer 't hem belieft
midts dat pertthyen elcx ander sullen copie doen
uuyt 't gunt perthye geen copie en heeft & dienen van inventaris
opeyne van verstec.
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solvit

Maerten Fecke is van Scheepenen gecondempneert omme den
nagelaten wedue weeskinderen van Aeriaen Garbrantsz twisken
hier ende alreheylygen te betalen 't gunt dat Aeriaen Garbrants
te winst soude hebben contra de coop van de weyd boven paed.
Scheepenen hebben Ouwe Jan Oom gecondempneert contra Willem
Jansz in de somma van 4 h guldens roerend van exsys twisken
hier & een maent off ten waer sake dat Jan Oom
over 14 dagen 't selffde keerde met beter recht.
Schepenen ordoneeren Reyer Arisz conra Willem Gerytsz
twisken hier & 14 dagen aen wedersyden huer betooch
in te brengen op peijne van verstec.
Perthyen namentlyc Joris Amelsz & Maerten Fecke geven haer
over twisken hier & 14 dagen te dienen van inventaris
op peyne van verstec.

OR 5656/230v
Upten 14en augusty anno 1589
Jaep Cornelis Aeriaens contra Dirck Tomasz als voocht van de
nagelaten weeskinderen van Pfhilips Claesz is van Schepenen
gecondempneert achtervolgend een boelbrieff spruytend van hooy
twisken hier ende Matheus eerstcomend . off 't staet langer
met gemoedt.
Schepenen condempneren Claes Smidt contra Aris Bones in een
Vlaemse nobel met noch contra Meester Tomas 24 sth
& de costen gecompenseert ; spruytend van meesterloon.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat de stucken
by Jan Coster als procareur van Reyer Arisz sullen
gerecolleert werden by Scheepenen & de Secretaris tot
Hoochtwoudt.
Oude Jan Oom is van Scheepenen gecondempneert &
versteken van keer ende weer contra Willem Jansz
naer inhouden 't vonnisse opten laesten july geprononsieert.
Den perthye namentlyc Joris Amelsz ende Maerten Fecke
acordeeren thosamen dat elc sal. . . . . . . . . .
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Schepenen hebben den questye contra Pieter Fries & Gaude
Korssen geapointeert aen mannen als Barent Albertsz
Cornelis Rembratsz & Folckert Rommelaer twisken hyer
ende eenen dondersdach eerstcomend / op welke vonnisse
Jan Cornelt protesteert uuyten naem van Pieter Fries ende Jan Syvertsz protesteert mede
uuyten name van Goude van omnitte costen.
OR 5656/231
Upten 28en augusty @ 1589
Jan Pieter Dirck Claes alydgeert in juydytcye dat hy conde bewysen
dat Hermen Pietersz hem gedriecht hadde de hals off te snyden
& verder dat Hermen veurnoemt eens geseyt hadde tegens eenygen had
Jan Pieters in huys geweest . ick soude hem 't mes 't welc hy uuyt hadde
in 't lyff gesteecken hebbe.
Scheepenen hebben Pieter Jongejan Snyer geapsolveert contra den Scoudt
roerend 't bekueren van zekere scapen off ten waere dat Willem Dissel conde
bewysen dat het Pieter Jansz zyn scapen waeren . dat Willem
Dissel 't zelvyge twisken hier & 14 dagen soude doceeren
& nopende 't gewelt is aen manne geweesen.
Dirck Tomasz van Alcmaer als voocht van Pfhilps Claesz
nagelaten weeskinderen tot Alcmaer / is van Scheepenen gelt
off uuytleg toegewesen contra Jan Tyssen . twisken hier &
alreheylygen nu eerstcomend achtervolgend den boelbrieff.
Scheepenen hebben Willem Gerytsz gecondempneert omme Reyers
Arisz tot Hoochtwoudt twisken hier & een maent off
't staet langer met gemoed, in de leverantye van de mantel
in questy . & noch in 15 sth van oncosten nopend 't recollement
& de verder costen gecompenseert.
Albert Jan Dircx is van Scheepenen gelt off uuytleg toegewesen
contra Jonge Jan Oom twisken hier & een maent / achtervolgend
den boelbrieff off ten waere dat Jonge Jan Oom 't zelvyge
keerde met beter recht twisken hier & 14 dagen.
Willem Dissel is van Scheepenen gelt off uuytleg toegewesen
twisken hier & een maent contra Ouwe Jan Oom & Claes
Wittes off 't staet langer met gemoed roerend van een boelbrieff.
OR 5656/231v
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Den 11en september 1589
Hermen Pieter Alberts laet hem gewillichlyc condempneeren
contra Pieter Frericxz Secretaris tot Hoochtwoudt veur de somma
van 41 gulden 15 sth . midts dat den dach zal surceeren den tyt
van 6 weecken na date deses / aldus gedaen ter presentye van Amel
Gerytsz Scheepen.
Scheepenen hebben Schipheer Hilbrant Jacopsz ende Meynert
Garbrantsz gecondempneert den Schoudt te conteeren nopende
de boeten / op welcke vonnisse Willem Dissel als gemacht van Hilbrant
Jacopsz protesteerde.
Scheepenen hebben den Schoudt den 10 pont contra 't gewelt
twisken Pieter Heyndericxz & Jan Jansz Castercom als voocht
van Claes Everts com socus toegeweesen . midts dat 't selfde sal
surseren tendens 't recht.
& verder zyn Pieter Heyndericxz & Jan Jansz Castercom gecodempneert
elcx in de boeter van 10 scellingen ter causse zyn in rechte zyn van
boete beslagen contra den Schoudt.
Claes Eels swager Pieter Aeriaens is van Scheepenen gecondempneert
Willem Dissel twisken hiet & alreheylygen . te betalen achtervolgend
de boelbrieff . off hy keert het met beter recht.
Scheepenen hebben by hueren vonnisse verclaert dat Cornelis
Jan Pieter Lybes. & Jan Jacop Symons twisken hier & 14 dagen
zullen rekenen . & werdt Jan Jacop Symons berekent wert
dat hy 't zelvyge sal gehouden zyn twisken hier & een
maent te betalen.
Joris Amelsz alijdgeert in juydytye dat Maerten Fecke
Aeriaen Pieter Geryts 30 gulden ontkent heeft.
Maerten Pietersz geeft veur antwoort dat den eysser genochsaem
van de servytuyt is veradveert. Concluydeert tot aput
acte tot apsoluytcye van den eysch com expensis.
Claes Jansz Oterlyc syt Aeriaen Tysz sculich te wesen de soma van
47-3-0 & wyst daer voor pand aen 2 bedden & voorts tot
Scheepenen scattinge
& volgens dien hebben Scheepenen Aeriaen Tysz toegescat de twee bedden
& noch een halff gers onderdeel in't patge.
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OR 5656/232
Den 2en september 89
Scheepenen gesien hebbend zekere atestatye geatesteert by
Pieter Jansz Koeman van date den 26en augusty 1589 & noch een
atestatye gepasseert by Pieter Reyersz Aeriaen Tysz Maerten Folckertsz
Cornelis & Arent Gysebertsz van date den 19en augusty 1589
inhoudende dat huer gedenckt & veur seker wel weten . dat solange
huer atestanten gedenckt dat een gemeen gancpat geweest es twisken
't huys daer Pieter Heyndericx nutertyt in woont & 't huys daer Joris Amels
tegenwoordich bewoont & dat recht duer over Pieter Heyndericx erff
tot verby den vlaere . die in veurtyden stonden tendens Hilbrants erff . responderend
op houdtsagers vlaere / ende dat men als doen dwers over Pieter Heyndericx erff
gegaen hebben / weynich verby den veurnoemde vlaere ende voorts na den streng
ende 't padt toe. / Atesteerden oock Aeriaen Tysz & Maerten Folckerts . dat sy
veur seker wel wisten . dat by huer gedencken gereden is deur den veurnoemde
laen & dwers over Pieter Heyndericx erff als vooren.
Verclaeren by hueren vonnisse dat den ganc & reed van Claes
Everts weyd zal wesen nae inhouden den atestatye.
OR 5656/232v
Upten 25en september 1589
Jan Pietersz Koeman Burgermeesteren alydgeert in juydytye seggende
heer Schoudt soe en doet ghy geen recht dat ghy sulcke
straedscenders nyet en straft die my den mouw opsnydt.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van den Scoudt eysser gedaen
op & tegens Cornelis Pietersz Dirck Florisz & Pieter
Jan Bleskes com socus . haer aenseggend dat sse den molendyc
hadde duergestoken contrarie de kuer verclaeren by hueren
vonnisse alsoe den gedaechden verloff hadden van Scheepenen
& Molenmeesteren / hebben den Schoudt eysser ontseyt & den
gedaechden geapsolveert.
Scheepenen persisteeren by hueren vonnisse geprononsieert
opten 14en augusty 89 . contra Gouda Karssen eysser ende
Pieter Fries gedaechde . midts dat
pertyen ende . den mannen sullen compareeren twisken hier
& 14 dagen.
Scheepenen hebben den questye contra Pieter Heyndericxz
& Jan Jansz Castercom als voocht van Claes Evertsz nopende
de boete van de Scoudt geavoyeert aen Rechtsgeleerden binnen
Alcmaer twisken hier & 14 dagen op welcke vonnisse
Jan Jansz uuyten naem van zyn Meester protesteert.
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Claes Witte Wyleffs laet hem gewillichlyc condempneeren
contra Floris Claesz als voocht van Wyberich Jan Lamberts
te betalen twisken hier ende een maent veur de somma
van 18 h guldens op goede rekeninge ter causse van verscenen
renten midts daer op de facto betalend 6 gulden. Aldus gedaen
in presentye van Jan Tysz Scheepen daer op ontfangen 5 gulden 5 sth 8 penn.
Scheepenen condempneeren Jacop Koeman / met Meester Tomas te acorderen
op een beproeff nopende 't meesterloon van Cornelis / Aeriaen Heyndericxz
& dat by mannen als Albert Jansz Reyer Nysz & Jonge
Castercom twisken hier & 14 dagen de wyder resto in state.
Jacop Cornelis Aeriaens is van Scheepenen gecondempneert te betalen
Willem Dissel twisken hier & Sinte Catryn veur de somma
van 5 gulden 17 h sth daer op betaelt is 20 h sth.
Scheepenen in't lange gehoort hebbend den eysch van Jors Amelsz
eysser gedaen op & tegens Maerten Pietersz verweerder nopende
de bevryinge van zyn erff & gesien zekere veurgaende
consellatyen van Rechtsgeleerden ontseggen den eysser van den
eysch & concluysye opten veurszeyden verwerer gedaen & genomen &
apsolveeren den veurszeyden gedaechde van des eyssers eysch
op welcke vonnisse Joris Amelsz protesteert.
OR 5656/233
Upte 9en october 1589
Jan Castercom syt Jan Atges sculdich te wesen ter zomma
van 24 sth geschiet ter presentye van Jan Tysz Scheepen.
Apelpent off zyn kinderen aengeeyscht van Willem Dissel
veur de somma van 3 gulden is veylich verclaert
ten versoecke van Jan Atges.
Albert Jan Dircx is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen
achtervolgend zyn boec twisken hier & 14 dagen . off 't staet
langer met gemoet roerend van verpondinge . contra Geryt
Claesz aen den Langereys.
De voochden van Aeriaen Garbrats kinderen werden gecondempneert
contra Jan Grooteverts de swynen te ontvangen twisken hier ende
Winckelermerct . eerstcomend . off zy keeren 't met beter recht.
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Jonge Jan Aeriaen Buers is gecondempneert Willem Jansz
eysser twisken hier & een maent te leeveren een quertier haver
off hy keert het met beter recht / dien hy hem vercocht heeft.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Maerten Fecke eysser
gedaen op en tegens Joris Amelsz verwerer . nopende de costen
van zeker lancduerich proces verclaeren by hueren
vonnisse dat Joris Amelsz - Maerten Fecke eysser
twisken hier & alreheylygen sal betalen ter somma
van 6 gulden sonder meerder rekeninge malcander
te doen . & dat elc zyn talman sal betalen . & dat elcx zyn costen
zelffs sal reeden tot desz dach toegevallen op welcke vonnisse
Joris Amelsz protesteert & apelleert van welcke
apellatye Joris Amelsz binnen behoorlycken tyt heeft gerenonsieert in
presentye van Floris Jansz . & Jan Tysz Scheepenen.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Amel Gerytsz contra Maerten
Fecke , den welcken versochte . alsoe hij een ryp woort hadde
laten ontfallen . dat hy hem dies laet ontfallen nae rechte
van de lande . & na inhouden den preveledge met de kuere
waer op Maerten Fecke veur defentye gaff dat d'eysser geen
ontfal soude hebben . Verclaeren Sceepenen dat Amel Gerytsz met
't onfal sal mogen volstaen.
OR 5656/233v
Upten 29en october 1589
Claes Gerytsz Feuwen syt Jan Willemsz t'Ouwe Nyerop
sculdich te wesen de somma van 48 sth. spruytend van
een coop van een koe.
Jan Castercom syt Jan Willems sculdich te wesen de somma
van 24 sth ende wyst daer voor pand aen
een deecken ende voorta tot Scepenen scattinge.
Scheepenen hebben Jan Willemsz toegescat contra
Castercom alle
Jan Castercom's henne & eenden & voorts alle zyn
goederen.
± & ontseggen Cornelis Heyn van
den verder eysch op
Jacop Pietersz
Amel Gerytsz & Cornelis Claesz Scheepenen condempneeren
gedaen & genomen.
Jacop Koeman Meester Tomas te betalen 12 gulden
meesterloon
contra Cornelis Heyndericxz Scoudt ± Aeriaen Jacopsz
condempneert Jacop Koeman . mede in 't meesterloon & den
verder

eysch van Cornelis Heyndericx in state / Floris Jansz
Claes Cornelisz . Maerten Pietersz & Jan Tysz nemen heur
steet
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Als gemacht van zynen
broeder.

op welcke vonnisse Jan Koeman protesteert.

Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Jan Groed
eysser
gedaen op & tegens Symon Lutjaeps consocus verclaerend
by hueren vonnisse . dat Symon Lutjaeps over 14 dagen
alhier sal inbrengen den brieff in questye en verder
in state.
Dirck Jaep Symons is van Scheepenen condempneert den
Scoudt twisken hier & 14 dagen te betalen 3-4-0
toegedaende penningen.
OR 5656/234
Upten 6en november anno 1589
Scheepenen hebben nae zekere getuychenisse Pieter Heyndericxz
gecondempneert . nopende de 10 pont contra den Schoudt &
Jan Jansz Castercom als voocht van Claes Evertsz geapsolveert
& den costen aen wedersyden gecompenseert . op welcke vonnisse
Pieter Heyndericxz protesteert.
Scheepenen hebben Pieter Pietersz Vries gecondempneert . contra
den Scoudt in een boete van 10 pont . off 't waer dat Pieter
Fries . twisken hier & 14 dagen 't zelffyge keerde met
beter recht.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Willem
Dissel als gemacht van Gauda Corssen eysser . gedaen op &
tegens Pieter Fries gedaechde / hebben Pieter Fries tot
een correctye overgewesen . & gecondempneert
in een mulcte van 10 pont op welcke vonnisse Willem Dissel, als gemacht
van Goude Carsz protesteert . en stelt hem refermant veur den Hove van Hollant
& verder is Pieter Fries gecondempneert nopende de verteerde costen in 4 gulden.
Willem Dissel als gemacht van Cornelis Heyndericxz Scoudt
heeft aengeeyst zekere personen . namentlyc Jan Symon Gysberts
met zyn wyff, Pieter Cornelisz . Willem Snyer . & meer andere.
Scheepenen hebben den personen gecondempneert omme twisken hier
& 14 dagen haer getuychenis te doen.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Meester Tomas & Cornelis
Heyndericxz Scoudt gedaen op & tegens Jacop Pietersz Koeman
gedaechden . condempneeren Jacop Koeman . Meester Tomas te betalen
12 gulden meesterloon / ende ontseggen Cornelis Heyndericxz
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Schoudt van d'verder eysch & concluysye op Jacop Koeman gedaen
& genomeen op 't welcke vonnisse Cornelis Heyn protesteert.
Also Willem Jansz opten 9en october 89 zekere vonnisse tot zynen
voerdele geoptineert heeft contra Jonge Jan Aeriaen Buers
waer inne Jan Jansz gecondempneert is in de leverantye van
een quartier haver twisken dier tyt & huyden , soe heeft
Willem Jansz 't selffde te kennen gegeven . seggende is't by aldien Jan Jansz
twisken hier & 8 dagen nyet en levert dat het nyet
langer met gemoedt en stondt.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van den Schoudt eysser
gedaen op & tegens Joris Amelsz gedaechden nopende zekere 10
pont die den Scoudt susteneerde by Joris verbuert te zyn.
Hebben den veurnoemde eysser van den eysch ontseyt & den gedaechden
geapsolveert.
OR 5656/234v
Claes Eel is van Scepenen gecondempneert Floris Claesz te betalen
29 sth twisken hier & kersmis off staet langer met gemoet.
Jan Gerytsz Scuytfoerder / & Jan Willemsz van Oude Nyerop
als gecondempneert zynde omme te tuygen contra Joncheer
Oudens . verclaert Jan Gerytsz dat hy syn huys vry
gepacht heeft van Willem Jansz, & Jan Willemsz
tuycht dat Lammert Pieter Lammerts zyn huys mede
vry gepacht heeft tot zynen huyse, & datter 3 gulden
------- 't gelach . waer 't welc hy daer van ontfangen heeft.
Jan Willemsz van Ouwe Nyerop is van Scheepenen toegescat
contra Claes Feuwes een middelber bedt veur de somma van
48 sth.
Op huyden den 19en november anno 1589 . compareerde veur ons
Scheepenen hier ondergezeyd / Cornelis Cornelisz van Langendyc met
Eelke Cornelisdochter wonende t'Ouwe Nyedorp . den welcken metten
anderen in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Actum ter presentye van Amel Gerytsz Schepe tot Nyedorp.
Noch compareerde ten zelffven dage voer ons Scheepenen ondergezeyd
Jasper Barentsz van Uuytrecht met Jan Pietersdochter van
Nye Nyedorp den welcken mede metten anderen in den heylijgen
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echte state vergadert zyn.
Actum ter presentye van Amel Gerytsz Scheepe tot Nyedorp. My presendt
Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/235
Upten 20en november 1589
Jan Cornelis Aeriaens syt Aeriaen Tyssen sculdich te wesen
de somma van 33 gulden 7 sth 4 penn . geschiet ter
presentye van Aeriaen Jacopsz Scheepen.
Willem Dissel als gemacht off talman van Cornelis
Heyndericxz Scoudt alidgeert in juydytye van
Scheepenen by gespannen vierscaere zeggend het
blyckt genoch dat Jacop Koeman een straedtscender is.
Dirck Claesz Backer verclaert dat Jacop Koeman meende nae
Aeriaen Heyndericxz te trecken . dat Cornelis Heyndericxz
doe nae Jacop Koeman geslagen heeft.
Scheepenen verclaeren ist by aldien Cornelis Pietersz Kuyper wil
verclaeren . dat hy compesytye met Luytgen Jacopsz gemaeckt
heeft / dat 't geen Cornelis aen Luytgen verdient dat 't selffde
soude in affslach strecken midts dat Cornelis
Pietersz de reste sal opleggen twisken hier & 14 dagen.
Cornelis Pietersz verclaert 't zelffde alsoe geschiet te zyn.
Symon Lutjaeps com cosus Heylichgeestmeesteren van Ouwe Nyedorp
zyn gecondempneert twisken hier ende 14 dagen te te restytueren
Jan Groed achtervolgend den eysch van overgeven gelt veur
de somma van 3 ghulden 12 sth.
Pieter Grotes is van Scheepenen gecondempneert twisken hier &
14 dagen off hy keert het met beter recht . contra Symon
Pietersz veur de somma van 4 gulden 14 sth.
Also Geryt Symonsz beclaecht is geweest contra Luytgen Jacops
credytueren off haer gemacht / & by Geryt Symons worde
gesusteneert . dat zyn dochter veur 17 sth aen laken tot
Luytgens gecocht & betaelt heeft & 't selffde zyn
dochter also Luytgen 't selfde soude sceeren & haer nyet
behandicht / maer vercocht . dat den 15 sth dien Geryt
Zymons sculdich is - soude daer tegens soude in affslach
strecken.
335

Scheepenen hebben Piet Fries contra den Scoudt gecodempneert
versteken te zyn van keer & weer midts dat den Scoudt
mach vorder procederen nae rechte.
OR 5656/235v
Upten 4en november 1589
Cornelis Heyndericxz Schoudt van Ouwe Nyedorp
alydgeert in juydytye by gespannen vierscaer
zeggend van moeten noch weeder aen 't sal daer
nyet by blyven . waer op Jan Koeman protesteert.
Aeriaen Heyndericxz alydgeert in juydytye . seggend
ghy segt dat ick een mes uuyt had . eer mijn
broer een snee in zyn wang hat 't welc vals is.
Den Schoudt eysser / contra Cornelis Rommelaer
gedaechden / hebben Sceepenen / Cornelis Rommelaer
gedempneert in 8 gulden 10 sth , contra den Scoudt.
Scheepenen gehoort den eysch van de Offycier gedaen
op & tegens Jan Allertsz Spaniaert . hem
aeneyssend veur de boete van 10 pont achtervolgend
't placaet ter causse van mestiec by Spaniaert geperpetreert.
Scheepenen condempneeren Jan Allertsz
achtervolgend de preveledge, in een boete van een pont.
Dit vonnisse by de rapperteur uuytgesprokrn zynde
in effete als veurzeyd staet. Verclaerden Sceepenen
van Ouwe Nyedorp 't selffde in staete te houden
op welcke den Offycier hem stelt refemant veur den
Hove van Hollant.
Maerten Fecke is van Scheepenen gecondempneert
contra Willem Dissel ter causse van
boelbrieff van Luytgen Jacopsz twisken hier & kersmis.
Scheepenen verclaeren by haeren vonnisse ten versoecke
van Floris Claesz . dat hy de caes dien Dirc Claesz
van hem gecocht heeft . aen hem sal houden / & zyn
wil mede doen nopende de lakadge van de caes
& het interest van dien aen de oude arbyters.
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Jacop Pietersz Rood is van Scepenen gelt off pant
toegewesen contra de wedue & kinderen van ecx
twisken hier & 14 dagen . achtervolgend de oblegatye
& verder den wedue & kinderen versteecken van keer
ende weer.
OR 5656/236
Pieter Grotes is van Scheepenen gecondempneert . Symon
Pietersz te betalen twisken hier & de gadinc eerstcomend
veur de somma van 4 gulden 14 sth.
Scheepenen hebben Jan Jansz Coster gecondempneert / contra den
Schoudt in 2 nobelen off hy keert het met beter recht
& dat uuyt sake Jan Jansz alhier twee personen heeft
late verdagen & nyet in rechte gecompareert is
& den bood verclaert den personen verdaecht te hebben.
Scheepenen hebben Aeriaen Tysz / contra Jaep Nammens toegescat
veur de somma van 33-7-4 / al zyn bedden & voorts
tot Sceepenen scattinge.
OR 5656/236v
Upten 18en december 1589
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Cornelis &
Aeriaen Heyndericxz namentlycken dat sse met
't ontfal soude mogen ontstaen . Scheepenen hebben 't selfde
in state gestelt.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Reyer Nyssen
& Jan Cornelis Dircx / gedaen op Jonge Jan Aeriaen Buers
hebben 't selffde in state gestelt.
Floris Claesz versochte gecontenteert & betaelt
te zyn . contra Dirck Claes Feuwes van zekere
wandoen . off interest van coop van caes.
Schepenen hebben 't selffde in state gestelt.
Scheepenen hebben Jaep Rood toegescat contra de nagelaten wedue & kinderen van Jan Pietersz Fecke
haer beste bed . met zyn toebehooren, & voorts
alle haer goederen . verder de somma van 8 gulden.
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Up huyden den 24en december 1589 . Compareerde voor
ons Scheepenen ondergeschreven Cornelis Hercxz van
Hensbroec, met Alyt Dircxdochter . van Ouwe Nyerop
den welcken metten anderen in den heylygen echtelycken
state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Floris Jansz & Jan Tyssen
Scheepenen tot Nyedorp . ende my als Secretaris Nyedorp.
OR 5656/237
Up huyden den 15en january 1590
Scheepenen hebben Coster Wouter gecondempneert contra Tuenis Symons
tot Hoorn 't gunt Wouter bekent namentlyc 10 gulden 12 sth twisken
hier & een maent te betalen & de reste in state.
Up huyden den 21en january 1590 compareereerde veur ons
Scheepenen ondergeschreven Claes Jansz met Trijn
Gerytsdochter beyde van Nyedorp den welcken metten
anderen in den heylygen echtelycken state vergadert zijn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Aeriaen Michielsz
ende Zyvert Pietersz Scheepenen tot Nyedorp.
Up huyden den 28en januay 1590 compareerde voor ons Aeriaen Michielsz & Syvert
Pietersz Scheepenen tot Nyedorp Dirck Claesz Feuwes met Tryn Cornelisdochter
beyde van Nyedorp den welcken metten anderen in den heylygen echtelycken state
vergadert zyn en bij ons Schepenen veurnoemt elcx bysonder ondertekent.
OR 5656/237v
Den 12en february 1590
Den Offycier versoeckt dat Scheepenen sullen recht doen nae
vermogen den eysch & 't gunt Mes hy is overleggend
contra Jan Koeman & Aeriaen Heyndericxz midtsgaders
noch opte stucken Mes pertyen
zyn overleggend.
Jan Pietersz versoeckt insgelycx recht opten eysch
van de Offycier & zyn defentye in date den 25en
september laestleden gedaen - midtsgaders zyn duplyke
& andere serefecatye daer van overgeleyt . maer
belangen den eysch dat den Offycier versoeckt dat Jan
Pietersz soude probeeren 't gunt hy gealidgeert soude
hebben alhier in't boec getekent . soude bewysen
't welc is een nyewen eysch seyt daer toe nyet verdaecht
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te zyn . versoeckt daeromme dat den Offycier verclaert
sal werden nyet ontfanckelyc.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye
van de Scoudt eysser gedaen op & tegens Jan Pietersz Koeman
& Aeriaen Heyndericxz gedaechden omme te hebben twee
mael 10 pont ter causse z'n beyde mes getrocken ofte
gewelt hadden achtervolgend 't placaet.
Hebben den genen die mes getrocken heeft gecondempneert
achtervolgend de preveledge. & den verder questye in state
soe veele toseert & aengaet 't mestiec achtervolgend de
preveledge . stelt hem den Offycier refermant voer den
Hove van Hollant.
Den Scoudt alydgeert in juydytye dat Jan Tyssen
d'Enchuysers heeft laten ontslaen.
OR 5656/238
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Cornelis Pietersz
Backer . omme b gelt off uuytleg twisken hier & den derden
dach te hebben / contra Cornelis Snyer & Jan Dircxz Keyn roerend
van gecochte tienden / & also de gedaechde nyet en compareere
in rechte / hebben haer veylich verclaert.
Scheepenen heben Neecke Komens & Claes Grootes gecondempneert
omme zekere sceydinc ofte geblyff contra Teus Gyses & Jan
Jaep Mes aff te doen twisken hier & 14 dagen off 't staet
langer met gemoed
Albert Jan Dircx is van Scepenen gelt off uuytleg toegewesen
contra Jaep Nammens Cornelis Aeriaen Spanes Jan Pieter Tys
Lammert Willemsz & Pieter Fries twisken hier & een maent
off 't staet langer met gemoet achtervolgend zijn boec roerend van
verpondinge.
Scheepenen hebben den questye contra Jan Cornelis Frericx &
Cornelis Pietersz Molenmeysteren van de Leyder polder ter
eenre & Willem Dissel die versochte copye uuyt het octroy
veur 14 dagen in state gestelt.
Scheepenen gehoort hebben den eysch van Willem Dissel eysser als
gemacht van Tuenis Symonsz van Hoorn gedaen op & tegens
Wouter Aeriaensz Scoolmeyster tot Ouwe Nyedorp gedaechden hebben
den eysser van zynen eysch ontseyt off 't waere dat Tuenis
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Symonz beter bewys in brachte met zyn boec off 't selffde
by eede verclaerde.
Op huyden den 18en february 1590 compareerde veur ons Schepenen
ondergezeyd Dirck Tysz van Eertswoudt met Tryn Gerytsdochter
van Nyedorp aen de Langereys den welcken metten anderen in den
heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Syvert Pietersz & Aeriaen Michielsz Scepenen
tot Nyedorp. My presendt Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/238v
Upten 26en february 1590
Jan Dircxz Reyn is van Scepenen gecondempneert tegens
hier & 14 dagen gelt off uuytleg off hy keert
het met beter recht contra Cornelis Pietersz Backer roerend
van tiende.
Jan Evertsz eysser / contra Claes Aeriaens is van Scepenen gelt
off uuytleg toegewesen twisken hier & 14 dagen off
't staet langer met gemoet achtervolgend zijn kustincbrieff.
Upten 11en maert @ 1590 compareerde voor ons Schepenen
ondergezeyd Pieter Walichsz van Nyewe Nyedorp met Marytgen Jansdochter
van Ouwe Nyedorp den welcken metten anderen in den heylygen
echte state vergadert zyn. Aldus gedaen ter presentye van Jan Tomasz
& Aeriaen Michielsz Schepenen tot Nyedorp & my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/239
Upten 12en maert anno 1590
Claes Aeriaen Cornelis is van Scheepenen gecondempneert / contra Cornelis
Walichs & Cornelis Pietersz Back eyssers. Roerend van tiende veur
de somma van 39 gulden / in gelt off uuytleg, mits dat d'uytleg
zal surceren den tyt van 14 dagen off Claes Aeriaens keert
't zelvyge met beter recht.
Scheepenen hebben Pieter Knechtes aen de Sydwint gecondempneert
also hy den predecatye aen de Sydwint mede gehoort heeft
dat hy oock mede sal betalen achtervolgende 't accoort comtra den Scoudt
gelyc een ander.
OR 5656/239v
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Upten 26en maert 1590
Sybrant Dulles is van Scepenen gecondempneert den Scoudt te
betalen twisken hier ende 14 dagen de somma van 20 sth.
Van gelycken is Jonge Jan Aeriaen Buers gecondempneert
den Scoudt twisken hier & 14 dagen te betalen 2 gulden 10 sth
off hy keert het met beter recht.
Scheepenen hebben den oblegatye contra Willem Gerytsz van
waerden gewesen / ten waere dat Willem Hansz 't zelvyge
keerde met beter recht twisken hier & een maent.
Scheepenen verclaeren by heuren vonnisse / alsoe den
questye contra Cornelis Pietersz Brouwer & Aeriaen Snyer
van Scagen ter eenre en Jonge Piet Heyn ter andere hangend & is veur
den Hove van Hollant, hebben den veurnoemde Pieter Pietersz
veur desen vierscaere uuyt sake veurzeyd affgewesen
op welcke vonnisse Pieter Pietersz protesteert.
Scheepenen hebben Pieter Fries gecondempneert / Jan Jansz
Coster tot Hoochtwoudt te betalen de somma van 18 gulden
twisken hier & 6 weecken . off hy keert het met
beter recht. Waer van den Offycier resteert 3 gulden.
Jan Jaep Symons is van Schepenen gecondempneert den Scoudt
te betalen twisken hier ende een maet off Jan Jacopsz
keert 't zelffyge met beter recht .Veur de somma van 33 sth.
Scheepenen hebben Willem Dissel veur dees tyt ontseyt contra
Symon Pietersz Molenmeyster van De Campen & soe hy
tecort coemt sal Willem Dissel 't selvyge mogen aenbrengen
in de toecomende rekeninge.
Claes Aeriaen Cornelis laet hem gewillichlyc condempneren
contra . Cornelis Walichsz com socus veur de somma van 39 gulden
roerend van tiende & belooft 't zelffde te betalen twisken
hier & 8 dagen.
Alsoe Cornelis Pietersz Brouwer & Aeriaen Snyer van Scagen
als mede cuerateurs van de desolaten boel van Piet Heyn
sessionant zekere penningen onder haer hebben waren
competerend den gemeene creditueren van boel veurzeyd &
naer voergaende procedueren zyn by vonnisse belast omme
die penningen te furneren alhier onder 't gerecht, hebben naer
veurgaende -------- hem opten 22en maert 1590 laten vinden
alhier in presentye van Scepenen, op het steehuys, alwaer
tot dien tyde waeren ontboden den gemeene credytueren
met interdictye soe sy nyet en compareerden versteken te
zyn van hemluyder actye / hebben den veurnoemde
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OR 5656/240
Cornelis Pietersz & Aeriaen Snyer in presentye van Scheepenen & ten
overstaen van andere credytueren hueren rekeninge gedaen van huer
besondge mits oock dien ommegeslagen zynde, gefurneert & omme
geleyt over yder gulden 4 sth 2 penn / in handen van gemeene credytueren
uuytgeseyt Jonge Pietheyn . Herc Backer & Geryt Claesz Feuwen welcke
zake in yuestye is hangend / Aldus gedaen desen 26en maert 1590.
My presendt Secretaris
Floris Claesz Buyten
Upten 26en maert 1590 compareerde veur ons Scepenen ondergezeyt
Jan Gherytsz Scuytfoerder tot Oude Nyedorp met Lysabet Jansdochter
van Nye Nyedorp den welcken metten anderen in den heylygen echtelycken
staete vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Aeriaen Michielsz & Syvert Pietersz Schepenen
tot Nyedorp & my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
Upten 27en maert 1590 compareerde veur ons Schepenen ondergeschreven
Tys Heyndericxz met Neel Jansdochter beyde van Nye Nyedorp den
welcken haer metten anderen in den heylygen echtelycken staete begeven
hebben & tesamen vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Aeriaen Gerytsz & Aeriaen Michielsz Scheepenen
tot Nydorp & my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/240v
Upten 9en april 1590
Den Molenmeysters van de Leyer polder zyn van Schepenen
gecondempneert contra den Scoudt omme sertefecatye te geven
van 't gunt zy weten.
Scheepenen hebben Jan Pietersz gedaechden contra den
Schoudt eysser. De wyle de gedaechden nyet ontkent
mestiec gedaen te hebben, gecondempneert in de boete
van een pont achtervolgend de preveledgye
op welcke sentye den Offycier hem stelt refermant veur den
Hove van Hollant.
Scheepenen hebben Jan Willemsz Ruymgaer eysscher
den penningen van de koe toewesen . contra Herck Backer
eysser die welcke versochte cortinge ter causse den koe
twee soude waaernissen / & Henc Jacopsz eysser ontseyt.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Dirc Stolp eysser
gedaen op & tegens . Jacop Cornelis Aeriaens gedaechden
om betalinge van 7 ghulden ter causse van toegifte van coop van een paert
hebben Schepenen Jacop Cornelisz gecondempneert in de veurnoemde

342

7 ghulden . off 't waer dat Jacop Cornelisz doceerde daer
enyge penningen op betaelt te hebben.
Scheepenen hebben Jan Tysz & Olbrant Jan Widts gecondempneert\
contra Willem Jansz eysser twisschen hier & 8 dagen
huer getuychenis te doen. & Jan Tysz van gelycken.
Scheepenen hebben Pieter Fries gecondempneert in de somma van
2 gulden 8 h sth / contra Willem Hansz off hy
keert 't zelfde met beter recht omme dien te betalen
twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met gemoet.
Schepenen gehoort hebbend den eyss van Cornelis Jaspersz
eysser gedaen op & tegens Cornelis Rensz & Jan Cornelisz
voochden van de nagelaten weeskinderen van Claes Claesz Breuc
hebben den eysscher van zynen eysch ontseyt &
den gedaechden geapsolveert van de selffven,
op welcke vonnisse Cornelis Jaspersz hem stelt refermant voor
den Hove van Hollant.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Dirck Aeriaensz
als man & voocht van Tryn Nammens de penninge onder hem
Jan Evertsz in areste genomen genomen zynde contra
Claes Aeriaensz syn ----- te lichten op cautye de restytuendo.
Up den 23en april 1590
Cornelis Aeriaen Spanes heeft hem borge geconstytueert veur Dirck
Aeriaensz zyn broeder veur de lychtinge van 38 gulden die ----Dirck Aeriaensz van Jan Evertsz ontfangen heeft . contra Claes Aeriaen
Cornelis / achtervolgende 't vonnisse vooren gementyoneert.
OR 5656/241
Scheepenen hebben Claes Aeriaen Cornelis / achtervolgend zyn
vellyge condempnatye van date den 26en maert 1590
gecondempneert Cornelis Walichs com socus te betalen twisken
hier & een maent off 't staet langer met gemoet off in
scHere slote te gaen.
Upten 29en april 1590 compareerde voor ons Scheepenen
ondergescreven Pieter Jansz met Marytgen Gherytsdochter
beyde van Nye Nyedorp de welcke metten anderen in den heylygen
echtelycken state vergadert zyn.
Actum ter presentye van ons Aeriaen Michielsz & Jan Tomasz Scheepenen
der stede Nyedorp. My presendt Secretaris Floris Claesz Buyten.
Upten 6en mey 1590 compareerde voor ons Schepenen ondergezeyt Geryt Jansz
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met Neel Jansdocher beyde van Oude Nyedorp aen den Sydwint die welcke
metten anderen in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Actum ter presentye van ons Jan Tomasz ende Aeriaen Michielsz Scheepenen tot
Nyedorp
My presendt Floris Claesz.
OR 5656/241v
Upten 7en may 1590
Cornelis Walichs & Cornelis Pietersz van Winckel
versochten zelffver pand te mogen wysen op huere
peryckel . contra Claes Aeriaensz naedien Claes Aeriaens
zelffver geen pandt en wyst nae inhouden veurgaende
vonnisse.
Scheepenen verclaeren dat d'eyssers zelffver pand mogen
wysen op hueren perijckel.
ende volgens dien wysen d'eysers zelffver pand aen de
38 gulden dien onder Jan Evertsz in areste genomen is
ten versoecke van Dirc Aeriaenz / competerend d'zelffde
pennningen Claes Aeriaensz / Schepenen wysen dat den
pand sal verstaen wesen d'wersnachte. Volgens dien hebben
Schepenen, Cornelis Walichs & Cornelis Pieters den 38 gulden toegescat
behouden een ygelyc zyn goet recht.
Tys Pieter Tys ende Neel Jan Geryt Oeyts, zyn van
Scheepenen gecondempneert den Scoudt te betalen twisken
hier & een maent 14 dagen achtervolgend 't accoort en by refuijs van dien sullen
den gecondempneerden betalen achtervolgend de kuere.
Claes
Willem Pietersz Dissel versoeckt betalinge te hebben
veur de somma van 10 gulden van toegedaende penningen
contra Claes Govertsz van Veenhuysz gearesteerde waer
op betaelt is 5 gulden & noch offslaend van lantscot
achtvervolgend Claes Goverts boec / ende dat spruytend
van boeten van mes tzec & andere bruecken te weten
dat Claes Goverts zyn vrou beslapen heeft contrarye
d'ordonantye.
Claes Govertsz versoeckt copye uuyten eysch &
dach van 14 dagen & 't welc Schepenen den gearesteerde
gunnen ofte toewysen / op welcke vonnisse Willem Dissel
protesteert.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Meyster Cornelis
als gemacht van Willem Gerytsz gedaen op & tegens
Willem Hansz persisteeren by 't veurgaende vonnisse van
date den 26en maert laestleden / ende revecteeren den
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bewys van de veurnoemde Willem Hansz.
OR 5656/242
Upten 21en mey anno 1590
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Pieer Heyndericxz
den Scoudt sal contenteeren twisken hier & een maent & by
refuys van dien zal den Scoudt mogen volstaen mette pandt
wysinge dien den Scoudt gedaen heeft aen de vruchten van 't lant
't welc Pieter Heyndericxz met gereet gelt betaelt heeft
& soe den maent verstreken is sal den Scoudt mogen aen 't lant zyn execuytye doen.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Pieter Maertsz Cortman
& Cornelis Jacop Grotes eyssers / gedaen op ende tegens Jan Cornelis
Vrericx & Cornelis Pieter Bregs / als Molenmeysters van de polder
van De Leyen gedaechden: nopende zekere molendyc dien d'eyssers versochten
van bevryt te zyn, & den defentye van de gedaechden verclaeren by hueren
vonnisse dat den genen die den molendyc in questye tot
noch toe gemaaeckt heeft: zal gehouden zyn van nu voortaen te maken.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Dirck JanClaes
wonende in den banne van Harincarspel eysser / gedaen op &
tegens Jan Cornelis Vrericx ende Cornelis Pieter Bregs / Molenmeysters
van den Leyer polder gedaechden / verclaeren by hueren vonnisse
alsoe den eysser opten molendyc gecondempneert is dat sy alhier
van dies geen recht en doen.
Scheepenen condempneeren Jacop Walich Aris te betalen Jan Jacopz Ben
van Schagen te betalen ofte te doen een sack taruw op 't nye gewas
& verder in 3 gulden tot Willem Dissels dies aengaende verteert.
Pieter Bor als rentemeester van Joncheer Gysbert van Schagen hadde doen
ovwinnen Cornelis Jansz Burgermeester tot Enchuysen omme te compareren
alhier veur den vierscaer van Nyedorp als cooper van zeker lant
by execuytye van de gerechte alhier gecocht contra joncheer Floris
Serclaes van date den 18en february 1589.
Versochte de veurnoemde Rentemeyster alsoe den dach van betalinge lange
vertroken is dat Cornelis Jansz zal gehouden zyn de penningen de facto
te furneren alhier onder den gerechte, op dat alsoe by Scheepenen
zal mogen worden gedisponeert opte preverentye van dien
welcke versoeck d'veurnoemde Cornelis Jansz cooper van 't lant accepteert
& is tevreden den penningen de facto te furneren alhier onder 't gerecht.
Scheepenen ordoneren dat alle degene die eenich recht off actye pretenteren
op alsulcke penningen die onder de gerechte zyn gefurneert contra Claes Aeriaensz
gecondempneerde / datsse huer actye twisken hier & een maent
sullen instytueren op pene van verstec.
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OR 5656/242v
Den 18en february 1589
Gesien by Schoudt ende Schepenen van Nyedorp
zeeckere verscheyden eysschen van preverentye den gerechte
overgelevert uuyten naeme & van wegen Jan Tomasz
van Amsterdam / Cornelis Jansz Burgermeester tot Enchuysen
Lammert Aeriaensz van Nyedorp / & Pieter Bor als Rentemeester
van Joncheer Gysbert van Schagen, alle schulteyssers ofte
credytuers cuerateurs van Joncheer Floris 't Serclaes geexicuyteerde
verclaeren by hueren vonnisse dat eerst & veur al gepreviereert
zal zyn de rechte costen soe van 't vercoopen & 't leveren van 't lant & de
rechtvorderinge van dien midtsgaders 't besondgeeren in alles nopende de
previerentye by Scheepenen getaxeert in een somma van
6 gulden sal daer aen veur allen anderen geprefereert zyn Jan
Tomas van Amsterdam mette somma van 34 ghulden 3 sth 8 penn & dat
over 't verloop van 5 jaeren renten verscheenen van de jaere 80
81 / 82 / 83 & 84 die eenen Joncheer
Chaerles 't Serclaes des veurzeid geexecuyteerdes vader ten proffyte
van Tomas Jansz des eyssers vader geconstytueert hadde
waer aen volgen & geprefereert zal zyn Cornelis Jansz
Burgermeester van Enchuysen mette somma van 229
gulden 14 sth & dat uuyt crachte van zekere
besegeltheyt van bevrydinge . die Joncheer Floris 't Serclaes
geexecuyteerde d'veurzeyde Cornelis Jansz belooft heeft te
doen daer voor 't veurzeyde geexecuyteerde lant verbonden was.
van date den 9en augusty 1585./ Ende sal daer aen
volgen & geprevereert zyn . Lammert Aeriaensz mette
zomma van 550 k guldens ende dat uuyt
crachte van zekere borchtochte daer van Lammert Aeriaensz
hem als borge geconstytueert hadde veur veurnoemde gecondempneerde
die d'veurnoemde Lammert Aeriaensz het vercochte lant tot bevyinge
van dien ondergestelt heeft van date den 25en marty @ 1586
& dat veur soe veele die strecke zoude mogen tegens de geheele
machth van de bedongen penningen . over de coop van 't veurnoemde lant /
monterend ter somma van 800 k guldens . / ende gereserveert hier
op d'veurnoemde Pieter Bor als gemacht. & uuyten naem als vooren
zyn actye . ende allen anderen credytueren . Midts dat de veurnoemde
geprevereerde sullen gehouden zyn veur de lichtinge van de
geprevereerde penningen te stellen cautye de restytuendo.
Soe naemaels bevonden wert yemant naerder gerechticht ofte
geraeckt te zyn / Dat men alsdan den cautionaris daer voor
zullen mogen aenspreken ofte execuyteeren / Actum op jaer en dach als boven.
Floris Claesz Secretaris uuyten naem van den gerechte heeft ontfangen
uuyt handen van Cornelis Jansz Burgermeester van Enchuysz naer veurnoemde
defentye van preferentye de somma van 6 gulden / & dat by ordonantye
van Scheepenen.
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OR 5656/243
Pieter Bor als Rentemeester van Joncheer Ysbrant van Schagen
gehoort hebbend de lectuere van de veurzeyde sententye van preverentye
ende verstaen hebbend dat van de coope van de landen
in zyn Meesters constytuytyebrieff gementyoneert . meer penningen gecomen
zoude wesen ofte dat te vooren enich symulaet contract gemaeckt soude
mogen zyn twisken Joncheer Floris 't Serclaes gecondempneerde ende Cornelis
Jansz Burgermeesteren van Enchuysz / waer duer zyn Meyster soude mogen
te cort coomen / protesteert d'veurzeyde Pieter Bor uuyten naem als booven
Van millite van de procuedueren & 't vonnisse daer naer gevolcht
in meninge zynde . omme dies aengaende zyn actye te instytueeren. Daer
& alsulcx hy te rade zal vinden. Aldus gedaen ter presentye
van Aeriaen Michielsz & Syvert Pietersz Scheepenen binnen Nyedorp.
Aeriaen Jansz Brouwer heeft hem geconstytueert als cautionaris veur de
lichtinge van 34 ghulden 7 sth 8 penn nae inhouden de sentye van preferentye
veur Jan Tomasz van Amsterdam. Aldus gedaen ter presentye van Jan Tomasz
Aeriaen Michielsz & Syvert Piertersz Schepenen tot Nyedorp & verder
heeft Aeriaen Jansz de penningen van wegen Jan Tomasz uuyt handen van Cornelis Jansz
ontfangen.
Upten 28en mey anno 1590 heeft Cornelis Janssen van
Enchuysen geconsigneert in handen van Scheepenen, & by Schepenen
getelt in handen van Lammert Aeriaensz de somma van
529 gulden 18 sth 8 pen
& dat in volle betalinge van de uuytgeloofde 800 guldens
& op Lammert Aeriaensz brieff getekent.
Upten 27en mey @ 1590 bekende Pieter Bor als Rentemeester van
Joncheer Ysbrant van Schagen dat hy Cornelis Jansz ---Burgermeesteren van Enchuysen gepresenteert heeft waer 't dat Cornelis
Jansz wilde gelieffven te tellen een somma van 300 k guldens in handen
van hem Bor / ende dat opte preferentye die syn Meester
susteneerde te hebben / op 't selffde lant daer Cornelis Jansz veurnoemt
van de gerechte van Nyedorp by execuytye gecocht heeft van date
den 18en january 1589 ende presenteerde Cornelis Jansz te leveren in
afsladge de zelffde brieff sprekende op het veurzeyde lant & verder
hem zelffver met daer voor te verbinden / Soe 't gebeurde dat zyn
Meester nyet geprefereert en worde aen de zellffven penningen van 't lant
comend / dat hy die wederomme zoude restytueeren / Aldus gedaen
ter presentye van Jan Tomasz Aeriaen Michielz & Syvert Pietersz
Scheepenen tot Nyedorp.
OR 5656/243v
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Up huyden desen 24en mey @ 1590 compareerde
veur ons Scheepenen ondergeschreven. Pieter Lammertsz
onse medepoorter ende heeft hem geconstytueert &
constytueerde hem midts desen als borge veur Lammert
Aeriaensz zynen vader . ende dat veur de lichtinge van
zeker 529 k guldens 18 sth 8 penn . waer inne
d'veurzeyde Lammert Aeriaensz uuyt crachte van sententye
van preverentye . opten 20en mey laestleden . by Schepenen
geprononsieert her aff gecomen zynde van zeker coop van lant by
Cornelis Jansz Burgermeyster tot Enchuysen opten 18en january
1589 by execuytye alhier veur den gerechte gecocht veur
de somma van 800 k guldens blyckend by de acte van vercopinge
daer van zynde van date den 18en january @ veurzeyd.
Aldus gedaen ter presentye van Aeriaen Michielsz & Syvert
Pietersz Scheepen tot Nyedorp & my als Secretaris
Floris Claesz Buyten
Cornelis Janssen Burgermeyster tot Enchuysen als mede gepreseveert
zynde mette somma van 229-14-0. Stelt tot lichtinge van
veurnoemde gepreseveerde somma tot een hypoteeck & onderpand
omtrent 14 geers weydlants gelegen in de Ooster Campen
in den banne van Nye Nyedorp nu tertyt belent aen den oostzyde
Pieter Lammertsz & Louerns Claesz / Aen den westzyde
Heertgen Aeriaensz. Aldus gedaen ter presentye van Scheepenen
tot Nyedorp desen 28en mey 1590 & my als Secretaris
Floris Claesz Buyten.
OR 5656/244
Wy Schoudt Burgermeysteren en Scheepenen der stede van Nyedorp doen kondt
& te weten eenen ygelycken dien 't behoort / certefeceren voer de gerechte waerheyt
hoe dat wy den 18en january anno 1589 nae veurgaende condempnatue sententye kerck & stadthuys geboden proclamatyen & andere solemnyteyten
die men in gelycke gewoonlyc is te obserfueren / aen den eersamen Cornelis Jansz
poorter tot Enchuysen . ter ernstyger instantye & versoecke van de veurzeyden
Cornelis
Janssen / als sententye van de gerechte alhier geoptineert hebbend / omme te
vercopen
& by sententye van Scheepenen geconsenteert is, omme te copen / een stucke
lants groot omtrent 14 geers / gelegen in de ooster Campen, in den banne
van Nye Nyedorp in Jan Pilgerims saedt belent aen den oostzyde Jacop
Pietersz Sooc, aen den suytzyde de molensloot aen den westzyde de bansceydinge van Nye & Ouwe Nyedorp, aen den noortzyde Lammert Aeriaensz
competerend Joncheer Floris 't Serclaes. Soe is't dat wy Schoudt
Burgermeysteren & Scheepenen veurzeyd, opten 28en january @ 89 lestleden
aen de veurzeyde Cornelis Janssen vercocht hebben het veurzeyde lant met alle
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gerechticheyt van dien / & dat veur een somma van 800 karolus
guldens tot 40 grooten flaems 't stuc / daer aff wy by de veurzeyden Cornelis
Janssen volgende veurgaende coope opte 28en january 89
gedaen (ten vollen voldaen & betaelt zyn met gelycke 800
k guldens ten pryse veurzeyd / die by ons weder uuytgereyct
& betaelt zyn / aen de veurzeyde jonckheer Floris 't Serclaes credytueren
volgen den sentye van preverentye / onder cautye de restytuendo sulcx
dat wy Schoudt Burgermeysteren & Scheepenen veurnoemt op te borchtochte bij
ons genomen van de ontfangers der veurzeyde penningen uuyten
naeme van justytye / allen & eenen ygelycken van 't veurzeyde lant / ende
alle gerechticheyt van dien onteygent hebben / daerinne settende
ende 't zelffde eygen geven duer desen den veurnoemden Cornelis Jansz
ofte zyn actye vercregen soo't ten dage van vercoopinge hem den
opslach van 't veurzeyde lant gedaen is / met beloffte omme 't selfde t'allen
tyden te sullen vryen ende vry te waeren als men naer onder haercomen
in gelycken sculdich is te doen / des t'oirconden hebben wy burgermeesteren
't zegel ten saycke onser veurzeyden stede hier beneden aengehangen
& ick Ryckert Ryckertsz van Vollenhove Schoudt tot Nydorpercogge
duer bede van myne Scheepenen ter causse zy selffver geen segelen
gebruycken myn zegel beneven 't zegel van Burgermeysteren hier beneden
aengehangen opten 28en mey anno 1590 . by my als Secretaris Nydorp
Floris Claesz Buyten.
OR 5656/244v
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OR 5656/245
Upten 4en juyny anno 1590
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van de Scoudt gedaen op &
tegens Lammert Claesz Pieter Claesz, Pieter Joostes &
Pieter Jansz gedaen / omme betalinge van boete. Soe den
Scoudt sustineerde den kuere nopende 't leveren van quitatye
van lant & kustinge van dien nyet voldaen en hebben
& den exceptye van de gedaechden die welcke sustineerden
alsoe zy metten anderen tevreen waeren dat den Scoudt soude ontseyt
zyn van zynen eysch Scheepenen hebben den
gedaechdenvan de Scoudt synen eysch geapsolveert
op welcke vonnisse den Offycier hem stelt refermant voer den Hove van Hollant
Scheepenen gehoort hebbend den eys van Jan Tysz gedaen op & jegens
Jan Pieter Claes den welcke hem in rechte betrocken hadde\
& nyet en compareert . versochte den eysser dat Jan Pieter Claes
zal gecondempneert wesen veur desen instantye in alle de costen
alrede gedaen & veur deesen tyt instantye ontslagen te zyn.
Scheepenen hebben d'veurnoemde Jan Pietersz gecondempneert in alle de costen
in desen instantye gevallen.
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Dirck Claesz Scotfanger is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen twisken
hier & een maent off 't staet langer met gemoed contra Claes
Kruyff & Beyke Tomas als voocht van Maerten Jan Scalckes wedue
nae inhouden zyn boec roerend van latscot.
OR 5656/245v
Upten 2en juylij anno 1590
Scheepenen hebben Jan Pietersz Koeman gecondempneert
contra Syvert Pietersz te betalen de somma van 33 ghulden
4 sth 2 penn / twisken hier & 14 dagen met noch 3 sth
van de Talman spruytend van berekende penningen.
Jan Pietersz eysser contra Hilbramt Jacopsz gedaechde versoeckt
restetuytye van 20 sth midtsgaders noch betalinge van van 2 gulden
spruytend van een wedtspel ofte aenwysinge by den eysser
gedaen van de gelegentheyt van 't erff daer zyne vader op woont.
Willem Pietersz van wegen Hilbrant Jacopsz copie en dach.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Lammert Jansz
van Winckel & Jacop Cornelis Aeriaens . twisken hier &
14 dagen off 't staet langer met gemoet in presentye van Willem Dissel & Jan Castercom
sullen
rekenen & wat yemant berekent wert . dat hy 't selfde sal
betalen twisken die tijt & 14 dagen off 't staet langer met gemoet.
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse ten versoecke van
Meester Cornelis als gemacht van Jan Castercom Hoochtwoudt
dat Pieter Fries sal wesen versteecken van keer & weer volgend
veurgaend vonnisse so dat Jan Coster sal mogen zyn execuytye deredgeeren aen
alsulcke goederen als Pieter Fries alhier heeft & dat op
zyne peryckel.
Scheepenen condempneeren Cornelis Jaspersz twisken hier &
14 dagen in gelt off uuytleg roerend van een
boelbrieff van Jan Jacopsz contra Willem Dissel veur de somma
van 3 ghulden 11 sth 8 penn.
Cornelis Reyersz is van Scheepenen gecondempneert Pieter
Hermensz van Winckel van wegen zyn kints kindt twisken hier
& 14 dagen te betalen de somma van 5 h gulden spruytend van
dienstloon & de costen gecompenseert.
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Pieter Jan Blosken is van Scepenen toegewesen twisken hier &
14 dagen gelt off uuytleg off 't staet langer met gemoedt.
spruytend van verpondinge contra Heynderick Ouweneels
Jan Jaep Mes / Cornelis Wever, Theus Gyses . Jaep Feel . Pieter Dissel
& Jacop Claesz / achtervolgend zyn boec.
OR 5656/246
Jacop Cornelis Aeriaens syt Cornelis Pietersz Back tot Winckel
sculdich te wesen de somma van 8 ghulden 2 h sth.
Upten 11en july anno 1590
Scheepenen gehoort hebbend den eyss van Schipheer Hilbrant
Jacopsz eysser den welcken versochte dat by mijn
Edele Heeren van de gerechte zoude geleyt werden vreedes
twisken hem eysscher ter eenre & Pieter Heyndericxz
Ouwe Piet Heyn met zyn soen Pieter & Jan ter andere / hebben
Scheepenen wel opte zaycke geconsidereert & gelettet
hebben vreede geleyt twisken pertyen
en dat veur den tyt van twee jaeren nae date
van desen. Ende is, by den offycier aen den
veurnoemde Hilbrant Jacopsz . met Pieter Heyndericxz met zyn
soon Jan Pieters d'insinuatye gedaen & geboden hier tegens
in 't minste nyet te attenteeren geduerende den tyt van twee
jaeren & dat op arbitrale lyffstraffe.
Upten naestlaesten july 1590 verclaerde Willem Pietersz Dissel Boode
dat hy Jonge Piet Heyn d'insinuatye gedaen heeft . hem geboden
nyet te atenteeren contra Hilbrant Jacopsz in voege veurzeyd
op arbytrale lyffstraffe.
OR 5656/246v
Upten naestlaesten juyly 1590
Pieter Hermensz van Winckel alydgeert in juydytye dat hij
hy op huyden geen gelt van Cornelis Reyers tot Nyerop
nopende 't dienstloon van Cornelis Reyers nyet ontfangen heeft.
Also Scheepenen in't lange gehoort & gesien hebben
den questye twisken den Schoudt eysser / & Jan Pietersz Koeman
gedaechden . / hebben den zaycke nopende de clachte van
straedtscenderye also den Offysier seyt / geavoyeert aen
Rechtsgeleerden twisken hier & 14 dagen. / off
clachte van straetscenderye / straedtscenderye is off nyet
waer van pertyen elcx ander aen dach sullen betekenen omme te
conselaen.
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Alsulcke questye hangend veur de vierscaere van Nyedorp
twisken den Scoudt eysser & Jan Koeman gedaechden
hebben den saycke / nopende dat Jan Koeman geseyt zoude
hebben . heer Scoudt soe en doet ghy geen recht dat ghy
sulcke straedtscenders nyet en straft die my de mouw opsnyt
midts dat pertyen geavoyeert aen Rechtsgeleerden # off daer aen
sullen nemen omme verbuert is off nyet , & dat twisken hier & 14 dagen
te conseleren midts dat pertyen ekc ander een dach sullen betekenen.
't gunt ad nova
geprononsieert & in't steboec getekent is.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van de Schoudt eysser
gedaen op & tegens Tys Pietersz, & Amel Gerytsz als
voocht & van wegen Pieter Louerus gedaechden . hebben
den veurnoemde Tys Pietersz & Amel Gerytsz als voocht elcx
gecodempneert
contra den Scoudt in een boete van 3 pont.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Claes Symonsz &
Jan
Evertsz voochden van Guerte Heyndericx met huere kindere
omme
betalinge van zekere lanthuere roerend van een boelbrieff
gedaen op & tegens Cornelis Aeriaen Spanes
condempneeren den veurnoemde Cornelis Aeriaens te
contenteeren
& betalen binnen den derden dach & by refuys van dien
dat d'eyssers . huer wil mogen doen mette vruchten staende
op 't veurzeyde zaedlant.
OR 5656/247
Claes Govertsz Scotfanger tot Veenhuysz alhier gearesteert zynde ten versoecke
van Huybert Cornelisz Timmerman . is van Schepenen gecondempneert
Huybert Cornelisz met zyn soen twisken hier & acht dagen off
't staet langer met gemoet te betalen . achtervolgend Claes Govertsz
zyn scotboek roerend van arbeytsloon.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch gedaen by Jan Tomasz
op & tegens Jan Pietersz Koeman, omme nae vermelden de kuere
te hebben . een notwech over Jan Pieters lant, waer op den gedaechden
versochte te hebben d'eijs by gescrifte. Scheepenen hebben nae inhouden
de kuere d'veurnoemde Jan Toemsz een notwech over Jan Pieters lant toegewesen
nae vermelden de kuere.

352

Scheepenen hebben Piet Heyn geondempneert Willem Dissel te betalen
van -------------- dienstloon . Roerend van verdagen.
Scheepenen hebben Dirck Jansz Kuec gecondempneert Wybrant
Pietersz t'Amsterdam . twisken hier & 14 dagen . off 't staet langer
met gemoedt te betalen veur de somma van 15 gulden.
Scheepenen hebben ten versoecke van Dirc & Pieter Aeriaensz
geordoneert dat 't gerecht op sonnendach naemiddach nu eerstcomend
sal compareeren opte schiftinge sceydinge & deelinge twisken
d'eyssers ter eenre & Cornelis Rembrants als voocht van Aeriaen
Aeriaensz des veurnoemde eyssers halffve broeder.
Scheepenen hebben Cornelis Walisz gecondempneert
Dirck Aeriaen Spanes te betalen 20 sth veur zyn moeyelycke reys
welcke 20 sth Cornelis Walichsz Dirck Aeriaensz sal betalen
soe wanneer alsy wederomme conseleeren & zy malcander insinueeren
& soe nyet . dat Dirck Aeriaensz de consellatye gewonnen heeft.
OR 5656/247v
Opten 13en augusty anno 1590
Claes Aeriaensz Bommer tot Ouwe Nyedorp constytueert &
maeckt hem sterc veur Wouter Aeriaensz zynen
broeder, een Tuenis Tymonsz tot Hoorn te betalen twisken
hier & kersmis de somma van 10 h gulden / die Wouter
Aeriaensz aen Tuenis Symonsz ten achteren waer. Aldus
gedaen ter presentye van Cornelis Symonsz Scepen.
Den Schoudt eysser claecht op & tegens Pieter Jan Almers
Claes Cornelisz Herbergier Aeriaen Scagers, Jan Heyndericxz
& Jan Allertsz Spaniaert. Nae inhouden de scriftelycke
eysch by hem eysser overgelevert.
Scheepenen hebben Jacop Cornelis Aaeriaens gecondempneert
Lammert Jansz Waert tot Winckel twisken hier en een
maent . off 't staet langer met gemoedt te betalen een
somma van 9 gulden 5 sth spruytend van coop van haver.
Scheepenen condempneren Willem Hansz met Herc Jongen tot
Winckel twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met
gemoedt te rekenen / & dat in presentye van Willem
Dissel & Jan Castercom.
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Scheepenen hebben achtervolgend de conseltatye van Frans van Nesse
Dirck Aeriaen Spanes als man & voocht van Tryn
Cornelis zyn huysvrouw / de penningen rustende onder 't gerecht; toegewesen.
Opten eijsch by den Schoudt op Pieter Jan Almers met
zyn conssocus gedaen nopende dat den Schoudt zeyt dat den
gedaechdens opten 21en mey laestleden hem vervordert
hebben met zeger gewelt & wapenen hebben aengevallen
de huysinge van Willem Dissel alwaer ten dien tyde waeren
Aeriaen Gerytsz Schepen, Cornelis Rembrants Jan Pieter Claes
Folckert Rommelaer , met Jan Louerus van Barsingerhorn, met
zyn huysvrouwe Tryn . & dat de gedaechdens den kueken van
Willem Dissel stormerder handt hebben aengegrepen stekende
met zeker waper doer de glasen soedat de huysvrouwe veurseyt
een quetsinge is aengedaen etc.
Daer op Pieter Jan Almers veurnoemt excypieert & zeyt dat
hy gedaechde zeker lach gedroncken heeft ten huyse van
Willem veurseyt & van daer gegaen is ten huyse van
Piet Sykes & daer wesend is een geroep gegaen dat
Aeriaen Scagers worde doot gesmeten is also met het
veurnoemde geselscap gelopen totten huyse van Willem
OR 5656/248

NOG NIET GECONTROLEERD

Veurseyt te weten veur de camer Almaer doen de veynsters
opstonden , & heeft alsdoen geen glasen gesien ben is also mede
totten veynster ingeclommen, & daer in wesende
hebbe nyemant gepoocht omme te misdoen, & ben is also weder
tot het veynster uuytgeclommen & ben (hy?) & hey is wederomme myn sweechs
heen gegaen.
Comcluydeert daeromme dat den Offycier veurseyt
van zyn eysch & concluysye op Pieter Jansz
gedaen & genomen sal werden by U myn Edele Heeren
vonnisse ontseyt, & hy gedaechde geapsolveert
com expensis.
Claes Cornelisz Herbergier excipieert & zeyt opten eysch by den Scoudt
op hemluyden gedaen seyt als dat hy mede ten huyse van Piet Sykes geweest is
& dat doen een roep op ginc datt er zes off zeven op Aeriaen Scagers waren te
smyten, & dat hy daer mede heen gelopen is, & doen hy gecomen is by de woninge
van Willem Dissel , is Piet Jan Almers hem tegemoet gecomen & ben is alsdoen
mede totten veynsters in geclommen / die welcke open stonden / & daer in zynde
heb gevraecht om bier te coop . seggend tegens de huysvrou van Willem Dissel
dat sy my een canne biers om myn gelt doen soude dat ick alsdan stracx
weder heen gaen soude, zeggend ick begeer geen ongenocht in U huys te maken
't welc de waerdin my wegerde . Ben alsdoen wederomme heen gegaen
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sonder dat hy yemant gepoecht off een quaet woort toegesproken heeft.
Concluydeert tot absoluytye.
Claes Cornelisz persisteert by zyn antwoort. Actum desen 27en augusty 1590.
OR 5656/248v
Upten 27en augusty anno 1590
Jan Lammertsz van de Zydwindt is van Schepenen geapsolveert contra den Schoudt
roerend van de wacht even soe verre anders bevonden werde
Scheepenen gehoort hebbend den eysch by den Scoudt eysser gedaen op &
tegens Dirck Pieter Maerts van Hoochtwoudt omme betalinge
te hebben spruytend van mestiec achtervolgend 't placaet daer van
zynde hebben den veurnoemde Dirck Pietersz gecondempneert achtervolgend
de preveledge in een ponts boet / op welcke vonisse den Scoudt
hem stelt refermant veur den Hove van Hollant.
Willem Dissel uuyten naem van Jan Gerytsz versochte betalinge te
hebben van Pieter Cornelisz Borst & Cornelis Jaep Symonsz
hebben d'zelffde in state gestelt.
Op huyden den 24en september 1590 compareerde veur ons
Scheepenen ondergezeyd Jan Jansz Aeriaen Buers van Nyerop
met Griete Claesdochter van Langendyc den welcken metten
anderen in den heylyge echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Schepenen.
OR 5656/249
Upten 10en september 1590
Scheepenen hebben Cornelis Claes Reyntges / &
Pieter Cornelisz Borst gecondempneert contra Pilgerim Heerincx
Folckert Jacopsz Kerckmeysters achtervolgend huer boec
in gelt off uuytleg twisken hier & een maent off 't staet
langer met gemoedt.
Scheepenen hebben Pieter Jan Bleskes contra Cornelis Pietges Scotfanger
gecondempneert in gelt off uuytleg / twisken hier & een maent
off 't staet langer met gemoedt.
Scheepenen hebben Dirck Jansz Kuec gecondempneert Wybrant
Pietersz tot Amsterdam twisken hier & 14 dagen te
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betalen de somma van 15 k gulden & heeft Willem Dissel uuyten
naem van Wijbrant Pietersz ist by aldien Dirc Jansz nyet en betaelt
't selfde te kennen gegeven.
Scheepenen hebben
Jan Tysz laet hem willichlyc condempneeren Claes Claesz Smidt
twisken hier & 14 dagen. / off 't staet langer met gemoedt
te betalen omtrent 7 gulden.
Scheepenen hebben Meynert Garbrantsz condempneert contra Claes
Komen Garbrants & Baeff zyn suster omme twisken hier &
een sonnendach off manendach eerstcomend off 't staet langer
met gemoedt te rekenen van Baeffues & Aeriaen Garbrants
kinderen dingen.
Scheepenen verclaeren veur vonnisse nae veurgaende dinctalen
contra Claes Cruyff ter eenre . & Beyke Tomasz als geordoneerde
voocht van de nagelaten wedue van Maerten Jan Scalckes
nopende zeker oncosten van lant . Dat de wedue & kinderen
met huer paert sullen in oncosten contribueren met 4 h gers
& Claes Kruyff met vier geers . naer uuytsprake van de arbyters.
OR 5656/249v
Rechtdach den 24en september 1590
Jan Jacopsz Symons van Ouwe Nyerop kent Reyer Muller kent sculdich te
wesen de somma van 114 gulden & 2 h sth & belooft
die te betalen twisken hier & mey eerstcomend, & wyst daer
voor maecxsel aen zyn huys & werff daer hy tegenwoordich
in woont staende & leggend tot Ouwe Nyerop dien borg gesciet ter
presentye van Cornelis Symensz Schepen.
Jan Jacop Symons laet hem gewillichlyc condempneren Jan Symen Eddes
van Sinte Maerten te betalen veur de somma van 8 gulden 7 h sth
twisken hier & 14 dagen / gesciet ter presentye van Cornelis
Symons Scepen.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Dirc Jacopsz eysser
van Winckel gedaen op & tegens Syvert Pietersz gedaechden
& den exceptye van de gedaechden hebben 't selffde veur
den tijt van 14 dagen in state gestelt.
Jaep Cornelis Aeriaens is van Schepenen gecondempneert: Willem
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Jansz te betalen twisken hier & 14 dagen off 't staet langer
met gemoed hy keert 't selfde met beter recht veur de
zomma van 24 gulden.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Pieter
Cornelis Jan Foppes . eysser gedaen op en tegens Jan Jacopsz
gedaechden . & den exceptye van de gedaechden. Verclaeren by
hueren vonnisse dat den deelinge van huys & erff als
by acte gespecefeceert is . sal in effect sorteren welcke
acte van woorde te woorde volcht / In den eersten tuygen Louerus Claesz
van wegen Brecht Claes, hoe dat zyluyden gedeelt hebben twiske
Brecht Claesdochter; & Claes Dircxz als eygen . in den eersten hebben
wy gestelt 't achtereynt tegen 't vooreyndt . den dersvloer mits duer
noch eene scuer ooc midts duer te wesen 't middelste gelynt halff &
halff / noch hebben wy aen de oostzyde gesmeten een pael royend op
den middelsten stijl tot een doelpael van 't erffn noch aen de westzyde
van de noorder deurpost van de westzydeldeur royend na een boom in den
wal. Verclaeren voorts dat die geen / die aen 't astereynt viel
dat die solder mede bruycken, maer geen eygendom daer aen
hebben . Verclaeren voorts dit warachtich te wesen / presenteren
't selffde by eede te verclaeren.
Schepenen hebben Maerijtgen Willem Dircx & Reynu opte Moerbuyc
gecondempneert achtervolgend de keur spruytend van swynen die
bekeurt zyn.
OR 5656/250
Upten achsten october anno 1590
Scheepenen hebben den questye twisken Teus Gyses & Willem Dissel
roerend van 't flassen gerenvoyeert aen mannen op een beproeff
aen Heertgen Geryt Amels & Aeriaen Jacopsz Sydwint.
Pertyen namentlyc Willem Jansz & Herc Jongen geven huer over
omme op sonnendach eerstcomend naemiddach beyde te compareeren
opte herrekening opte peyne van versteken te zyn van pertyen heur
eys te weten den succumbant.
Upten 5en november 1590
Herc Jansz Jongen van Winckel wert naer veurgaend advys van
arbyters . van Scheepenen gecondempneert Willem Jansz Hansz
te betalen de somma van 15 gulden roerend van achterstallige
ofte berekende penningen op welcke vonnisse Willem Jansz protesteert.
Pieter Lammert Claes wert van Scheepenen gelt off maecxsel
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toegewesen contra Jacop Comen Floris twisken hier & 14 dagen
veur de somma van 12 gulden 10 sth spruytend van verschenen kustincge
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Symon Claes Man Hendricx
& Wouter Aeriaensz Coster tot Ouwe Nyedorp alc ander vrye kustincbrieff
& quytscheldinge passeeren nae vermelden den kuere deser stede
ten waere datde andere voerwaerden gemaeckt hebben & 't selffde
bewesen werde off 't staet langer met gemoedt.
Scheepenen condempneeren Willem Hansz Claes Claesz Smidt twisken
hier & 14 dagen te betalen de somma van 3 ghulden 1 sth/ off 't staet
langer met gemoedt.

OR 5656/250v
Up huyden den 14en november anno 1590
compareerde veur ons Scheepenen by namen ondegeszeyd
Jan Cornelisz Dircx met Reynuwe Willemsdochter
beyde van Nyedorp, den welcken metten anderen
in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Jan Tomasz & Aeriaen
Michielsz Schepenen der stede van Nydorp & my als Secretaris
Floris Claesz Buyten.
Up huyden den 16en november anno 1590 compareerde
veur ons Scheepenen by namen ondergeszeyd Aeriaen Cornelis Aeriaens
met Griete Cornelisdochter beyde van Nyedorp den welcken
metten anderen in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Jan Tomasz & Aeriaen Michielsz Schepenen
der stede van Nydorp & my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/251
Den 19en november 1590
Willem Dissel is van Schepenen gelt off pand toegewesen
contra Jonge Jan Aeriaen Buers veur de somma van 5 gulden
drie groot een deyt twisken hier & 14 dagen off 't staet langer
met gemoed.
Scheepenen hebben den questye hangende veur den vierschaere
van Nydorp twisken den Schoudt eysser , ter eenre & Pieter
Jan Almers . Claes Cornelisz Herbergier Jan Heyndericxz . Aeriaen
Schagers & Jan Allertsz Spaniaert ter andere / gerenvoyeert . aen
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Rechtsgeleerden twisken hier & 14 dagen off 't staet langer
met gemoedt binnen Alcmaer / midts dat 't advys van geleerden
over 14 dagen off 't staet langer met gemoet . sal veur Schepenen ingebracht
werden.
Scheepenen condempneeren Jan Jacopsz van de Moerbuyc . den Scoudt
te betalen veur de somma van 10 pont, off ten waer sake Jan
Jacopsz conde probeeren. Schepenen genoch zynde. dat
Pieter Cornelisz onrechte clachte gedaen heeft dat
in sulcken gevalle Pieter Cornelisz den Schoudt daer van zal
contenteeren.
Schepenen hebben den questye twisken Michiel Jansz
Metselaer tot Hoorn - ter eenre - & Jacop Garbrantsz Timmerman
ter andere syde . geremvoyeert aen mannen / namentlyc
Barent Alberts . Jan Evertsz & Huybert Timmerman . twisken hier
& 14 dagen op een / midts datsse sullen herrekenen.
Scheepenen hebben Griet Engels & Alyt Engels & Cornelis Damloper
gecondempneert twisken hier & kersmis in gelt off uuytleg contra
Willem Dissel . roerend van Luytgen Jacops boelbrieff.
OR 5656/251v
Up huyden den 24en november anno 1590 compareerde
veur ons Schepenen by namen ondergezeyd Albert Jansz, met Griet
Engelsdochter / midtsgaders Jan Jan Marckus met Aeriaen
Jacopsdochter, alle van Nydorp / den welcken metten anderen
in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Aeriaen Michielsz & Syvert Pietersz
Schepenen der stede van Nydorp & my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/252
Upten 3en december anno 1590
Dirck Claesz Scotfanger is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen , contra Gerijt Claesz Risses roerend van lantscot
& molenscot twisken hier & 14 dagen off 't staet langer
met gemoet met d'oncosten weetgelt.
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Jan Maerten Wevers
gedaen / op & tegens Claes Symonsz / Comen Pieter van de
Zydwint met heur comsocus / omme betalinge van zekere penningen
zoe hy seyt hem te competeren . uuyt sake van zeker aengenomen
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perc. ; hebben den veurnoemden eysser ontseyt en den gedaechden geapsolveert
Schepenen verclaeren dat Michiel Metselaer tot Hoorn : eysser ter
eenre, & Jacop Garbrantsz Timmerman sullen op sonnendach
eerstcomend herrekenen & veur Arbyters compareren op pene van
verstec naer inhoudt veurgaende vonnisse.
OR 5656/252v
Upten 17en december 1590
Jan Pieter Willems oudt omtrent 70 jaeren. Rechtelycken verdaecht &
by Schepenen vonnisse gecondempneert zijnde ter instantye van Molenmeesteren
van de Leyer & Westercamper polders. Verclaert warachtich te wesen
dat doentertyt dat de Oostercamper molen versedt werde
datter doentertyt een acoort gemaeckt worde . by
de Molenmeesteren van d'Ooster & Westercamper & de Leyer polders
te weten soe wanneer eenich van de 3 polders by den Molenmeesteren
den dyc versuymt & nyet opgemaeckt en worde / soe dat
d'ander 2 polders daer toe geinterifeert worden dat de
andere 2 molens ofte Molenmeysters van dien
den dyc in foulte wesende . zoude mogen maken ofte doen maken
& dat op coste van de polder die in foulte waer.
Aldus gedaen ter presentye van de Schepenen by gespannen vierscaer.
Schepenen te weten Jan Tomasz Aeriaen Michielsz . Syvert Pietersz
& Cornelis Symon Geertes Schepenen gehoort hebbend den
eysch & concluysye van de Molenmeesteren van de polders van de
Leyer & Westercamper polders gedaen op & tegens
de Molenmeesteren van de Oostercamper molen . & den exceptye van
Molenmeesteren van de Oostercamper molens & oock mede gesien
zeker getuych van Jan Pieter Willems . geatesteert ten versoecke
van de Molenmeesteren van van de Leyer en Westercamper polders . hebben
by hueren vonnisse verclaert & verclaeren by desen 't inhouden
van 't veurnoemde getuych van waerden . & dat de Molenmeesteren van de
Oostercamper molen den dyc sullen gehouden zyn te maken
& by foute van dien . dat de molenmeysters van de Leyer / &
Westercamper polders 't selfde sullen mogen doen ofte doen doen
& dat op coste & laste van polder van de Oostercampen / Cornelis Jacopsz
& Jan Aeriaensz protesteren & seggen dat huer tyt uuyt is & datter
nyewe Molenmeysteren gestelt zyn.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Teus Gyses gedaen op
& tegens Jan Huybertsz nopende zeker wederdrift van lant
't welc Jan Huyberts gecocht heeft , 't welc Teus Gyses heeft
wedergedreven . & den exceptye van Jan Huyberts. die
welcke versochte copie van den wederdrift & verder dat hy
zoude den tyt van anderhalff jaer off 2 jaer hebben respyt
omme hem te behelpen met de preveledge Schepenen hebben
den gedaechden copie toegewesen, & de verder reste in state tot
den naesten rechtdach.
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Scheepenen hebben Pieter Jacopsz & Jonge Piet Heyn ten versoecke
van Willem Dissel gecondempneert omme binnen hier & den
derden dach met Willem Dissel zeker hoey te deelen ende verder
te contenteeren & betalen . off 't staet langer met gemoedt.
OR 5656/253
Schepenen gehoort hebbend den eysch gedaen contra Willem Janssen op &
tegens Cornelis Engels / Jan Willems . Dirc Jansz Donckers met zyn soen Jan
& Piet Man gedaechdens hebben de gedaechdens . of de uuyt crachte van
d'apsentye veylich verclaert.
Cornelis Aeriaen Spanes & Groot Jacop syn gecondempneert Dirc Claesz
Scotfanger
te betalen roerend van lant & molenscot, te betalen binnen hier & een maent
off 't staet langer met gemoedt.
Van gelycken is Groot Jaep gecondempneert sertefecatye te geven ten versoecke
van Willem Dissel twisken hier & 8 dagen & verder dat Groot Jaep
zal gehouden syn met Willem Dissel te rekenen twisken hier & een maent
off 't staet langer met gemoet.
Scheepenen hebben Jan Jaep Mes & Deucht van de Sydwint contra Willem
Dissel roerend van scapen en verckens veylich verclaert.
Schepenen hebben Willem Dissel toegescat . contra Jonge Jan Aeriaen Buers
zyn beste koe & voorts all zyn goederen veur de somma van 5-1-8.
Up huyden den 24en december anno 1590 compareerde
veur ons Scepenen ongergezeyt Jacop Florisz van Scagen met
Marytgen Claesdochter van Nydorp den welcken metten anderen in den heylygen
echten state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Aeriaen Michielsz & Syvert Pietersz Schepenen
tot Nydorp & my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
Up huyden den 26en december 1590 compareerde voor ons Schepenen ondergeschreven
Jan Cornelis Jan Reyers met Anna Frericxdochter beyde van Nydorp
den welcken metten anderen in den heylygen echten state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Syvert Pietersz & Aeriaen Michielsz Schepenen
tot Nydorp / & my als Secretaris F. Claesz Buyten.
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OR 5656/253v
ANNO 1591

[Huwelijksacten uit 1591 zijn verkort weergegeven]

Scheepenen Amel Gerytsz
Dirck Jansz Kuec
Claes Claesz Rood
Symon Jacop Dircx
& Aeriaen Heertges
van Ouwe Nydorp Pieter Claesz
& Cornelis Rensz
Scheepenen hebben Syvert Pietersz gecondempneert
met Jan Wilemsz twisken hier & 14 dagen
te rekenen & verder Jan Willemsz twisken
hier & lichtmis te betalen achtervolgend de kustincbrieff.
Jacop Nannincxz van Nyerop tegenwoordich wonende tot
Alcmaer, verclaert ten versoecke van Jacop Cornelis Aeriaens
dat hij met Jan Evertsz tot Hilbrant Jacopsz geweest is / om die brieffven te
leesen / dat Hilbrant doen seyde / dat die eene brieff
houdt als die ander.
Jan Riddersz Snoey van Schagen is van Schepenen
gecondempneert Dirck Pieter Maerts van Hoochtwoudt
twisken hier & een maent off 't staet langer met gemoet
te betalen 50 gulden aen gelt off aen bier.
OR 5656/254
Upten 28en january 1591
Cornelis Jaep Symons is van Schepenen gecondempneert
Pieter Heynderickz van Ouwe Nyedorp twisken hier
& 6 weecken te betalen de somma van 43 gulden
spruytend van coop van een paert & slelts .
Dirck Jacop Symons is van Scheepenen gecondempneert
Frans Jacopsz van Tessel twisken hier & 6 weken
te betalen de somma van 14 gulden off d'oblegatye van
dien, die welcke by Boots van Veenhuysz hem is overgetranspoirteert / off ten waere Dirck Jacopsz 't selde over
14 dagen keerde met beter recht. Dirck Jacopsz is opten
11en february 1591 van Schepenen verclaert te zyn versteken van keer & weer
van de oblegatye. Pieter Gerytsz Gorter verclaert ten versoecke van Willem Jansz dat
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hy al wech waer doen Willem veurzeyd & Jan Willemsz coopmanscapte
maer dat zyn broer Claes Gerytsz daer nae tegens hem
zeyde du waerste te vrooch wech wy cregen noch 11 gulden in't lach
wy hebben noch eeten & droncken.
Jan Tysz & Jan Willemsz zyn van Schepenen gecondempneert in den
in den eysch van de Scoudt off 't waer dat sse 't zelvyge over 14 dagen
keerde met beter recht.
Cornelis Aeriaen Dirck Jans 4 scapen & Jan Jaep Mes 2 varckens
contra Willem Dissel aen de keur off zy keren't selde met beter recht
over 14 dagen.
OR 5656/254v
Up huyden den 8en february anno 1591 compareerde veur
ons Scheepenen ondergezeyd Jacop Pieter Teus & Jan Cornelisdochter van de Sydwind den welcken metten anderen in den
heylichgen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Dirck Jansz Kuec
Scheepenen tot Nijdorp.
Up huyden den 17en february @ 1591 compareerde voor ons
Scheepenen ondergescreven Pieter Folckertsz van Ooster Moerbuyc met
Berber Cornelisdochter, mede van Nydorp nu tertyt woonachtich
aen den Westerwech, den welcken metten anderen in den heylygen echtelycken
state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Dirc Jansz Kuec Schepenen
tot Nydorp.
OR 5656/255
Upten 11en february anno 1591
Scheepenen hebben Pilgerim Heerincxz & Folckert Jacopsz
Kercmeysters tot Ouwe Nyedorp gecondempneert Claes Bommer
twisken hier & een maent off 't staet langer met gemoet
te betalen achtervolgend zyn boec.
Van gelycken is Cornelis Pietges tot Ouwe Nyedorp
gecondempneert omme twisken hier & een maent
't gunt hy van kercmeysters onder hem heeft op te leggen
& te betalen in handen van de kercmeysters.
Jan Jansz Aeriaen Buers kent Willem Dissel als
gemacht van Jan Muller sculdich te wesen de somma
van 8 gulden spruytend van toegift van een paert
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in de Winckeler merct 90 al verscenen & belooft
twisken hier & 14 dagen te betalen. Geschiet ter presentye
van Dirck Jansz Kuec Scheepen.
Aeriaen Maertsz als gemacht van Dirck Jansz Doncker
alydgeert in juydytye dat Dirck Jansz Doncker het
grant te weten 't gunt Willem Jansz opte gedaechde nopende
het slachgelt wilde pretenteeren op het neemt
& alydgeert Willem Jansz dat hy de gedaechden nopende het
slachgelt nyet soude moyelyc wesen maer versochte van
haer te hebben getuychenis.
Cornelis Jan Reyers kent Pieter Gerytsz als man
& voocht van Griet Jan Reyers syn suster sculdich te
wesen de somma van 34 gulden met noch renten
van seker jaeren herwaerts daer eenyge renten op betalt zyn.
Hilbrant Jacopsz gecondempneert zynde ten versoecke van
Jacop Cornelis Aeriaens tuycht & verclaert warachtich
te wesen dat de coop van beyde ackeren op eene
dach gemaeckt is & dat de brieffuen alleens soude
luyden & datter geen tyt uuytgesondert is / maer dat
soe wanneer Jacop het gelt weder restytueerde / dat
Jacop alsdan het lant wederomme soude aen hem nemen.
Scheepenen hebben Jacop Claes Lonts & Louerus Claes Lons
Pieter Jane Heynes Cornelis Jaep Grotes & Jan Aeriaen Buers
& Geryt Claes Risses gecondempneert contra Albert Jansz
roerend van verpondinge twisken hier & een maent in gelt off
uuytleg.
OR 5656/255v
Up huyden den 19en februari 1591 compareerde voor ons
Scheepenen ondergezeyd Symon Jacopsz van Winckel met
Marrytge Evertsdochter van Nydorp den welcken metten
anderen in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Amel Gerytsz & Claes Claesz Rood
Schepenen tot Nydorp & my als Secretaris Nydorp Floris Claesz Buyten.
Up huyden den 4en maert anno 1591 compareerde voor ons Scheepenen
ondergescreven Cornelis Lammertsz van Ouwe Nydorp woonachtich
aen den Zydwint met Wen Tyssesdochter van Nye Nyedorp wonachtich
buyten / den welcken metten anderen in den heylygen echtelycken state
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vergadert zyn. Aldus gedaen in presentye van ons Amel Gerytsz &
Claes Claesz Rood Schepenen tot Nydorp & my als Secretaris Nydorp Floris Claesz
Buyten.
OR 5656/256
Upten 11en maert anno 1591
Jonge Jan Aeriaen Buers wyst pand aen een koe & voorts
tot Scheepenen scattinge veur de somma van 8 gulden
contra Willem Dissel als gemacht van Jan Muller van de
Wyseneyndt / & belooft 't selfde twisken hier & een maent
te betalen. Geschiet ter presentye van Symon Jacopsz & Aeriaen
Heertges Schepenen.
Cornelis Jacop Symons syt Willem Dissel als gemacht van
Pieter Jan Ooms schuldich te wesen de somma van 36 gulden
een sth / & belooft 't selfde te betalen over 14 dagen off 't staet
langer met gemoedt / Aldus gedaen ter presentye van Symon Jacopsz
& Aeriaen Heertges Schepenen.
Aeriaen Maertsz uuyten naem van Jacop Cornelisz consigneert
onder de gerechte alhier de somma van 84 gulden omme daer mede te vervallen
de kustinge van 't zaetlant contra Dirck Aeriaen Spanes als
man & voocht van Tryn Cornelisdochter zyn huysvrouwe
dewelcke penningen Scepenen begeerden dat Aeriaen Maertsz
veur dees tyt wederomme soude nae hem nemen /
op 't welck Dirck Aeriaensz nyet verdaecht en is.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel uuyten
naem van Teus Gyses & Jan Geel eyssers gedaen op &
tegens Dirck Lammertsz com socus, omme restytuytye van
zekere opbuerde penningen van aengenomen dyc aen de Slootgert.
Verclaeren by hueren vonnisse dat den eyssers alsoe de geheele
pertyen nyet zyn alhier present dat hy d'zelffyge tegens
over 14 dagen sal insinuneeren enne mede alhier te comparen.
Claes Witte Wyleffs is van Scheepenen gecondempneert in gelt
off pandt contra Jacop Oom Heynes veur de somma van 19 h gulden
spruytend van toegift van een koe & alsoe Claes veurzeyd nyet
en compareert & wyst pandt en dat Jacop Heyndericxz
off zyn gemacht zelffver mach pand wysen.
Volgens dien is Jacop Heyndericx toegescat Claes zyn beste koe & voorts tot Scepenen
scatting.

Dirck Aeriaen Spanes is van Scheepenen toegewesen den
quytantye in questye contra Jacop Cornelis Aeriaens omme
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die te lichten twisken hier & 14 dagen off 't waere dat Jacop
veurnoemt over 14 dagen enich actye instytueerde.
Willem Dissel is van Scheepenen toegewesen contra Jaep Nammens
dat Jacop Nammens twisken hier & 14 dagen aen vrye pandt
inbrengen veur de somma van 4 ghulden 4 h sth off dat hy sal
inleggen nae rechte.
OR 5656/256v
Scheepenen hebben Wouter Aeriaensz t'Ouwe Nydorp gecondempneert
Floris Claesz twisken hier & pynster eerstcomend off 't staet
langer met gemoedt te betalen achtervolgend zyn boec.
Up huyden den 13en maert @ 1591 compareerde voor ons
Scheepenen ondergescreven Dirck Pieter Maerts van
Hoochtwoudt
dewelcke verclaerde dat hy Jan Riddersz Snoy van Scagen
midts belooft te
als danyge rechtvorderinge. Als hy comparant metten selffven
betalen de rechetlycken Snoy uuytstaend heeft veur dese vierscaere welcke
rechtfordering
costen tot taxatye &
hy den veurnoemde Snoy veur dees tyt verdraecht & leech
staet.
moderatye van Scepenen Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Dirck
Jansz Scheepenen tot Nydorp & my als Secretaris Nydorp
Floris Claesz Buyten
OR 5656/257
Upten 25en maert anno 1591
Scheepenen hebben Aeriaen Heyndericxz & de huysvrouw van Dirck
Jacops Symonsz gecondempneert contra den Scoudt omme
twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met gemoed, huer
getuychenis te doen van 't geen huer affgevraecht is wert.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van
Pieter Gerytsz Gorter eysser gedaen op & tegens
Cornelis Jan Reyers gedaechde &, gesien zeker scriftelyc
advys van arbyters / hebben den uuytspraec van de
arbyters van waerden gewesen / & verder Cornelis Jansz
gecondempneert 't achterwesen twisken hier & Sint Jan eerstcomend off 't staet
langer met gemoet te betalen . . . . . . . . .
Scheepenen hebben Jonge Jan Aeriaen Buers gecondempneert
Cornelis Walichsz van Winckel twisken hier & mey
eerstcomend off 't staet langer met gemoed te betalen veur
de somma van 5 h gulden spruytend van een boelbrieff.
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Jacop Cornelis Aeriaens kent Jonckheer Oudes van de Waert
schuldich te wesen de somma van 55 gulden spruytend van coop
van een paert / aldus gedaen ter presentye van Aeriaen Heertges Schepen.
Aeriaen Maertsz van Hoochtwoudt uuyten naem & als gemacht
van Jacop Cornelisz versochte also hy de penningen onder
't gerecht furneert nyet tegenstaende zekere vonnisse van date
den 11en maert laestleden, dat nochtans de quytantye
rustende onder 't gerecht zal gecasseert werden midts dat
Dirck Aeriaensz sal geinsinueert werden omme opte zaecke
te responderen. Schepenen hebben 't selfde in state gestelt.
Willem Jansz eysser contra Dirck Jansz Doncker gedaechde
ontkent eenyge 5 gulden van Dirck Janz geleent
te hebben off ooc tot eenyger tyt Dirck Jansz gehuert te hebben
als dienaer off knecht in zyn wercs 't welc Dirc Jansz nemmermeer
zal bewysen / ontkent voorts generalycken alle 't gunt by
Dirck Jansz veurgewent is in zyn duijplyc & enichsins prejudyabel
zyn / accepteert nyetemin de bekentenis van Dirck Jansz
gedaen in't 17e & eerste lit van 18e artikel van zyn duyplyc
Soe veele hem dat vordelycken is & vorder nyet inplicerend
't selffde voor betooch & dient wyder van betooch
versoeckend dat Dirc Jansz 't selfde zal houden voor gerecolleert.
& dienend van vorder betooch op peene van verstec.
Aeriaen Maertsz alydgeert in juydytye dat hy't houdt veur gerecolleert.
Scheepenen verclaeren dat pertyen twisken hier & een maent sullen
dienen van betooch.
OR 5656/257v
Scheepenen hebben Floris Claesz gecondempneert cotra Claes
Dirc Opdams in gelt off pandt voer de somma van
omtrent 38 gulden.
Van gelycken is Floris Claesz gelt off pant toegewesen
contra Cornelis Rembrants & Jan Tysz in gelt off pant
voor de somma van de veurnoemde omtrent 38 gulden.
Jan Jaspersz van Ouwe Nyerop is van Scheepenen gecondempneert
Claes Aeriensz Vommer (Bommer?) twisken hier & beloken paes
off 't staet langer met gemoed te betalen achtervolgend zyn boec
roerend van verpondinge.
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OR 5656/258
Upten 22en april anno 1591
Scheepenen hebben Cornelis Jacop Symons gecondempneert
Aris Allertsz twisken hier & 14 dagen off 't staet
langer met gemoedt te betalen de somma van 25 gulden 12 h sth.
Schepenen hebben Pieter Jan Bleskes gecondempneert Cornelis Jacop
Symons twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met gemoed
te betalen de somma van 25 gulden.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch by Geryt Schoudt
Pietersz als gemacht & uuyten naem van Dirck Aeriaen Spanes
verclaeren by hueren vonnisse alsoe nopende de quytantye
in questye, daer geen claussele in gespecefeceert is
dat Dirck Aeriaensz de quytantye zal volgen ende volgens
dien is Dirc Aeriaeensz de quytantye gelevert.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van de Schoudt
eysscher contra Claes Jan Gaves als gearesteert zynde contra Jan
Willemsz dewelcke uyt de juerisdictye gepasseert is sonder
borch te stellen noch opte rechtdach gecompareert en is. Schepenen
hebben d'veurnoemde Claes Jan Gaves gecondempneert achtervolgend de
preveledge
in 7 gulden 2 sth spruytend van vellyge boeten & dat hy
vertrocken is sonder borch te stellen . off ten waere Claes Jansz
't zelvyge keerde met beter recht.
Claes WitteWyleffs laet hem gewillicllyc condempneeren
Heynderick Cornelis Symons twisken hier & 14 dagen
off 't staet langer met gemoed te betalen de somma van omtrent 34 gulden
op rekening gedaen ter presentye van Aeriaen Heertges Schepen.
Pieter Cornelisz Jan Foppes is van Scheepenen gecondempneert
Jan Jacopsz twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met
gemoed te betalen nopende de boete van de Scoudt veur de somma van
halff sooveele als Jan Jan Jacopsz de Schoudt betaelt heeft.
Dirck Jansz Doncker & Wills Jansz renonsieren van verder betoech
mits dat Dirck Jansz zal hebben copye van 't betooch by Willem
Jansz overgelevert rustende onder de Secretaris
omme daer op te reproseren over 14 dagen.
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OR 5656/258v
Pieter Heyndericxz Schotvanger tot Ouwe Nydorp is van Scheepenen gelt
off uuytleg toegewesen achtervolgend zyn boec roerend van lantscot
twisken hier & pynster off 't staet langer met gemoed, contra
Dirck Willemsz & Jan Maertensz Kueninc.
Claes WitteWyleffs is van Scheepenen gecondempneert twisken hier
& 14 dagen off 't staet langer met gemoed. D'erffgenamen van
Jacop Jansz Backer te betalen veur de somma van 55
gulden nae inhouden zeker oblegatye.
Pieter Jan Pieter Wyerts com socus gedaechdens contra Teus Gyses
& Jan Pietersz com socus eyssers protesteeren van costen scaden
& interesten also zy altosamen arbeytsluyden syn & uuyt
haer werc moeten scheyden / omme in tyde & wylen haer actye
daer van te instytueeren.
Scheepenen persisteeren ende lauderen het zeggen contra Willem
Jansz eysser & Jan Willemsz gedaechde.
Scheepenen condempneeren Dirck Jansz Doncker / Spaniaert Schoudt
Claes Aeriaens Buen Jan Jaep Mes meech.
OR 5656/259
Upten 6en mey 1591
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van de Offycier
van Nydorper cogge uuyten naem & van wegen de graefflicheyt
van Hollant gedaen op & tegens Annatgen Jansdochtrer van
Brussel Josyna Josuwesdr van der Veere uuyt Walcheren, Tamieken
Albertsdochter van Hengelen omtrent Zutfhen tegenwoordich gevangens
concluydeerde den veurzeyde Offycier naerdat d'veurzeyde gevangens
na als vagebonden nae vermelden zekere placaat sullen werden
gejustyficeert ofte ten minsten gebannen haer leven lanc uuyt
het Schoudtampte van Nydorp cogge op arbitrale lyffstraffe.
Scheepenen verclaeren by hueren vonisse dat d'veurzeyde gevangens den
tyt van 5 jaeren sullen wesen gebannen uuyt het scoutampte
van Nydorpcogge & daer nyet wederumme te comen op verbuerte
Soe zy wederomme geaprehendeert werden in strengelycken gegeeselt
te werden ende verder een branteyken opte rugge gedruckt & by sonnenschyn uuyt d'veurzeyde cogge te vertrecken.
Van Amel Gerytsz Dirc Jansz Kuec & Claes Claesz Rood Scheepen tot Nydorp
testeren & verclaeren dat de gevangens boven geroert den tweeden mey
@ 1591 geaprehendeert zyn. In oirconden is desen by ons getekent.
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Amel Gerytsz

Dirck Jansz

bij my Claes Claesz.

Scheepen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel uuyten
naem van Toems Cornelisz tot Hoochtwoudt gedaen op &
tegens Jan Jacop Symons tot Oude Nyedorp omme betalinge te hebben
van 25 gulden. Scheepenen hebben d'veurzeyden Jan Jacopsz gecondempneert
in gelt off pand ---------- zomma.
Jan Doedtz van Ouwe Nydorp versoeckt dat d'erffgenamen van †
Mathys Heertgesz sculdich & gehouden sullen zyn te antwoorden optden
eysch over 14 dagen tegens hemluyden alhier in rechte geexibeert
waervan hemluyden copie gelevert is.
Pieter Jansz Hauwert van Hoochtwoud is van Scheepenen
gelt off pand toegewesen contra Willem Jansz Hackel off Suyer
wonend opte Zywint voer de somma van 9 pont groot.
offslaende altgeen daer op betaelt is.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Jan Cornelisz
Joncheer eysser gedaen op & tegens Jacop Cornelis Aeriaens
gedaechde hebben 't stelfde in state gestelt veur 14 dagen
midts dat Jacop Cornelisz twisken hier & soe hy hem met
zeker getuygen soect te behelpen dat Jacop veurnoemt sal gehouden
zyn over 14 dagen den getuychenis by geschrifte zyn over te
leveren.
OR 5656/259v
Pieter Heyndericxz Schotfanger tot Ouwe Nyedorp is van Schepenen
gelt off uuytleg toegewesen twisken hier & pynster, off 't staet
langer met gemoed. Roerend van lantscot achtervolgend zyn boec
contra Dirck Willemsz & Jan Maertensz Kueninc.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Pieter Jan Pieter Wyerts
com socus eysser gedaen op & tegens Teus Gyses & Jan Pietersz
com socus gedaegden verclaeren by heuren vonnise soe veer als
den gedaechden nyet comen by gespannen vierscaer & doen huer eysch
datsse sullen versteken zullen zijn van huer
veurzeyden eijsch.
Willem Dissel eysser contra Aeff Jans opte Langereys nopende
het flasz is in state gestelt.
Up huyden den 11en mey anno 1591 compareerde veur
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ons Schepenen hier ondergeschreven Aeriaen Dircxz met
Guerte Dircxdochter beyde van OuweNydorp den welcken
metten anderen in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Claes Claesz Rood
Schepenen der stede Nydorp.
OR 5656/260
Upten 12en mey anno 1591 een extraordonaris rechtdach
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Claes Cornelisz Herbergier
gedaen op & tegens Dirck Jansz Doncker ofte zynen erffven
omme te hebben leverantye van zekere 200 gulden gereede
bedongen penningen spruytend van coop van 't huys
verclaeren by hueren vonnisse dat de wedue van Dirc Jansz †
ende zyne kinderen twisken
hier & 8 dagen off 't staet langer met gemoedt d'veurnoemde Claes
Cornelisz sullen betalen de somma van 200 gulden gereede penningen
ende verder dat de veurnoemde wedue & kinderen
ter eenre & den eysser binnen 8 dagen elcx ander sullen leveren
brieffve van quytantye & kustinge nae vermelden de kuere op dies
gemaeckt / off zy keeret met beter recht.
OR 5656/260v
Upten 20en mey anno 1591
Den Schoutes zaken zyn veur dees tyt in state gestelt want de
naeste rechtdach . . . . . . . . . . . . . .
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel als
gemacht van Claes Cornelisz Herbergier gedaen op &
tegens de wedue & kinderen van Dirck Jansz Doncker
condempneren d'veurnoemde wedue & kinderen d'veurnoemde Claes
Cornelisz twisken hier & 24 uren te betalen de somma
van 200 gulden off 't staet langer met gemoedt.
Volgens dien is ten versoecke van de eijsser by vonnis
van Schepenen verclaert dat by refuys ofte gebreke van
betalinge den eysser den 24 uren overstreken zyn
zal alsdan mogen execuyteren aen de veurnoemde wedue &
kinderen haere goederen ofte psonen.
Schepenen hebben den 3 pont contra den Scoudt nopende de questye
van overwech contra de oude kinderen van Garbrant Kruyff
eysser ter eenre & de nagelaten weeskinderen van
Aeriaen Michielsz in state gestelt & dat ter tyt & wyle
den questye hinc inde gesleten is.
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gemacht van Jan Des---Scheepenen gehoort hebbend den eysch by Jan Syvertsz eysser als
gedaeen op & tegens Pieter Comen Jans van Schagen als
geordoneerde voocht van de erffgenamen van Matys Heertgesz
condempneeren den erffgenamen omme Jan Doesz twisken hier
& de naesten rechtdach te betalen de somma van d'een helft van 13 ghulden
& de verdere reste sal staen tendens recht ter wyle
de questye gesleten zal zyn & alsoe tendens recht bevonden
wert Jan Doedes geen erffgenaem te zyn van Matys Heertgesz
dat alsdan d'erffgenamen de andere reste van de 13 gulden sullen
in handen van Jan Doesz restytueren.
Opte exceptye by de erffgenamen van † Mathys Heertges
overgeleyt seyt Jan Doesz veur replyc & ontkent wel
expresselyc van de zaycke alhier in questye geen litispendentye
geweest te zyn tot Sinte Maerten voer de litispendentye
alhier voer de vierscaere tot Nydorp begonnen es concluydeert tot
corectye van de voorzeyde exceptye & dat pertyen sullen antwoorden volgende de laeste retroacten.
De gedaechdens persisteeren by hueren exceptye &
munimenten in desen overgeleyt.
Scheepenen hebben den saycke in state gestelt.
OR 5656/261
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye by Jan Evertsz
eysser gedaen op & tegens Jacop Oom Heynes omme betalinge van
achterstallyge kustinc hebben Scheepenen d'veurnoemde Jacop Heyndericxz
van wegen zyn moeder gecondempneert in gelt off maecxsel
twisken hier & de naeste rechtdach off 't staet langer met gemoedt
midts dat Jacop Heyndericxz sal in affcortinge inhouden ofte corten eens
de somma van 25 gulden & dat spruytend van de servetuyt ofte overreed
& gantk over beyde hoecken van de saedacker by hem van Jan Evertsz
asoms gecocht.
Van gelycken is Willem Jansz gecondempneert contra Jacop Heyndericxsz
van zyn moeder ter causse van zekere achterstalyge kustinge spruytend
van coop van de acker by den veurnoemde Willem Jansz van Jacop gecocht
twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met gemoed in gelt off
maecxsel midts dat Willem Jansz zal affcorten & dat ter causse off
spruytend van zekere overweg ofte reed & dat over beyde hoecken
van zaedacker by hem van Jacop veurnoemt gecocht.
Scheepenen hebben Jacop Oom Heynes van wegen zyn moer gecondempneert
in gelt off maecxsel twisken hier & 14 dagen off 't staet
langer met gemoed contra Jan Evertsz spruytend van achterstallyge kustink van coop
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van de saedacker leggende achter Oom Yssiens op rekeninge midts affcortend
25 gulden & dat ter causse van servetuyt off reed & ganc over
beyde hoecken van de veurnoemde zaedacker.
Van gelycken is Willem Jansz gecondempneert in gelt off maecxsel
twisken hier & 14 dagen off 't staet -- contra Jacop Heyndericxz van wegen
zyn moeder spruytend van achterstallyge kustinge van de veurnoemde zaedacker & dat op rekening midts affcortend mede eens 25 gulden
& dat ter causse van servetuyt off reed & ganc over beyde hoecken
van de veurnoemde zaedacker in questye.
Jacop Cornelis Aeriaens is van Scheepenen gecondempneert in gelt
off pand contra Jan Cornelisz Joncker veur de somma van 110 gulden (60?)
& de saycke in questye is geapointeert aen de 3 arbyters
als Aeriaen Gerytsz Cornelis Rommelaer & Jan Tyssen
midts dat arbyters huer rapoort off uuytspraec sullen doen twisken
hier & 14 dagen.
Volgens dien is Jan Cornelisz veurnoemt toegescat contra Jacop Cornelisz
twee zyn beste koyen die welcke gescatte pande sal volstaen
wesen d'wers nacht.
OR 5656/261v
Upten 17en juny 1591
Heynderic Lyndreyer aen den Langereys in den banne van Hoochtwoudt is van
Scheepenen
gecondempneert Floris Claesz de verder reste boven den
7 gulden 10 sth die rustende is onder Jacop Sijmonsz t'Ouwe Nydorp
die welcke Heynderic veurnoemt Floris Claesz in den
voorwynter opgedragen heeft ende in judytye veur Scheepenen
alsnoch opdraecht omme d'zelffyge verder reste twisken hier &
Bartomeus eerstcomend te betalen off 't staet langer met gemoedt.
Coster Wouter t'Oue Nydorp is van Scheepenen gecondempneert
Meester Tomas twisken hier & Sint Jacop off 't staet langer
met gemoedt te betalen zekere toegedaende penningen.
Scheepenen gehoort hebbende den eysch van Meester Cornelis
Scoolmeyster eysser als gemacht van de nagelaten weeskinderen
van Garbrant Kruyff eyssers omme te hebben een vrye notwech
over de zaedacker contra Aeriaen Michielsz nagelaten weeskinderen
& het verweer ofte defentye van Jan Syvertsz als gemacht
van de nagelaten weeskingderen van Aeriaen Michielsz
verclaeren by hueren vonnisse dat d'erffgenamen van Garbrant Kruyff
huer melcpadt van 't lant leggende binnenpaed groot omtrent 4 h gh
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sullen hebben met Aeriaen Michielsz erffven zaedacker
ende dat geduerende ter tyt & wyle de rechtvorderinge gesleten
zal zyn midts dat d'erffgenamen ofte eyssers den scade
zullen beeteeren soe verre als zy in't quade recht vallen.
Scheepenen hebben Cornelis Aeriaen Spanes Claes Floor Jaep Jan
Claes & Cornelis Jaep Grotes gecondempneert Pieter Jan
Bleskes twisken hier & een maent te betalen off zy
keeren't met beter recht roerend van tienden achtervolgend
zyn boec.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Claes Aeriaensz van
Ouwe Nyedorp gedaen op & tegens Cornelis Geryt Meynerts
Pieter Cornelisz Borst & Teus Gijses omme betalinge
van zekere erffpacht competerend de kerc tot Oude Nydorp
hebben den gedaechde gecondempneert Claes twisken
hier & een maent off 't staet langer met gemoedt
in gelt off uuytleg.
OR 5656/262
Scheepenen gehoort hebbende den eysch & concluysye van
Floris Claesz van wegen Cornelis Claesz zyn broeder & als voocht
& zoon van zyn moeder & broeder van Tryn Claesdochter zyn suster
gedaen op & tegens Willem Janssen Hanssen & den exceptye van Willem
Janssen verclaerde by hueren vonnisse alsoe vernoemde Floris Claesz verclaerde
die by zyn eedt den questye hinc inde achtervolgend de getuychenis
by Syvert Pietersz & Pieter Gorter voer Scheepenen geatesteert leggende
in judytye / alsoe geschiet te zyn dat Cornelis Claesz com socus mitsgaders
Alyt Floris hemluyder moeder sullen hebben een vrye reed &
melcpadt achtervolgend den atestatye. Floris Claesz verclaert 't selfde
alsoe gesciet te zyn er . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cornelis Mos is van Scheepenen gelt off pand toegewesen contra Jan
Willemssen van Ouwe Nydorp voer de somma van 20 gulden spruytend
van bier by Jan Willemsz te wille ontfangen twisken hier & 14 dagen
off 't staet langer met gemoedt.
Scheepenen gehoort hebben den eysch van Jan Syverts als gemacht
van Jan Doesz gedaen op & tegens Pieter Comen Jans van Scagen
als voocht van d'erffgenamen van Jan Heertges & Tryn Heertges voornoemd.
op Huysduynen condempneren den veurnoemde Pieter Comen Jans als voocht
omme te antwoorden opte costgelden by Matys Heertgesz ten huyse van
Jan Doesz verteert op welcke vonisse den gecondempneerde protesteert.
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Willem Dissel eysser contra Willem Hansz gedaechde heeft Dissel den
zayc voer 14 dagen in state gestelt.
Scheepenen hebben Maerten Jan Aeriaens gecondempneert den Scoudt twisken
hier & een maent te betalen 19 sth off 't waer Maerten Jansz
't zelfde twisken hier & 14 dagen keerde met beter recht.
OR 5656/262v
Upten 24en juyny @1591
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Ryckert
Ryckertsz van Vollenhove Schoudt tot Nydorper cogge gedaen
op & tegens Tosyna Josuesdochter van der Veere tegenwoordig
gevangen & op dies in alles gelettet naer behooren
hebben die selvyge gecondempneert nae huere voergaende
vonnisse van date den 6en mey 1591 laestleden
geprononsieert / strengelycken ghegeeselt te werden
ende nopende het branteken hebben Scheepenen in plaetsse
van dien haer bantissement geprolongeert & vermeerdert
den tyt van 5 jaeren op wederomme expresse peene
soe zy wederomme binnen den veurnoemde schoutampte coemt
strengelycken gegeeselt & haer een oor affgesneden
te werden / & by sonnenscyn uuyt het scoudtampte te vertrecken.
De selve gevangen is geaprehendeert ten 13en juyny 1591 in oirconden
is desen by Schepenen geteykent
Bij mij
Claes Claesz
Copie Amel Gherijtsz

Bij mij -- Ariaensz

Gevraecht zynde by den gerechte van Nydorp oft zyn soude
mogen nae rechten dat die pene zekere gebannen
voorgestelt enichsins verandert vermindert soude mogen werden.
Dunckt onder corectye dat alsoe alle peenen nae rechten
tegen delicten gestelt & gepondeert worden / dat den
madgistraet die voorzeyden penen nae die gelegentheyt van de
misdaet sal behooren te reguleeren vermindeeren & meerderen
op expresz teyst -- -- -- ant facta off de pavis .
Aldus geadvyseert binnen Alcmaer desen 19en juny
@ (en?) dag 1591 onder scout P.V. Castercom.
OR 5656/263
Upten eersten augusty 1591
Willem Pietersz Dissel is van Scheepenen gelt off maecxsel
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toegewesen contra Dirck Jacob Symon twisken hier & 14 dagen off 't staet langer
met gemoedt voer de somma van 18 gulden achtervolgend
een besegelde brieff.
Herc Claesz & Jan Jansz Heylicgeestmeysters zyn van Schepenen
gelt off maecxsel toegewesen contra de nagelaten wedue &
kinderen van Dirck Jansz Doncker twisken hier & 14 dagen
off 't staet langer met gemoed voer de somma van 14 gulden
15 sth off zy keren't met beter recht.
Scheepenen hebben Jan Tysz uuyt De Boome gecondempneert
Geryt Aeriaensz tot Winckel twisken hier & een maent
off 't staet langer met gemoedt te betalen veur de somma van
14 gulden off ten waere dat Jan Tysz over 14 dagen keerde
met beter recht.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch by Floris Claesz com socus
soe hy procedeert eysser ter eenre op & tegens Willem
Jansz gedaechde omme te hebben quytantye van 't saedlant by
hem eyssers van Willem Jansz in reylinge genomen midts
daer inne geinsereert een vrye reed & ganc van 't achterste saedlant
mitsgaders een melcpat van 't groedlant over Willems lant
hebben Sceepenen by hueren vonnisse verclaert dat pertyen elc
ander sullen quytantye passeeren midts daer inne geinsereert
zynde den notweg als vooren.
Scheepenen hebben Jonge Jan Aeriaen Buers gecondempneert
Reyer Aeriaensz tot Hoochtwoudt te betalen twisken hier &
Sint Jacop off 't staet langer met gemoed achtervolgend den oblegatye
midts offslaende 't gunt daer op betaelt is.
Scheepenen hebben Sierep Claesz gecondempneert Cornelis Jaspersz
twisken hier & Sinte Louerns eerstcomend / off 't staet langer met gemoedt
te betalen voer de somma van 12 gulden spruytend van coop van een praem.
OR 5656/263v
Jan Jacop Symons is van Scheepenen gecondempneert contra Reyer
Muller voer de somma van 114 gulden 2 h sth blyckend by de
overgift veur Cornelis Symonsz Scheepen van date den
24en september 1590 midts dat zyn huys & werff in den veurnoemde
overgifte gementioneert sal wesen veur de veurszeyden somma execuytabel.
Scheepenen hebben Symon Pietersz Keyns gecondempneert contra Willem
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Dissel te betalen twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met
gemoed voer de somma van 10 sth roerend van arbeytsloon van de
molen verdient.
Scheepenen hebben ten versoecke van Jan Doetsz eysser op &
tegens Pieter Comen Jansz als voocht nopende 't costgelt
by Mathys Heertgesz ten huyse van Jan Doetsz verteert
geapointeert aen mannen twisken hier & 14 dagen als aen
Aeriaen Gerytsz Butterpot Claes Grootes & Jaop Symonsz
Cornelis Pietersz Mos van Oude Nydorp is van Scheepenen toegescat
contra Jan Willemsz zyn beste bed met zyn toebehooren
voer de somma van 20 gulden.
OR 5656/264
Up huyden den 14en july 1591 compareerde voor ons Schepenen
ondergescreven Herc Pietersz van Schagen met Neel Jacopsdochter
van Oude Nydorp den welcken metten anderen in den heylygen echtelycken
state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz ende Claes Claesz Rood Scheepenen.
My presendt Secretaris Floris Claesz Buyten.
Up huyden den 23en july 1591 compareerde voor ons Scheepenen Jacop
Jansz van Noortserwoude op Langendyc met Alyt Cornelisdochter van
Oude Nydorp dewelcke metten anderen in den heylygen echtelycken state
vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Dirck Jansz Keuck & Claes Claesz Rood
Schepenen der stede Nydorp. My presendt Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/264v
Upten 29en july 1591
Maerten Pietersz van Outorp eysser contra Cornelis Jacop Symons
van Ouwe Nydorp gedaechden omme te kennen ofte ontkennen
zyn brieffve van verbant & volgens dien omme betalinge
te hebben ter somma van 72 ghulden 10 sth verscenen mey laestleden
uuyt crachte van toegifte van een bed ende schuyt met zyn
toebehooren. Concluydeert Maerten Pietersz duer dien dat den
gedaechde by myn E. Heeren vonnisse gecondempneert
zal werden in de geeysste somma com expensis.
Jan Pieter Dirc Claes is van Scheepenen gecondempneert
Lammert Jansz Waert tot Winckel twisken hier &
een maent off 't staet langer met gemoedt te betalen voer
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de somma van 34 sth.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van de
gemachticht van Maerten Pietersz van Outdorp eysser
gedaen op & tegens Cornelis Jacop Symons gedaechde
& also de gedaechde nyet en compareert . is by vonnisse
verclaert dat den gedaechde alsoe 't d'eerste fout is dat
hy met de vellicheyt mach verstaen.
Cornelis Aeriaen Claes uuyt De Leyen is van Scheepenen gecondempneert . Claes Aeriaens Scotfanger t'Ouwe Nydorp . twisken hier
& een maent in gelt off uuytleg . spruytend van erffpacht
achtervolgende zyn boec.
Jan Riddersz Snoy van Schagen laet hem gewillichlyc
condempneeren Meester Tomas Jansz twisken
hier & 14 dagen off 't staet langer met gemoed . te betalen
voer de somma van 5 gulden
Jan Willemsz van Oude Nydorp gedaechde contra Geryt Aeriaensz
eysser is van Scheepenen gecondempneert Geryt voornoemd twisken
hier & een maent off 't staet langer met gemoed voer
de somma van 30 sth spruytend van wyncoop.
OR 5656/265
Jan Riddersz van Schagen is van Scheepenen gecondempneert Meester
Tomas Jansz twisken hier & 14 dagen te betalen off 't staet langer met
gemoed voer de somma van 5 gulden spruytend van zekere berekende
penningen.
Scheepenen gehoort hebbende den eysch by Jacop Walich Aris
eysser gedaen op ende tegens Pieter Ryckesz van Sinte Maerten
zyn swager gearesteerde roerend van zekere verscoten penningen by
Jacop veurnoemt aen Jan Ben spruytend van hylicmaken betaelt
hebben Schepenen de sayc geapointeert aen mannen als Floris Hermens
ende Cornelis Claesz Kuyper twisken hier & 14 dagen en de verder reste in state gestelt.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye by Cornelis
Claesz com socus midtsgaders d'erffgenamen van Aeriaen Michielsz
eyssers gedaen op & tegens Willem Jansz Hansz gedaechde omme
te hebben ruyminge van hoy staende in de wagensteec off reed van den eyssers lande twisken hier & 8 dagen off
hy keert het met beter recht
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Schepenen condempneren den gedaechde den laen off wagensteec
te ruymen datter een wagen met saet duer mach twisken hier
& 10 dagen off den gecondempneerde keerde 't selffyge binnen 10 dagen met beter
recht.
Willem Dissel eysser contra Jacop Symonsz & Cornelis Michielsz gedaechde
is 't stelfde by Willem Dissel in state gestelt.
Also Jan Doesz by de gerechte † Maerten gecondempneert is ten
versoecke d'erfgenamen van Mathys Heertges te doen rekeninge bewys
& relyqua van 't onfanc & uuytgift die hy van Tys Heertges
gehadt hadde zeggende d'erffgenamen ongehouden te zyn enich costgelt
Jan Doesz te betalen ten waere hy by deuchdelycke rekeninge &
bewys betoonde hem sulcx te competeren . waeromme de veurzeyde erffgenamen
versoecken alvooren d'veurzeyde rekeninge gedaen te hebben & concluyderen
voor dese instantye tot apsoluytye van de instantye.
Cornelis Claesz com socus eysser contra Willem Jansz verweer heeft den questye
van ruyminge van boomen nopende de reed opte acker ofte boomgaert
veur dees tyt in state gestelt.
Jan Jacop Symons syt Jacop Allertsz van Hoochtwoudt sculdich te wesen
de somma van 63 gulden & belooft 't selfde te betalen twisken hier
& 14 dagen off 't staet langer met gemoedt spruytend van
een oblegatye houdend op Reyer Aeriaensz Jacop Allertsz nu competerend.
OR 5656/265v
Upten 12en augusty anno 1591
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye gedaen
by den oude kinderen van Garbrant
Cornelisz Kruyff op & tegens d'erffgenamen van
Aeriaen Michielsz gedaechde / omme te hebben een vay melc
padt over den zaedacker competerend de veurnoemde kinderen van
Aeriaen Michiels & dat van 51/2 gers lants leggende achter
de veurzeyde zaedacker competerend Garbrant Kruyffs oude kinderen
& oock gehoort & gesien zekere getuychenis by Heynderick
Cornelis Symons van Oude Nydorp. Amel Gerytsz van
wegen zyn huysvrouw midtsgaders Marytgen Jacopsdochter
wedue van Heynderick Gerytsz . die welcken getuychen
dat den veurnoemde 51/2 gers weydlants over zekere lange
jaeren zyn notwech gehadt heeft over d'veurzeyde zaedacker.
Verclaeren by hueren vonnisse dat d'eyssers huer notwech
off melcpadt van 't veurnoemde weydlant sullen hebben
over d'veurnoemde zaedacker gelyc het van outs geweest is
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op welcker vonnisse den gedaechden protesteeren.
Cornelis Romelaer & Cornelis Symon Geertes zyn van Scepenen
gecondempneert ten versoecke van Willem Dissel huer ghetuychenis op zeker interrogatorium. Soe huer die behandicht
is twisken hier & 8 dagen doen.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Cornelis Claesz com socus
& d'erffgenamen van Aeriaen Michielsz eyssers gedaen op &
tegens Willem Jansz gecondempneerde omme ruyminge te hebben
binnen 3 dagen van 't hoy uuyten laen . & soe nyet / dat den
Offycier 't zelfde op costen van de gecondempneerde sal doen doen
is doer twisken spreken van den gerechte by Neel Jans gheconsenteert dat d'eyssers veur dese jaer & langer nyet.
sullen ryden d'wers over huer erff midts dat Willem Jansz
beloofde den laen op ander tyt & jaeren nyet te besetten.
Scheepenen condempneeren d'erffgenamen van † Mathys Heertgesz
Jan Doesz eysser te betalen de somma van 52 gulden spruytend
van verteerde costgelde by Mathys Heertges ten huyse
van Jan Doesz verteert & dat veur een geheel jaer
midts afftrecken naer avenant dat Mathys minder dan
een jaer tot Jan Doesz in de coste geweest is.
Op welcke vonnisse Meester Cornelis uuyten naem van de erffgenamen
protesteert.
OR 5656/266
Jan Syvertsz bekent in juydytye dat veur den vierscaere
Sinte Maerten geexcipieert is aengaende de 150 gulden
staende op renten.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch by Jan Syvertsz uuyten naem
& van wegen Jan Doesz eysser & den exceptye van Meester
Cornelis als gemacht van de erffgenamen van Mathys Heertges
verwerer hebben den saycke gerenvoyeert aen Rechtsgeleerden twisken
hier & 14 dagen off 't staet langer met gemoed off den questye gesleten sal werden veur
dese vierscaere off veur dese den vierscaere Sinte Maerten.
Op welcke vonisse Meester Cornelis uuyten naem als vooren protesteert.
Willem Dissel is van Scheepenen toegescat contra Dirck Jacop
Symons veur de somma van 18 gulden spruytend van een besegelde
restytuytye brieff . het halve huys & halve erff staende & leggend
tot Oude Nydorp . aldaer Dirc Jacopsz off zyn huysvrou in woont
daer de penningen aff spruytend zyn.
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OR 5656/266v
Upten 26en augusty 1591
Jan Jacop Symons is van Scheepenen gecondempneert Sierep
Claesz twisken hier & een maent off 't staet langer met gemoedt
te betalen voer de somma van 16 gulden spruytend van lyffcoop
van schapen.
Van gelycken is d'veurszeyde Jan Jacopsz gecondempneert Jacop Allert
Folckerts twisken hier & een maent off 't staet langer met
gemoet te betalen veur de somma van 63 gulden spruytend
van een oblegatye.
Cornelis Jacop Symons van Oude Nydorp syt Maerten Pietersz
van de Huygendyc schuldich te wesen de somma van 33 gulden
9 sth 8 penn spruytend van zekere reste van schuytskustinge ende belooft 't selfde te betalen twisken hier &
14 dagen off 't staet langer met gemoedt.
Scheepenen hebben by heuren vonnisse gecondempneert Groot
Jaep Willem Jansz Hansz twisken hier & een maent
off 't staet langer met gemoedt . te betalen achtervolgend Willem
Jansz zyn boec. Ende dat op rekeninge off hy keert 't selfde met
beter recht.
Scheepenen hebben ten versoecke van Aeriaen Gerytsz & Dirck
Jansz Kuec als geordoneerde voochden van de nagelaten weeskinderen van † Jan Tysz by hueren vonnisse verclaert
soe de voochden veurnoemt nopende de weese huer dingen in
enyge coste scade ofte intereste quame dat 't selffyge
zal come tot coste van de weese off 't waere dat de voochden
't zelfde versuymde datsse in sulcken gevalle daer voor
zelffver sullen respondeeren.
Willem Dissel eysser contra Cornelis Jaspersz gedaechde heeft
't selfde voer 14 dagen in state gestelt.
OR 5656/267
Upten 9en september anno 1591
Schepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel gedaen op &
tegens Cornelis Jaspers gedaechde omme betalinge van zekere
oblegatye hebben Scheepenen Cornelis Jaspers
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vellich verclaert.
Willem Jansz versochte dat Floris Claesz nae voergaende vonnisse
sal gehouden zyn 't selffyge te voldoen, op welike versoeck Floris Claesz
tevreden was dies te voldoen & dat / op 't stuc zyn offyti--- dat 't selfde
in de composytye van de reylinge van 't saedlant also gesciet is & heeft
oversulcx in juydytye sulcx verclaert Schepenen verclaeren dat Floris Claesz
daer mede mach volstaen.
Jan Jaspersz / Michiel Ruyter Wyleffs & Hermen Pieter Alberts
zyn van Scepenen gecondempneert de wedue van Herc Backer twisken
hier & kermis eerstcomend te betalen achtervolgend huer boec spruytend
van gehaelde rogge en arbeytsloon off 't staet langer met gemoed.
Ysbrant Jansz

/ Maerten & Sybrant Cornelisz gebroeders wonende aen de
Langereys zyn van Schepenen gecondempneert in gelt off uuytleg
twisken hier & 3 weecke contra Dirc Claesz Scotfanger achtervolgend zyn boec / off 't staet langer met gemoed.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Cornelis Claesz
com socus gedaen op & tegens Willem Jansz gedaechde.
Schepenen hebben Jan Jaep Mes gecondempneert contra Willem
Dissel in 3 scellingen spruytend van verkens die Willem voorzeyd
bekuert heeft.
OR 5656/267v
Upten 23en september 1591
Schepenen gehoort hebbend den eysch van de Scoudt gedaen op &
tegens Schipheer Slootges t'Oude Nydorp roerend de hatunge van de
Sydwint . is voer 14 dagen in state gestelt.
& hebben Scheepenen den questye contra den Scoudt & Geryt
Allertsz roerend van 't flas mede in state gestelt.
Cornelis Jaspers is van Schepenen gecondempneert Willem Dissel
twisken hier & een maent te betalen off 't waer sake
dat Cornelis Jaspers 't selfde keerde met beter recht voer
de somma van 24 gulden spruytend van een oblegatye / & noch 3 ghulden 18 sth
van wyncoop.
Cornelis Jansz Quant wonend in Harincarspel op't Waertlant is van Scheepenen
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gecondempneert contra den Offycier in 2 mael 5 pont & dat ter oorsake
dat hy uuyt de ban gegaen is gearesteert zynde sonder cautye te stellen
achtervolgend de preveledge.
Scheepen hebben Geryt Claesz van de Langereys gecondempneert
Dirck Claesz Scotfanger twisken hier & 3 weken te betalen
achtervolgend zyn boec roerend van landscot & by refuys van dien
dat Dirc Claesz 't selffyge sal mogen laten uuytleggen.
Scheepenen hebben den pertyen namelyc Claes Lammertsz &
Cornelis Jacopsz eysser & Geryt Taemsz gedaechde aen
wedersyde gecondempneert omme twisken hier &
3 weken te dienen van inventaris datse alhier stucke
& munimenten sullen inbrengen op pene van verstec.
Scheepenen hebben ten versoecke van Jan Huybertsz & Claes Claesz
Cornelis Pietersz Dissel & Jan Aeriaensz gecondempneert
om binnen 24 uren nae datie huer ingertatorium overgelevert is huer getuychenis te doen.
Upten 5e november @ 1591
Jan Jan Geryt Oyts laet hem gewillichlyc condempneeren Jan Claesz van Heertswoudt binnen hier
& kersmis eerstcomend te betalen veur de somma van
18 gulden spruytende van coop van een paert. Gesciet
ter presentye van Dirc Jansz Kuec Scheepen.
OR 5656/268
Upten 7en october anno 1591
Claes Aeriaensz Ontfanger van verpondinge t'0uwe Nydorp is van
Scheepenen gelt off uuytleg toegewesen achtervolgend zyn boec
twisken hier & een maent contra Claes Lammertsz . Jan Jaspers
Cornelis Pietges. Jan Knechiens wedue.
Scheepenen hebben den exceptye contra Jan Syvertsz als gemacht
van Jan Doesz ter eenre & Meester Cornelis als gemacht van de
erffgenamen van Matys Heertgesz aengaende de costen die Jan
Syverts versoeckt van beterde------- hebben d'selvyge --------off opgestelt tendens rechts.
De questye hinc inde contra Jan Doetsz ter eenre & d'erffgenamen
van Mathys Heertges is by hemluyden gerenonsieert
van verder scryven & verder gewesen datsse twisken hier
& een maent sullen dienen van inventaris.
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Scheepenen hebben Jacop Jansz Veel & Cornelis Jaspersz
gecondempneert twiskn hier & een maent off 't staet
langer met gemoed Herc Backers weduw te betalen
achtervolgend huer boec roerend van backloon.
Pieter Jansz uuyte Moerbuyck ontkent Jan Aeriaensz enich
quetsuer gegeven te hebben / ofte oyt enich actye op hem
gesocht te hebben om deselvyge te steken ofte gryven / & dient
vorder van betooch, & versoeckt dach & copye van d'eyssers
betooch docuymenten.
Cornelis Engelsz verclaert nyet gesien te hebben doen Jan Aeriaensz
nae 't mes greep dat hy bloede.
Claes Cornelisz & Cornelis Engelsz verclaeren in juydytye verdaecht
zynde / dat sy gesien hebben dat Jan Aeriaens 't mes uuyt de
hant gesmeten is dat het daer heen spranc & dat Jan wederom nae 't mes gegrepen heeft & datsse nyet gesien hebben
dat Jan Aeriaens bloede.
Scheepenen hebben Cornelis Jaspersz gecondempneert Willem Jansz
te betalen twisken hier & een maent voer de somma van 19 ghulden
spruytend van gecocht fleys.
Scheepenen verclaeren by vonnisse ten versoecke van Willem Dissel
soe Willem Dissel de proclamatyen ofte veylinge van vercopinge
van 't halve huys & erff genaemt Duynkercken nae rechte
gedaen heeft dat Willem met de vercopinge mach voort gaen.
Cornelis Claesz comcosus & Willem Jansz zyn veracordeert dat de reed
& ganc sal wyt zyn & blyven 12 voeten & dat opte
suyt west zy.
OR 5656/268v
Upten 21en october @ 1591
Meynert Garbrants is van Scheepenen gelt off pand toegewesen
contra Jan Jacop Symons veur de somma van 36 gulden roerend
van coop van een koe met noch 2 gulden 10 sth spruytend
van deese welcke pand verstaen sal zyn d'wersnacht
volgens dien heeft Jan Jacopsz daer voor pand gewesen aen
zyn 2 paerden & is Meynert daer voor toegescat den 2
paerden met de beste koe.
Jan Jacops Symons is van Scepenen gecondempneert Saloman
Andriesz van Enchuysz twisken hier & 6 weken
te betalen alsulcken oblegatye als Salamon veurnoemt
onder hem heeft sprekend op Jan Jacopsz ofte 't staet
langer met gemoed.
Pieter Claesz van Oude Nydorp bekent in juydytye als dat
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hem resteert van Claes Pieter Nayers van Veenhuysz
de somma van 7 gulden spruytend van mis al over lange
verscenen welcke penningen ofte actye van dien d'veurnoemde
Pieter Claesz bekende opgedragen te hebben in handen van
Jan Florisz van de Sydwint . Bekende oversulcx van Jan
Florisz dies aengaende gecontenteert voldaen & vernoecht te zyn.
Pieter Claesz Scheepen alydgeert in juydytye als dat veur
hem & Cornelis Rensz Schepen
geweest ofte gecompareert is Pieter Jan Floors wonachtich
aen de Langereys . als gedaecht zynde ten versoecke van Pieter
Jansz van de Moerbuyc omme getuychenis des waerheyts te geven
& dat Pieter Jansz verclaerde dat hy gesien heeft dat
Pieter Jansz requerant met Jan Aeriaensz oneens geweest
zyn . maer nyet gesien te hebben dat Pieter Jansz Jan
Aeriaensz gequest heeft.
Jacop Jansz Veel is van Schepenen gecondempneert Willem Jansz
Hansz te betalen twisken hier & 6 weecken voer
de somma van 9 gulden spruytend van fleys.
Pieter Pietersz Biersteker tot Alcamaer van de Lelye mette
Croon constytueert hem midts desen & belooft Willem
Dissel te betalen . alreheylygen 9 gulden & kersmis
eerstcomend noch 9 gulden spruytend van 't achterstal 't welc
Willem competerend is op 't halve huys & erff genaemt
Duynkercken . midts dat Willem sal ophouden mette
execuytye & de penningen opgeleyt zynde sal Willem
Pieter Pietersz leveren de brieff dien hy op 't veurnoemde huys
& erff heeft . met behoorlycke transpoort.
OR 5656/269
Op huyden den 2en november anno 1591
compareerde voor ons Scheepenen by namen ondergezeyd
Cornelis Cornelisz met Griet Cornelisdochter beyde van
Ouwe Nydorp den welcken metten anderen in den heylygen
echten state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Cornelis Rensz
Scheepenen tot Nydorp & my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/269v
Upten 4en november 1591
Jan Does
Geryt Huybertsz is gecondempneert den Scoudt twisken
hier & 14 dagen te betalen de somma van 8 gulden
toedaende penningen / off hy keert het met beter recht.
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Jan Jaspersz t' Ouwe Nyerop kent Jan Heyndericxz aen de
Sydwint sculdich te wesen de somma van 13 ghulden 5 sth.
Schepenen hebben den questye twisken Willem Hansz eysser
& Pieter Smidt & Dirck Claesz gedaechden ofte verwerers
gerenvoyeert nopende de scaed van de byen aen Barent
Albertsz / Herc Claesz & Boy Wybrants op een beproeff
twisken hier & 14 dagen.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Pieter Smidt
eysser gedaen op & tegens Willem Snyer wonende
t'Opperdoses van Nyerop , om betalinge van seker
10 gulden. Volgens dien is Willem voorzeyd gecondempneert
Pieter Gerytsz twisken hier & nyewejaer eerstcomend
te betalen off hy keert het met beter recht
midts dat / Pieter Gerytsz Willem in corten van dien sal insinueeren.
Volgens dien is Willem voorzeyd gecondempneert contra den
Scoudt in 7 ghulden 2 sth & dat ter oorsake dat Willem
voorzeyd alhier is becommert & vertrocken sonder
borch te stellen & opten betekenden rechtdach nyet gecondempneert en is.
Scheepenen hebben Aeriaen Gerytsz & Cornelis Romelaer
ten versoecke van Jan Cornelisz Jonckheer gecondempneert nae dat hemluyden interrogatorium overgelevert
is. Binnen 3 dagen daernae hemluyden getuychenis
te doen.
Jan Doesz houdt termyn / ende leyt over syn serefecatyen
onder protestatye dat hy noch 2 copiën van
mandementen die hy tegenwoordich nyet en heeft
t'allen tyden sal mogen produyceren, ist noodt, &
zal twisken hier & 8 dagen zyn inventaris leveren
onder de Sekretaris.
D'erffgenamen van Mathys Heertgesz dienen van betooch
achtervolgend Schepenen vonnis & versoecken dat Jan Doesz
te gelycke alle syn betooch sal inbrengen off versteken te
zyn van 't effect van dien dat ooc d'selvyge Jan Doesz
geen verder dach gegunt sal werden om yet in te brengen
volgende 't selvyge vonnisse in date den 7en october 1591.
D'gedaechdens houden d'eyssers betooch nyet voor gerecolleert.
OR 5656/270
Man Cornelis als Procareur van Jan Cornelisz Scagers / alydgeert
in juydytye dat Cornelis Wever de hondt van ons genomen
heeft sonder onse consent.
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Jan Jacop Symons laet hem gewillich condempneren Willem Jansz
Snyer twisken hier & 6 weken off 't staet langer met
gemoed te betalen voer de somma van 6 gulden.
Up huyden den 22en november @ 1591
compareerde voor ons Scheepenen ondergezeyd Geryt Huybertsz
met Anna Wyleffsdochter beyde van Oude Nydorp
dewelcke metten anderen in den heylygen echtelycken
state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Claes Claesz Rood
Schepenen & my Secretaris Nydorp
Floris Claesz Buyten.
OR 5656/270v
Upten 2en december 1591
Willem Dissel is van Schepenen gelt off uuytleg
toegewesen / contra Claes Meyer Veenhuysz. Roerend van weetgelt
twisken hier & 14 dagen. Voer de somma van 11 sth.
Scheepenen gehoort hebbende den eysch
by Willem Dissel . als gemacht van Jan Cornelisz Jonckheer
gedaen op & tegens Dirck Aeriaen Spanes verclaeren
by hueren vonnisse also Scheepenen van de selven saeck
----------- geprononsieert hebben van date den 22en
april laestleden . Soe persisteeren Scheepenen by 't voergaend
vonnisse & ontseggen d'veurzeyde Willem Dissel
uuysten naem soe hy procedeert van zynen eysch &
concluysye opten gedaechde gedaen & genomen
op welcke vonnisse Willem Dissel protesteert.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Spaniaert
gedaen op & tegens Pieter Woutersz & dat om
te hebben rekeninge verclaeren dat Jan Allertsz
d'veurnoemde Pieter Wouters sal insinueren omme te rekenen
& soe Pieter voorzeyd alsdan nyet en compareert . dat
in sulcken gevalle de rekeninge sal staen aen Spaniaert
& nyet en Pieter Wouters.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Jansz
eysser / & d'exceptye van Pieter Smit
com socus verwerers hebben den questye gesubmiteert aen
arbyters als namentlyc Barent Albertsz / Herc Claesz
& tot een derden Jan Maet.
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Scheepenen condempneren Symon Jacop Symonsz omme te
ontfangen alsulcke taruw. als hy van Heynderic
Jan Wattes gecocht heeft, off 't waer dat Symon
Jacops 't selffde twisken hier & 14 dagen keerde
met beter recht.
Perthyen namentlyc Jan Doesz ter eenre & d'erffgenamen
van Mathys Heertgesz ter anderen dienen van betooch
& renoncieren van verder betooch. Nemen copie
en dach om twisken hier & 14 dagen te dienen
van reprosen.
OR 5656/271
Meynert Aeriaensz in De Campen is van Schepenen gecondempneert
omme twisken hier & 8 dagen sertefecatye te geven
van 't gunt Willem Janssen hem affvraecht.
Scheepenen condempneren Willem Jansz . Jan Lammertsz twisken
hier & kersmis / off 't waer dat het langer stont met
gemoed . te betalen de somma van 6 gulden spruytend van
lyffcoop van henne.
En soe Willem / Jan Lammertsz yet heeft te manen
mach zyn actye instytueren soe hy dat te rade vinden sal.
Jan Koeman is van Scepenen gecondempneert twisken hier & 14 dagen
off 't staet langer met gemoed . Albert Jansz te betalen
van 2 gheers 12 h roe van verpondinge van 't jaer 89.
Jan Jacop Symons is van Schepenen gecondempneert Heyndric
Jansz twisken hier & 14 dagen te betalen achtervolgend
de huercedull offslaend datter op betaelt is.
Scheepenen hebben de voochden van Jan Tysz gecondempneert
twisken hier & 14 dagen / off 't staet langer met
gemoed met Willem Dissel te rekenen.
Scheepenen hebben Claes Pieter Meyers
gecondempneert Jan Florisz aen de Sydwint twisken
hier & kersmis te betalen voer de somma van 7 gulden
spruytend van mis.
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OR 5656/271v
Rechtdach den 18en november 1591
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Reyer
Aeriaensz van Hoochtwoudt & 't antwoort van Jan
Jacopsz condempneren Jan Jacopsz Reyer Aeriaensz
te betalen twisken hier & lichtmis / achtervolgend sekere
oblegatye daer van zynde / off 't staet langer met gemoed.
Scheepenen condempneren Jan Jacopsz, Jacop Allert Folckerts
te betalen twisken hier & lichtmis / achtervolgend Jacop
zyn constytuytye brieff / off 't staet langer met gemoedt.
Scheepenen condempneren Geryt Jansz Wreed uuyt
Uuytbroec , Jan Willemsz te betalen die somma van
6 ghulden 10 h sth twisken hier & een maent / midts
dat Jan Willemsz cautye sal stellen . off 't staet langer
met gemoedt.
OR 5656/272
Rechtdach den 16en december 1591
Scheepenen hebben den sayc contra den Scoudt eysser / & Maerten
Cornelisz Dulles verweer aengaende 't bekueren van 't paert
veur dees tyt in state gestelt.
Scheepenen hebben Maerten Bruyn gecondempneert contra den
Scoudt voer de somma van 20 sth nae vermelden de keur
& dat ter oirsake Maerten bekuert is van zeker
waer 't welc hy op een sonnendach op syn veynster hadde.
Cornelis Pieter Bregs alydgeert in juydytye seggend
dat Cornelis Wever t'synen huyse geweest is / &
zyn huysvrou aengesproken . seggend laet my de hondt
mede nemen waerop zyn huysvrou seyde neem de hond
mede & heeft Cornelis Wever hem aengesproken seggende
hael my een tauw & dat hy een snoer gehaelt
heeft & alsdoen den Wever aengesproken den hondt
en coemt my nyet toe ick wil geen doen met den hondt
hebbe & dat hy alsdoen de hont aen 't snoer gedaen heeft
seggend de hondt coemt de kindere toe.
Ghy hoort wel wat Jan seyt, Seggend voorts
siet wel toe dat ghy de hondt nyet wech geeft noch
vercoopt. Verclaerde sulcx in presentye van Scepenen zyn getuych te zyn.
389

Scheepenen hebben Geryt Heertgesz gecondempneert
Jan Syverts van Ouwe Nyerop te vryen & te indempneeren
van de quetsuer by Meester Tomas aen Jan Syvertsz
gecuereert die welcke Geryt Heertgesz Jan Syvertsz
aengedaen heeft.
Scheepenen hebben den questye contra Cornelis Pietersz Wever
ter eenre & Jan Scagers ter andere gerenvoyeert aen
arbyters twisken hier & de naeste rechtdach aen Reyer Nysz
Jan Cornelisz van Nyedorp / midtsgaders Jonge Jan
& Cornelis Heyndericxz Scoudt van Ouwe Nyerop.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Willem Dissel
eysser gedaen / op & tegens Aeriaen Gerytsz als
voocht van de nagelaten kindere van Jan Tyssen & Jacop
Cornelis Aeriaens & den exceptye van de gedaechden
hebben 't selfde in state gestelt.
OR 5656/272v
Pertyen namentlyc Jan Doesz & d'erffgenamen van Matys
Heertges geven huer over omme de naeste rechtdach
nae 't nyewe jaer 't furneert in te comen.
Lysabet Jans alydgeert in juydytye dat de acker in
questye sal hebben een vrye reed gelyc d'ander
ackers hebben & Jan Everts tot noch toe gehadt heeft.
Den questye contra Willem Jansz eysser & Claes Smidt
gedaechde is in state gestelt.
Scheepenen hebben den questye twisken Jonge Piet Heyn
eysser & Aeriaen Gerytsz verwerer roerend
den wyncoop gesubmitteert aen mannen namelyc aen
Albert Jan Dircx . Jonge Castercom . & Oom Keel
twisken hier & de naeste rechtdach.
Willem Dissel eysser contra Cornelis Holster & voocht
roerend van 't flassen is in state gestelt.
Scheepenen persisteeren by 't vonnisse van date den 2en
december laestleden tot voordele van Heynderick
Jansz geprononsieert / & dat also Sijmon Jacopsz
zyn keer nyet in en brenckt naer inhouden 't voernoemde
vonnisse.
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Cornelis Jaep Grotes contra Claes Voorin eysser is
gecondempneert in de tweede fout.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Folckert
Jacopsz gedaen op Jan Pietersz Koeman & dat om
leverantye van taruw hebben 't selfde in state gestelt.
OR 5656/273
Op huyden den 18en december 1591
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Ryckert Ryckertsz van
Vollenhove Scoudt tot Nydorper cogge uuyten naem & van wegen
de graefflicheyt van Hollant gedaen op & tegens Aeriaen
Heyndericxz geboren soe hy seyt in Overmer ende Lysabet
Franszdochter geboren tot Bergen op Soom in Brabant
tegenwoordich gevangens . die welcke hem aenseyde datsse
als vagebonden en ledichgangers
gelopen hebben opte goede huysluyden contrarie 't placaet by zyne
Exelentie gemaeckt & verder datsse in hoererye metten anderen
converseren / Concluydeerde datsse nae vermelden't placaet gestraft
zullen werden / ofte ten minsten strengelycken gegeeselt. Scheepenen
verclaeren by hueren vonnisse meerder geneycht zynde tot barmherticheyt
dan tot strenge justytye dat d'veurzeyde gevangens den tyt van
3 jaeren sullen wesen gebannen uuyt het scoudtampte van
Nydorper cogge opte verbuerte van strengelycken gegeeselt te werden
zoe & ofte enich van beyde in de voorseyde 3 jaeren wederomme alhier
in de voorzeyde scoudtampte quamen.
Scheepenen in hier ondergescreven justificeeren & verclaeren dat de
gevangens boven geroert den 13en deser maent geaprehendeert
zyn.
Amel Gerrijts
Dirck Janssen Kueck
Bij mij Claes Claesz
GOR 5656/273v

1592

(Transcripties van de huwelijksacten uit 1592
worden hier verkort weergegeven)

Op huyden den 6en january @ 1592 compareerde voor ons Scheepenen ondergezeyd
Albert Luytgesz van Schagen met Brecht Claesdochter van Nydorp den welcken
metten anderen in den heylygen echtelycken state vergadert zijn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Pieter Reyersz ende Syvert Pietersz Scheepenen.
My present Secretaris Nydorp Floris Claesz Buyten.
OR 5656/274
Upten 17en january 1592
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Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van de Offycier van
Nydorpercogge uuyten naem & van wegen de Graefflicheyt van
Hollant gedaen op & tegens Hermen Gerytsz alias Wappercaken uuyten Dam uuyt Groningerlant Willem Heyndericxz van Sontsbeec
Jan Jansz van Venloo & Marten Pietersz van Amsterdam tegenwoordich
gevangens. Die den Offycier aenseggend was datsse als vagebonden
& lantloopers met zeker groot getal dagelycx loopend zyn teerend
& valckerend op ten goeden huysman al ter contrarye zeker placate
op 't stuck van dies by zynder ---------- mitsgaders de Generale
Staten gemaeckt ende verder dat d'veurzeyde Hermen Wappercaec
& Willem van Sontsbeec in haer confessye beleden
hebben datsse de huysinge van eene Willem Symonsz Vlaer
tot Eertswoudt in der nacht hebben opgebroken daer uuyt genomen
een schrien 't welc zy buyten de huysinge hebben opgeslagen.
Vonden in dies zekere mischuyten met twee stucken gouts van
waer zy 't eene op caveren met haere medecomplycyen & dieven
verdroncken hebben & 't ander soe zy verclaeren by eenen Symon Soc
genomen & daermede ontlopen is. Daerenboven heeft die selfde
Wappercaeck oock beleden dat hij ten huyse van Cornelis
Olpfhertsz tot Schagen op 't Gaertsdorp gestoolen heeft een
swarte mantel, een swarte kuers & een wambas & een
swarte broec - waer van soe hy verclaert de kuers te Purmereynt
in de lombaert heeft doen dragen & daer van genoten acht gulden
& de reste tot Amsterdam in de lombaert daer van genoten 8 gulden.
Concluydeerde daeromme den Offycier soe nae vermogen
't placaet & verder de dieverye by Hermen & Willem bedreven
dat die selfde zullen worden geexecuyteert met die coorde dat
daer die doot nae volgen sal & dat die veurzeyde Jan Janssen / &
Maerten Pietersz mede sullen worden geexecuyteert mette coorde
nae vermelden 't veurzeyde placaet op 't stuc van vagebonden gemaeckt.
Scheepenen op dies in alles gelet en nae behooren meerder
geneycht zynde tot barmherticheyt dan tot strenge reguer van
justytye condempneeren de veurzeyde Hermen Gerytsz Wappercaken
met Willem Heyndericxz van Sontsbeec in strengelycken gegeeselt
& gebrantekent /& wert Hermen / gebannen den tyt van vyff jaeren
opte galge & Willem Heyndericxz mede den tyt van vyff jaeren
uuyt 't scoutampte van Nydorper cogge.

op arbytrale lyffstraffe, condempneeren verder den
veurnoemde Jan Jansz van Venloo & Maerten Pietersz van Amsterdam
gegeeselt te werden & daer en boven uuyt 't veurzeyde scoutampt
den tyt van vyff jaeren op geesel & brantmerc gebannen
& by sonnenscyn uuyt 't veurzeyde scoutampte te vertrecken.
OR 5656/274v
Scheepenen justyfeceeren & verclaeren dat Jan Jansz Munninc
op nye jaersdach laestleden geaprehendeert is & Hermen
Gerytsz Wappercaken Willem Gerytsz van Sontsbeec &
Maerten Pietersz van Amsterdam opten 8en january laestleden
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geaprehendeert zyn. In oirconden by ons getekent.
Desen 17en january 1592.
by my Syvert Pyeters
by my Aerian Jacops
bij mij Jan Cornelis
Claes Cornelisz Grootes
Upten 18en january 1592
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van de Offycier
van Nydorpcogge uuyten naem & vanwegen de Graefflicheyt
van Hollant gedaen op & tegens Jan Gysbertsz alyas Rosbeyert
uuyt 't lant te Cleeff. Ryck Gerytsz van Dorenburch & Griete
Jacopsdochter van Nimmegen tegenwoordich gevangens
die den Offycier aenseggend was datsse als vagebonden ende
lantloopers met zeker groot getal dagelycx lopende zyn valckerend
en teerend opte goede huysluyden al ter contrarye zeker placaet by
zynder exel-- & den Generale Staten op 't stuc van dies gemaeckt & verder dat
datsse nu op jaersdach laestleden hemlieden met acht
in't getale omtrent jaerdach de Campen genomen hebben alwaer
den lantdrost hemluyden alsdoen gevanckelycken & nae vermoge
zyn last alhier te gevanckenisse gelevert. Seyt oock den Offycier
dat waer is dat den veurzeyde Ryck Gerytsz van Dorenburch
in den jaere 90 binnen Winckel uuyt de juerisdictye van
Nydorper cogge by vonnisse van Schepenen aldaer gebannen
is geweest op geesel & brantmerc. Heeft nochtans dies nyet
tegenstaende 't zelfde in 't bywesen van Scheepenen wel stoutelyck
derven ontkennen noemende hem met een valssche naeme te weten
Geryt Jansz van Nimmagen 't welc hy daer nae eerst opten
15en january 1592 doen hy met den Scherprechter ter tertia----in 't bywesen van Scheepenen gedaecht werde dies alsdoen
OR 5656/275
openlyc bekent heeft Ryck Gerytsz van Dorenburch te zyn & ooc
gebannen opte pene voorseyt. Seyt oock noch den Offycier insgelycx aen
Griete Jacops van Nimmagen veurnoemt dat ssy mede opten 6en mey lestleden
alhier tot Nydorp ooc gebannen is geweest op geesel & brantmerc
't welc zy ooc in bywesen van Scheepenen heeft ontkent maer dies
ooc beleden opten 15en veurnoemt doen zy mede ter ter hiere gedaencht
werde dat dies warachtich was & datsse alsdoen haer een valsche
en onechte naem gegeven hadde te weten Jannetgen Aelberts van
Hengele als wyder blyckt by de acte van 't vonnisse daer van zynde.
Seyde noch verder aen Jan Gysbertsz alyas Rosbeyert dat den selffden
omtrent kersmis laestleden diefflycken in de nacht opgebroken heeft
de huysinge van eenen Frerick Walichsz wonachtich tot Barsingerhorn &
aldaer gestolen zeker wollen & linnen cleeren die welcke hy delinquant
met zekere zyne complytien tot Hoorn in de lombaert heeft gebracht en
daer van genoten 3 gulden. Heeft noch verder met eenen Jan
Claesz eenen byecorff van eenen Folckert Jacop Rommelaer de cruyz
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boven affgesneden & de huenich daer uuyt comend in de schuer van Michiel
Sneeckes heeft helpen verdoen. --------- oversulcx den Offycier voor
condluysy dat die veurzeyde gevangens & deluiquanten soe nae
vermogen 't placaet van de vagebonden als ooc de dieverye van Rosbeyert
geattenteert souden werden geexecuyteert mette coorde dat daer die
doot naevolgen soude.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van de Offycier van Nydorpercogge
hebben op dies in alles gelett nae behooren meerder geneycht zynde
tot barmhertichticht dan tot strenge reguer van justytye. Condempneren
den veurnoemde Ryck Gerytsz van Dorenburch dat de sententie van date
14en augusty 1590 by Scheepenen van Winckel geprondsieert
aen hem overtreder ter ececuytye sal werden geleyt & oversulcx
strengelycken gegeeselt & gebrantekent. Condempneeren verder den
veurnoemde Griet Jacops van Nimmegen nae voergaende sententie van date
den 6en mey laestleden by de Scheepenen van Nydorp geprononsieert
aen hem overtreder ter execuytye sal werden geleyt & oversulcx
strenglycken gegeeselt & gebrantekent & condempneren ooc verder
den veurnoemde Jan Gysbertsz alyas Rosbeyert in strengelycke gegeselt
& gebrantekent & dat den veurnoemde drie gevangens den tyt van 5
jaeren sullen wesen gebannen uuyt 't scoutampte van Nydorpercogge / op
arbytrale lyffstraffe soe zy wederomme verschynen in den voorzeyde juerisdictye
& in gevalle de veurzeyde personen wederomme binnen onse juerisdictye quame
& by yemant alhier wederomme geaprehendeert werde sal den aprehendeerder van yder persoon genieten 10 gulden + uuytstats buerse van Nydorp en verder
gehouden syn binnen sonnescyn te vertrecken uuyt de juerisdictye van Nydorp.
Scheepenen justyfeceeren & verclaeren dat de gevangens in desen geroert op
jaersdach zyn geaprehendeert in oirconde by ons getekent.
By my Syvert Pyeters
Claes Cornelisz ---------bij mij Jan Cornelis.
OR 5656/275v
Den 20en januari 1592
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Ryckert Ryckertsz
van Vollenhove Schoudt tot Nydorpcogge uuyten naem & vanwege
de Graefflicheyt van Hollant gedaen op & jegens Jan Claesz
van Oosterwou omtrent Steenwyc & Lammert Claesz alias
Pantgevet van Herlingen tegewoordich gevangens. De welcke Offycier
Jan Claesz aenseggend was dat hy in zyn confessye
bekent heeft nae dat hij noch voorgaende twee mael in
Scherprechters handen geweest heeft & ooc tot Hoor gebrantmerckt & ooc gebannen opte galge in de bedryve van Schagen
4 hemden gestoolen heeft, heeft ooc mede zekere tyt
geleden in 't bywesen van eene Rosbeyert een byecorff de cruyen
affgesneden toebehoorend eenen Folckert Jacop Rommelaers & die
huenich daer uuyt coment met zyn complycien in de schuer van
Michiel Sneeckes verdaen. Daerenboven noch nu Sinte Catryn
laestleden gelodgeert es geweest in de juerisdictye van Hoochtwout
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& aldaer in hem losement van de huysman diefflycken gestolen
twee verejagers metten welcken hy met eenen Adriaen van den
Briel van daer door 't lant tot Amsterdam zyn gegaen zeggend
& hemluyden uuytgevend te zyn de landrost dienaers op reyssen en
onder dien depsele den goede huysluyden. Heeft noch depsele = doopceel?
daerenboven tot Barsingerhorn met den voernoemde Adriaen
van den Briel in der dacht gebroken met eenen verckent
duer die mueradge van Cornelis Pietersz Korfmaker & aldaer
diefflycken gestoolen in't voerhuys van de voorzeyde Cornelis een
schrientgen met linnen 't wekc zy gesamenlyc hebben gebracht
op 't kerchoff tot Barsingerhorn & dies aldaer opgeslagen vindend
in 't zelffde een nombre van elff hemden / twaleff doecken
zeven slaeplakens & meer ander linnen 't welc nae verclaerinc
van Cornelis veurnoemt over 10 ponden Vlaems weerdich was 't gunt
zyluyden zoe hy delinquant verclaert heeft by eenen Luytgen
wonachtich t'Alcmaer by eenen Lyntgen wonachtich in de Sacke
straet heeft doen vercoopen daer van genoten 10 gulden.
Heeft noch bovendien nu nae jaersdach lestleden insgelycx
by nacht opgebroken & aldaer diefflycken gestolen ten huyse
van eenen Prins wonachtich tot Schagen op 't Gaertsdorp
over de hondert gulden aen wollen & linnen cleeren dien
hem gevangen met zyn medehulperen in de juerisdictye
van Opdam zyn ontjaecht. Heeft ooc mede noch boven
OR 5656/276
dien verclaert dat hy de goederen tot eenen Aeriaen Gerytsz Butterpot
gestolen gevonden heeft in de hoyschuer van eenen Joris Mathysz
van welcke goederen hy tegenwoordich bekent de broec aen te hebben
seyt dat de reste hem offgedwonngen zyn van dien die se gestolen hadden
& dat die selfde by een van haer hoeren tot Schagen om een kindts rock
dien zy daer voor gemeten was vercocht heeft tot een slaepvrouw
wonachtich t'Scagen omtrent de kerc. Is ooc mede noch bovendien in den
jaer 88 opten 26en septembris by vonnisse van Scheepenen uuyt de
juerisdictye van Nydorpercogge gebannen den tyt van 5 jaeren op
arbytrale geeselinge met noch meer andere delicten & opressyen
die den delinquant noch bovendien dagelycx tot de goede huysluyden soe
hier soe daer gedaen heeft. Aenseggend verder Lammert Claesz alyas
Pantgevet dat hy ooc naedat hy tot twee malen soe tot Amsterdam
& te Lantsmeer gebrantekent is geweest dieffgelycken gestolen &
opgebroocken heeft de huysinge van eenen Backer tot Barsingerhorn
aldaer genomen twee linnen webben met andere diverse cleederen op welcke
dieverye hy alhier gevanckelyc is genomen nae dat hy zyn eer van de huysluyden
wilde gebetert hebben / is daer nae ooc opten 15en augusty
uyt 'scHeeren gevanckenis alhier gebroocken in den jaere 90 / is ooc mede
by leenmannen uuyt het baylyouscap van Nyburch opte galge gebannen
heeft ooc noch daer boven zekere dieverye geattenteert in de juerisdictye
van Hoochtwoudt daer hy over dies by de huysluyden tot Hoochtwoudt
gevanckelyc gebracht is. Alwaer hy uuytgebroocken & ooc met
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'scHeere slooten die selycken & stelmachtich is gaen loopen / Heeft
ooc met eene Hermen Wappercaeck & Willem van Sontsbeec
op ------ in "De drie Slockers" helpen verteeren seker goudt dat hy wiste
tot Eertswoudt gestoolen te zyn. Seyt ooc hy delinquant verlooren te hebben den
lombaerts
brieff dien hy van Wappercaeck gecregen heeft van de kaers die tot
Purmeryent in de lombaert is gebracht die welcke ten huyse van
Cornelis Olpfhertsz tot Schagen op 't Gaertsdorp was gestoolen boven
noch meerder delicten & opresseyen & drygingen dien hy
in den jaere 88 soe tot eenen Jan Bartolmeus & andere plaetssen
gedaen heeft uuyt alle welcke veurzeyde delicten & misdaden den
Offycier uuyten naem van de Graefflicheyt & Hoochovericheyt
voor concluysye was nemend. Dat die veurzeyde gevangens &
delinquanten by myn Edele Scheepenen vonnisse souden werden verclaert
gebracht te werden op 't galgevelt daer men gewoonlyc is de misdadygen
te justyficeeren & dat zyluyden aldaer geexecuyteert soude werden
mette coorden datter de doot nae volge sal & gehangen twysken
hemel & aerde tot straffe & exemple van alle andere quaetdoenders & verder haer goederen verclaert als geconfisqueert tot
OR 5656/276v
die Graefflicheyts behoeff &
Scheepenen op dies in alles gelet nae behooren meerder geneycht zynde
tot barmhertichheit dan tot strenge reguer van justytye condempneeren
de veurzeyde gevangens & delinquanten strengelycken gegeeselt &
verder gebrantekent te werden & verder den tyt van 25
jaeren gebannen uuyt 't schoutampte van Nydorp
cogge / opte pene van de galge soe zy wederomme verschynen
binnen onse juerisdictye & in gevalle soe zy wederomme
alhier in den juerisdictye quamen & binen den veurzeyden 25
jaeren wederomme in onse juerisdictye quamen
by yemant geaprehendeert worde sal den aprehendeerder
genieten genieten uuyt de statsbuersse van Nydorp
de somma van 25 k gulden & binnen sonnenscyn te vertrecken
uuyt 't schoutampte van Nydorp. Aldus gedaen by Schepenen
Pieter Reysersz, Syvert Pietersz, Cornelis Michielsz,
Aeriaen Jacopsz, Floris Jansz, Claes Cornelisz &
Jan Cornelisz.
Scheepenen justyficeeren & verclaeren dat den veurnoemde
gevangens op ten 8en january van deser maent geaprehendeert
zyn in oirconden by ons getekent.
by my Syvert Petersz
by my Aerian Jacopsz

Claes Cornelisz Grootes
bij mij Jan Cornelis

OR 5656/277
Upten 20en january 1592
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Willem Ysbrantsz van Calverdyc laet hem gewillichlyc condempneren
contra Claes Cornelisz Kruyff twisken hier & Sint Jan eerstcomend
te betalen de somma van 54 karolus guldens off
't staet langer met gemoed. Spruytend van coop van een bonte ruynpaert.
Geschiet ter presentye van Syvert Pietersz & Floris Jan Dircx Scepenen
tot Nydorp.
Upten 9en ffebruary anno 1592 compareerde
voor ons Scheepenen by naemen ondergezeyd Jan Bartomeusz
van Schagen met Ghaierte Garbrantsdochter van Oude Nyedorp
opte Westermoerbuyc de welcke metten anderen in den heylygen echten
state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Pieter Reyersz Muller
en Syvert Pietersz Scheepenen der stede van Nydorp & my
als Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/277v
Den 27en january 1592
Scheepenen van Nydorp
Pieter Reyersz
van Oude Nydorp
Syvert Pietersz
Floris Jan Dircx
Cornelis Michielsz
Aeriaen Jacop Dircx Claes Cornelisz Grootes
Jan Cornelisz Kuyper
Cornelis Jacop Symons van Ouwe Nydorp is by Schepenen
vonnisse gecondempneert Heynderick Cornelis Reyers
tot Ouwe Nydorp te betalen twisken hier & 14
dagen de somma van 61 gulden 5 sth 8 penn.
off 't staet langer met gemoedt, spruytend van
versceenen kustinge.
Scheepenen condempneren Jacop Aeriaen Syverts
Herc Jongen tot Winckel den wyncoop twisken
hier & 14 dagen te betalen
& in gevalle Jacop voorzeyd 't lant in coop nyet
en neemt sal Jacop de geheele wyncoop betalen.
Scheepenen hebben Cornelis Jacop Grootes gecondempneert
contra Herc Jongen in ---licheyt voer desen instanty.
Scheepenen condempneeren Pieter Jan Bleskes omme
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twisken hier & 14 dagen met Pieter Aeriaensz
te rekenen & volgens dien die welcke berekent
wert alsdan te betalen.
Cornelis Jaep Symons laet hem gewillichlyc
condempneeren contra Heynderic Cornelis Symons voer de
somma van 7-8-8 spruytend van verwilckeurt
gelt van een boelbrieff & 't selffyge twisken
hier & 14 dagen te betalen / geschiet ter presentye
van Jan Cornelisz Sceepen.
Cornelis Jaep Symons kent Willem Dissel sculdich
te wesen de somma van 20 sth & belooft 't selvyge
te betalen twiske hier & 14 dagen. Gedaen ter
presentye van Jan Cornelisz Scheepen.
OR 5656/278
Scheepenen hebben Groot Jaep gecondempneert contra Heynderic
Cornelis Zymons roerend van een boelbrieff voer
de somma van 43 gulden off daeromtrent in gelt off
uuytleg twisken hier en een maent off 't staet langer
met gemoed / & by gevalle daer yet op gegeven waer sal
't selvyge mogen in affcortinge brengen.
Jan Allertsz Spaniaert is van Scheepenen gelt off pandt toegewesen
contra Pieter Wouters voor de somma van 15 gulden &
dat aen Pieter Wouters beste cleederen.
Scheepenen hebben Jan Lammertsz Pannekoec gecondempneert
omme twisken hier & 14 dagen bewys in te brengen van
't gunt Jan Lammertsz susteneert contra Willem Jansz.
Den questye hinc inde contra Willem Jansz eysser & Dirck
Claesz verwerer is by Sceepenen vonnisse gerenvoyeert
aen de consellatye van Rechtsgeleerden twisken hier & 14
dagen.
OR 5656/278v
Upten 10en february 1592
Jan Cornelisz Frericxz Aeriaen Jaep Maerckes. Heynderick Ouweneels & Jan Koomen Nees, gedaechdes contra Claes Lammertsz
Molenmeester van de Leyerpolder / gecondempneert zynde om te
getuygen verclaeren in juydytye dat Pieter Louerusz met
Claes Lammertsz eysser & Dirck Florisz Molenmeesters is
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veracordeert dat Pieter Louerusz Veurint nu noch ten eewygen
dagen nyet sal mogen timmeren noch boomen planten op 't suyteynd van de acker leggende met 't zuyteynd aen de veurnoemde molenwerff
hem Pieter Louerus nu tertyt competerend maer dat Pieter Lourus
Veurint op 't noordeynd van de aker nevens de andere huysen wel soude
mogen timmeren & boomen planten naer syn gelieffven.
Claes Pieter Nayer van Veenhuysz kent Heynderick Cornelis
Symons sculdich te wesen de somma van 23 gulden
spruytend van een boelbrieff & belooft die selffde te betalen
twisken hier & 14 dagen op pene van van uuytleg.
Geschiet ter presentye van Cornelis Michielsz Scheepen.
Scheepenen hebben Jan Jansz Coruer Janoom / gecondempneert
uuyt crachte van zeker zyne oblegatye contra Cornelis
Hercxz van Schagen als man & voocht van Guert Prissesdochter eysser
veur dees tyt in de eerste vellicheyt.
Scheepenen condempneeren Geryt Claes Feuwes. Pieter Aeriaens
twisken hier & 14 dagen te betalen de somma van 20 gulden
spruytend van huer van lant & 't waert sake dat Geryt
conde bewysen dat Pieter hem belofte gedaen heeft om
't lant te ---ssen dat hy alsdan sal corten.
Scheepenen renvoyeeren de questye hinc inde contra Willem Jansz
eysser & oom Yffiens erffven verwerers aengaende de notwech
aen Rechtsgeleerden twisken hier & 14 dagen.
Pieter Jan Bleskes eysser contra Pieter Cornelisz Borst
Ouwe JanOom, Teus Gyses Jan Maerten Wevers, Jacop Ruych
Amel Garbrants. Jan Pankoec & Symon Claes Heyndricxees
is van Sceepenen gelt off uuytleg toegewesen
twisken hier & 14 dagen off zy keeren 't met beter recht
roerend van koegelt.
OR 5656/279
Jan Lammertsz Pannekoec is van Scepenen gecondempneert
alsoe hy geen bewys in en brenckt / Willem Jansz te betalen
twisken hier & een maent. Off 't staet langer met gemoed.
Roerend van inpost.
Scheepenen condempneeren Geryt Jansz van Aelsmeer eysser
contra Tys Stooc verwerer beyde cautye & borch te stellen
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aen wedersyden om 't gewys te voldoen.
Den questye hinc inde contra Jan Doesz eysser & Pieter
Komen Jans als geordoneerde voocht van d'erffgenamen van
Tys Heertges verwerers is by Scheepenen gerenvoyeert aen mannen
op een beproeff, als namelyc Pieter Claesz & Cornelis Rensz
t'Ouwe Nydorp & Cornelis Rembrants & Folckert Rommelaer.
OR 5656/279v
Upten 24en february 1592
Jan Jacop Symons t'Ouwe Nyerop kent Claes Aeriaensz
Bommer t'Oue Nydorp sculdich te wesen de somma van 31 gulden
spruytend van oncosten & belooft 't selffde te betalen
twisken hier & mey eerstcomend aldus gedaen ter
presentye van Aeriaen Jacopsz Sceepen.
Scheepenen persisteeren & wysen den uuytspraeck
gedaen by Reyer Nysen Jan Cornelisz. Jonge Jan
Oom / & Cornelis Heyndericxz van waerden contra
Cornelis Pietersz & Jan Cornelisz Scager & dat den
veurnoemde Cornelis Pietersz & Jan Cornelisz sullen tosamen
metten Scoudt acorderen : soe nae zy comen & tot
dien betalen Jan Cornelisz den twee deelen & Cornelis
Pietersz een derden deel & de verder costen soe van
talluyden & anders compensatie.
Scheepenen condempneeren Jan Jaspersz Meynert Garbrats
te betalen twisken hier & palm eerstcomend veur de somma
van 35 gulden ter causse van taru & boonen naer uuytwysen zyn oblegatye off paesmerc ten langsten.
Schepenen verclaeren Jan Oom gedaechde contra Cornelis Hercxz
eysser veur desen instantye in de tweede fellicheyt
by soe verre Jan Oom nyet verscynt by gespannen vierscaer.
Jan Tyssen & Pieter Lammertsz gecondempneerde verclaeren
in juydytye dat Pieter Louerusz voer zyn moyten
zoude hebben 11 rinsguldens & dat hy voer de
zexluyden ten tyde van 't acoort beloofde zyn loven
op 't suyteynd van de acker nyet te timmeren & is desen
nae luyt van de voorgaende Scepenen vonnis by Pieter Lourus
getekent.
't merc van
Pieter Louerus.
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OR 5656/280
Scheepenen hebben den questye hinc inde contra Jan Aeriaen Snyers
eysser & Claes Heyndricxz van Woerden gerenvoyeert aen mannen
namentlyc Pieter Claesz t' Ouwe Nyerop. Symon Lutjaeps Jonge Jan
Neel Vrericx & Jaep Jan Claes / Claes Heyndericxz protesteert
van costen scade & intereste.
Jan Jaep Symons is by Sceepenen vonnisse gecondempneert Willem
Jansz te betalen twisken hier & paesmerc off 't staet langer
met gemoed off ten waere Jan 't selfde keerde met beter recht
voer de somma 7 gulden 3 sth spruytend van heerlycke scult.
Geryt Amelsz & Claes Pietersz Koeman rechtelycken verdaecht
zynde omme van de waerheyt getuychenis te geven t' versoecke van
Cornelis Jansz Bruyn verclaeren in juydytye dat -------- een tyt
van drie vierndel jaers geleden zy atestanten geweest zyn ten
huyse van Dirck Jansz Doncker & dat alsdoen Cornelis Jansz
requerant van Willem Jansz cochte hondert gulden aen gelt & dat op een jaerdach & op Willem voorzeyd zyn vier kinderen lyff & dat den dach
zoude ingaen soe wanneer Willem Jansz veurnoemt Cornelis Jansz
de penningen aentelde.
Verclaerde Geryt Amelsz verder alsdoen gesien te hebben dat
Willem Jansz alsdoen gelt heeft uuytgehaelt ofte vertoont
verclaerde ooc mede dat Geryt Amels dat opten saterdach veur Winckeler
merckt lestleden ten huyse van Willem Dissel Willem Jansz
heeft hooren presenteeren Cornelis Jansz de penningen te willen
aentellen mits dat den dach soude ingaen doen den coop gesciede
& dat alsdoen Cornelis Janssen presenteerde de penningen te
ontfangen mits dat den dach soude ingaen als hy de penninge ontfinc.
OR 5656/280v
Up huyden den eersten maerte @ 1582 compareerde voor
ons Scheepenen ondergezeyd Jan Syvertsz van Oude Nydorp met
Alyt Jansdochter van Nibbincxwoudt den welcken metten
anderen in heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Pieter Reyersz & Syvert Pietersz Scheepenen
tot Nydorp & my als Secretaris Floris Claesz Buyten.
Op huyden den 3en maerte anno 1592 compareerde voor ons Scheepenen ondergescreven
Geryt Jacopsz met Griet Gerytsdochter onse medepoorters de welcken metten anderen
in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
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Aldus gedaen ter presentye van ons Pieter Reyersz & Syvert Pietersz Schepenen binnen
Nydorp. My present Secretaris F.C. Buyten.
OR 5656/281
Upten 19en maerte @ 1592
Scheepenen condempneeren Teus Gyses, Claes Jansz Lakencooper tot
Winckel twisken hier & paesmerc eerstcomend off 't staet langer
met gemoed te betalen voer de somm van 7 gulden 8 sth 12 penn
spruytend van laken mette costen daeromme gedaen.
Scheepenen renvoyeeren de questye hinc inde contra d'erffgenamen van Mathys
Heertgesz ter eenre & Jan Doesz ter andere aen de ouwe
arbyters mits datsse noch 2 mannen sullen tot haer mogen
verkiesen & noch den erffgenamen van Huysduynen selffver
daer over ontbieden & alsdan acorderen soo't doenlyc is
& dat twisken hier & 14 dagen soo't doenlyc is.
Jan Keyses is veur dees by Scheepenen verclaert vellich
soe hy by gespannen vierscaer nyet en coempareert contra
Jan Frericxz t'Ouwe Nydorp.
Scheepenen hebben Cornelis Jansz Groteman gecondempneert
Aeriaen Claesz Oterlyc zynen swager te betalen de somma
van 50 k guldens min 10 sth & de questye van de oblegatie
in state. Schepenen hebben Groteman gecondempneert omme
alhier onder Jan Heyndericxz te laten in areste blyven tot
voordel van Aeriaen Claesz de somma van 9 pont flaems.
Scheepenen condempneeren Willem Jansz Meester Tomas
te betalen voor de somma van 8 k guldens twisken hier
& 14 dagen spruytend van meesterloon.
Cornelis Pietersz Bac tot Winkel gedaechde contra Pieter
Cornelisz eysser is veylich verclaert.
Schepenen hebben Groot Jaep veur dees tyt vellich verclaert
contra Maerten Pietersz ---ncx van Bennincbroec eysser
die welcke versoeckt betalinge van 56 gulden 5 sth spruytend
van coop van een paert.
Jan Jacopsz eysser & Geryt Willemsz verwerer acorderen elcxander datsse malcander sullen leveren behoorlycken brieffve
van kustinc & quytantye & dat 't selfyge sal rusten onder
Scheepenen om mey eerstcomend mits dat nae mey de brieffven
sullen effect sorteren.
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OR 5656/281v
Up huyden den 23en maert 1592 compareerde voor ons
Scheepenen ondergezeyd Freric Cornelisz van Schagen met Neel
Jansdochter van Nydorp de welcke metten anderen in den
heylygen echten state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Aeriaen Jacops & Jan Cornelisz
Scheepenen der stede Nydorp & my Secretaris aldaer Floris Claesz Buyten.
OR 5656/282
Upten vyffden april @ 1592
Lysabet Mayersdochter wedue van Cornelis Jansz alias Knechten
van de Zydwint bewyst huer twee kinderen met name Ouwe
Marytgen & Diewer Cornelisdochters tot huer zalyge
vaders erffve een somma van 185
k guldens tot 40 grooten Vlaems 't stuc diewelcke zy nae
huer doot sullen genieten rustend onder Aeriaen Aeriaensz
de swager van Neecke Komes. Aldus gedaen ter presentye
van Cornelis Michielsz & Claes Grotes Schepenen.
Scheepenen condempneeren Cornelis Rembrants gedaechde.
Scheepenen condempneren Pieter Cornelisz Borst in gelt off
uuytleg contra Claes Aeriaensz Scotfanger tot Oude Nyedorp
twisken hier & een maent off hy keert 't selvyge met
beter recht roerend van erffpacht & lantscot achtervolgend
Claes Aeriaens boec.
Scheepenen verclaeren datsse wel weten datter eendrachtelyk
gewesen is dat pertyen namenlyc Bremer eysser & Aeriaen
Gerytsz soude conseleren twisken hier & 14 dagen.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Willem Jansz &
Cornelis Jansz de tyt sullen middelen aengaende 't verloop
van tyt dat de coopmanscap gesciet omme in te gaen
--------------------- willich is omme de penningen te tellen
ofte omme die te ontfangen dat d'selvyge sal gehouden zyn
te betalen den wyncoop.
Scheepenen condempneren Jan Jacop Symons in gelt off uuytleg
contra Willem Jansz twisken hier & een weec voer de
zomma van 7 gulden 3 sth mits dat Willem Jan Jacopsz
van te vooren daer van sal moeten insinueeren.
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Cornelis Jansz Groteman transpoirteert & draecht mits dese
op in handen van Aeriaen Claesz zynen swager de somma
van 49 k guldens 5 sth hem competeerend van
Jan Heyndericxz com socus.
OR 5656/282v
Upten 12en april @ 1592
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Ryckert Ryckertsz van
Vollenhove Schoudt tot Nydorper cogge uyten naeme en
van wegen de graefflicheyts van Hollant gedaen op &
tegens Claes Pietersz backer van Antwerpen & Geerte
Meynertsdochter van Uuytrecht tegenwoordich gevangens
hemluyden aenseggend datsse metten anderen in hoererye
converseeren sonder getroudt te zijn & verder met malcander
contrarye 't placaet by zynder Exellentie & den Generale Staten
gemaeckt hebben geloopen valckeren & teeren opte goede
huysluyden sonder te betalen. Concluydeerde d'veurzeyde Offycier
dat d'veurzeyde gevangens nae vermelden 't placaet soude werden
gejustyficeert mette coorde.
Scheepenen op dies in alles gelet nae behooren meerder
geneycht zynde tot barmherticheyt dan tot strenge reguer
van justytie hebben d'veurzeyde gevangens veur den tyt
van een jaer nae date deses gebannen uuyt 't scoutampte
van Nydorp cogge / opte pene soe zy binnen den veurzeyden
tyt wederomme alhier geaprehendeert werden op
strengelycken gegeeselt te werden.
De veurzeyden gevangens zyn opten 4en april 1592 binnen den
banne van Nydorp geaprehendeert by Pieter van Beest
& Cornelis Tielmansz landtdrosten die welcke zy nae
vermelden huer last die zy landrosten hadden van zynder
Exellentie & den Generale Staten gelevert hebben aen de Offycier
tot Nydorp die welcke de gevangens te rechte gestelt heeft.
Aldus gedaen op jaer & dach als boven. In kennisse by ons
Scheepenen getekent,
by my Syvert Pietersz
Claes Cornelisz Grootes
by my Aerian Jacopsz.
OR 5656/283
Up huyden den 11en april anno 1592 compareerde
voor ona Scheepenen ondergezeyd Jacop Cornelis Aeriaens onse medepoorter & verclaerde hoe dat hy comparant veurnoemt eertyts in handen
van Jan Tysz & Cornelis Rembrantsz alle zyne goederen opgedragen
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heeft & dat voer de lichtinge van zekere opgewuerde penningen
die weken d'veurzeyden Jan Tysz & Cornelis Rembrantsz voer hem comparant
opgenomen heeft blyckend by den besegelde brieve van
opdrachte daer van zynde van date den 12en february @ 1590, & dat
hy den selven somma in den besegelde brieffve gementioneert
noch nyet affgelost en heeft sulcx dat d'veurnoemde Cornelis Rembrantsz ende
Jan Tysz noch van de voorzeyde laste nyet geindempneert ofte ontlast en zyn.
Soe is't dat hy tot versekeringe van dien omme Cornelis Rembrantsz
& Jan Tysz van dies te ontlasten daer voor ad nova specealic verbonden
heeft zyn 5 koebeesten die hy comparant tegenwoordich opte stal is hebbend
waer van de zelvyge gehaert zyn als volcht te / weten
4 roode & 1 swart / een rootbleec die viermael gecalft
heeft een bloetroodt van 't zeste kalff / den swart van zeven calveren
een twynter vaers wesende rootbleec / & een winter rootbleec
& noch een rootblaex hokeling & noch 2 scaepen & verder alle
muebele & inmuebele goederen / present & toecomend geen uuytgesondert.
Aldus gedaen op jaer & dach als boven ter presentye van Pieter
Reyersz / & Syvert Pietersz Scheepenen & my presendt Secretaris Nydorp.
Floris Claesz Buyten
Up huyden den 28en juyny @ 1592 compareerde voor ons Schepenen
by namen ondergezeyd Pieter Lubbertsz van Nydorp met Griet Michielsdr
van Oude Nydorp de welcken metten anderen in den heylygen echten state
vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Pieter Reyersz & Syvert Pietersz
Scheepenen der stede van Nydorp. My presendt Secretaris Nydorp.
Floris Claesz Buyten
OR 5656/283v
Upten 20en april @ 1592
Scheepenen condempneeren Jan Allertsz Spaniaert & Cornelis
Engels elcx in een boete van 10 pont contra den Offycier
off ten waere de gecondempneerde 't zelvyge twisken hier
& een maent keerde met beter recht.

Scheepenen ontseggen Willem Hansz van den eysch & concluysye
op Claes Claesz Smit gedaen & genomen nopende 't meesterloon.
OR 5656/284
Up huyden den 28en april @ 1592 compareerde
voor ons Scheepenen by naemen ondergezeyd Jan Jansz Aeriaen Buers van
Nydorp met Guerte Claesdochter van Opdam. de welcken metten anderen
in den heylygen echten state vergadert zyn.
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Actum ter presentie van Syvert Pietersz & Floris Jansz Scheepenen tot Nydorp.
My presendt Secretaris Floris Claesz Buyten.
Up huyden den 3en may anno 1592 compareerde
voor ons Scheepenen by naemen ondergeschreven Geryt Amelsz met Griete
Pietersdochter beyde van Nydorp mitsgaders Aeriaen Cornelisz van Nyedorp
met Griete Meyertsdochter van geboorte van Hensbroeck dewelcke metten anderen
in den heylygen echten state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Pieter Reyersz & Syvert Pietersz Scheepenen der stede
van
Nydorp. My presendt Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/284v
Upten 4en may 1592
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van de Scoudt gedaen op &
tegens d'erffgenamen van Tys Heertges mitsgaders Jan Doesz
omme betalinge ter somma van 10 pont uuyt sake datsse Scepenen
vonnisse nyet geeffectueert hebben. Scheepenen verclaeren by
vonnisse nae 't blyc by Meester Cornelis als gemacht van de
voorzeyde erffgenamen geexibeert & apsolveren den voorzeyden erffgenamen
van eysch by den Scoudt gedaen nopende Jan Doesz in state.
Up huyden den 10en mayus anno 1592 compareerde
voor ons Scheepenen by namen ondergescreven Pieter Adriaensz uuyt
Flaendren nutertyt wonachtich te Haringhuysen met Griete Tyssesdochter van de Sydwint den welcken metten anderen in den heylygen
echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Pieter Reyersz & Syvert Pietersz
Scheepenen tot Nydorp. In oirconden by ons Scheepenen beyde
ondertekent / my present Secretaris Nydorp Floris Claesz Buyten.
Upten 4en may 1592
Scheepenen condempneren Jan Aeriaen Snyers Claes
Heyndericxz van Woerden te betalen ter somma van 83-4-0
spruytend van verscenen lanthuer. Compenserend de costen
om redenen.
OR 5656/285
Up huyden den eersten juyny anno 1592
Albert Jansz Nyekelant gedaechde, contra den Scoudt eysser ontkent
wel espresselycken den scriftelycken eysch by den Schoudt eysser
op hem gedaechde gedaen & genomen.
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Scheepenen verclaeren for heuren vonnisse dat den Schoudt zynen
eysch by getuygen gehouden zal zyn te ferifeeren.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van Jan Pieter Claes
eysser gedaen op & tegens Syvert Pieters & Cornelis Heyndericx
com socus gedaechde omme betalinge van zekere biggen ----------wysen den oblegatie daer van zynde. Scheepenen wysen
& verclaeren den oblegatie van waerden
admitteeren pertyen soe se yet meerder hebben in te brengen dat sse sulcx
mogen doen.
Scheepenen condempneeren Pieter MaertszCorman de wedue van Jan Claes Yffs. Geryt
Maertsz wedue. Geryt Claesz Risses / Pieter Kooren Jonge Jan Aerian Buersz
& Cornelis Aeriaen Spaen in gelt off uuytleg twisken hier en
acht dagen. Spruytend van verpondinge achtervolgend zyn boec off 't staet
langer met gemoedt.
Scheepenen condempneren Jan Jacop Symonsz Cornelis Heyndericxz
Scoudt tot Oude Nydorp twisken hier & een maent off 't staet langer
met gemoedt te betalen de somma van 18 gulden 7 sth spruytend
van een wagen achtervolgend den boelbrieff daer op betaelt 15 / sth.
Up huyden den 21en juyny @ 1592 compareerden voor ons
Scheepenen by naemen ondergezeyd Cornelis Jacopsz van
Harincarspel met Aeff Pietersdochter van Nydorp de welcken
metten anderen in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Pieter Reyersz & Syvert Pietersz
Scheepenen tot Nydorp.
OR 5656/285v
Upten 15en juyny @ 1592
Cornelis Jacop Symons t'Oue Nyerop laet hem gewillyc condempneren
Willem Jansz twisken hier & een maent te betalen voer
de somma van 18 gulden 18 sth spruytend van zekere
oblegatie off 't staet langer met gemoed ter presentye van Cornelis
Michielsz Schepen.
Pieter Jan Pieter Wyerts laet hem gewillichlyc condempneren Floris
Claesz twisken hier & een maent off 't staet langer met gemoedt
voer de somma 6 gulden 17 h sth spruytend van laken ter presentye
van Cornelis Michielsz Scheepen,
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Geryt Claesz van den Langereys laet hem gewillichlyc
condempneren omme Marytgen Ripperts off haer oude kinderen
twisken hier & 14 dagen te betalen ter somma van 100
k guldens hooftpenningen staende in 't weesboec, & van den verder
reste wesende 50 gulden staende mede in 't weesboec
dat die alsnoch om alreheylygen eerstcoment sal blyven staen
mits dat hy Geryt Claesz daer voor twisken hier & 14
dagen sal stellen cautie suffesant / & in gevalle Gerijt
Claesz sulcx nyet en doet, dat hy hem alsdan ingewonnen
waert tegens de naeste rechtdach / Aldus gedaen ter
presentye van Pieter Reyersz, Syvert Pietersz & Jan Cornelisz
Scheepenen.
Scheepenen condempneren Syvert Pietersz, Cornelis Heyndericxz
com socus twisken hier & een maent, off 't staet langer met
gemoedt te betalen nopend de biggen, achtervolgend de oblegatie
dien Jan Pieter Claesz onder hem heeft.
Scheepenen condempneren Cornelis Hercxz Coop van Hensbroec
contra de Scoudt in een boete van 5 pont achtervolgend de preveledge ter
cause hy tot Oude Nydorp van Jan Willems is gearesteert &
vertrocken es sonder te stellen cautie. Off ten waere Cornelis
Hercxz 't selvyge over 14 dagen met beter recht.
OR 5656/286
Upten 29en juyny anno 1592
Scheepenen condempneeren Aeriaen Symonsz Nyekelant omme twisken hier
& 14 dagen op ten interrogatorium by den Offycier hem overgesonden zyn getuychenis te doen van 't gunt hy daer van weet.
Ryckert Ryckertsz Schoudt tot Nydorper cogge van wegen de
graefflicheyt van Hollant versoeckt veur den derden instantye
uuytinge van recht opten thienders van jaer 91 & dat
nae vermelden den eysch & concluysye op by hem eysser opten
gedaechden gedaen & genomen.
Schepenen stelden 't vonnisse tot over 14 dagen & dat voer den 3en instantye.
Scheepenen condempneren Cornelis Jacop Symons t' Ouwe Nydorp.
Maerten Pietersz van de Huygendyc twisken hier & een maent
te betalen de somma van 59 k gulden 10 sth spruyttend van verschenen
scuyts kustinge & in gevalle Cornelis Jacopsz veerthien
dagen daer nae nyet en betaelt dat Maerten Pietersz
't selvyge alsdan sal mogen van de Scboudt laten uuytlleggen.
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OR 5656/286v
Upten 27en july anno 1592
Scheepenen renvoyeren de questye hinc innde contra Hilbrant Jacopsz
& Jan Evertsz eyssers & Groot Jaep gedaechdes aen mannen als
namenlyc / aen Maerten Pietersz Fecke / Folckert Rommelaer
& Floris Hermensz.
Albert Jansz Nyekelant alydgeert in juydytye
zeggende dat het rabanwerye was dat den Schoudt
voortstelde.
Noch alledgeert Albert Jansz voorzeyd zeggende tegens den
Schoudt dat hy genoch soude te doen hebbe dat hy
't valsche aenseg daer Aeriaen Symonsz worde opgeseyt
zoude bewysen Albert Jansz laet hem t'aenseg ontfallen
a aerecht van den lande leggende oversulcx opten scyff 10 sth 20 h sth.
Cornelis Jacop Symonsz laet hem gewillichlyc condempneren
Floris Claesz twisschen hier & 14 dagen te betalen een
somma van 101/2 gulden geschiet ter presentye van
Syvert Pietersz Scheepen.
OR 5656/287
Up huyden den laesten juyly 1592
Scheepenen gehoort & gesien den eysch & concluysie
van den Schoudt van Nydorper cogge / op & tegens den
pachters van de thienden van de jaere 91
gedaechdens gedaen & genomen & insgelycx
gesien & gehoort hebbende die defentie van de
selvyge gedaechdens opten eysch van den Offycier gedaen
& ingebracht / ende op dies in alles gelettet & daer
op overgewegen hebbende naer behoorten hoe die
pachtinge in questye geschiet was in't openbaer
op't tstathuyse binnen Alcmaer ter presentie / & in 't
aenhooren van eenen ygelyc soewel burgers van
Alcmaer als oock andere lantluyden buyten den
cogge van Nydorp wonachtich / die oock all eenyge
perthyen der selver thienden gepacht hadden / alsooc
mede hoe dat die comissaris zyn optie & kuer hadde
de thienden soe zy telaech liepen aen hem te houden / als ooc
wel by hem gedaen es & andere redene hem daer toe moveren
hebben Schepenen by haeren vonnisse verclaert gelyc zy verclaeren by desen
ontseggen den eysser zynen eysch & concluysye opten gedaechdens
gedaen & genomen. Apsolveren den gedaechdens van de zelven
op welcke vonnisse den Offycier protesteert.
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OR 5656/287v
Upten 10en augusty 1592
Den Schoudt wert by vonnis van Scheepenen gecondempneert
omme twisken hier & 14 dagen in te brengen copie van alsulcken overgift als Albert Jansz Nykelant voer den colledge van
gedeputeerden rayden van West Vrieslant doen hy tot Hoorn
geaprehendeert waer overgeveven heeft. 't Welc den Scoudt hem
vermeten heeft in te brengen.
Scheepenen condempneren Cornelis Jaep Symons Jan Cornelisz tot Oude Nyerop
twisken hier & kermis eerstcomend te betalen de somma van 22 gulden
5 sth 8 penn off 't staet langer met gemoedt. Spruytend van gehaelt
laken.
Scheepenen hebben Dirck Claes Scotfanger gelt off uuytleg
toegewesen twisken hier & 4 dagen contra Geryt Claesz
Risses achtervolgend zyn boecken roerend van lantscot &
molenscot.
Upten 24en augusty 1592
Floris Claesz is van Schepenen gelt off uuytleg toegewesen
contra de sequesters van Luytgen Jacops boedel twisken hier
& 14 dagen voer de somma van 6 gulden. Spruytend van
weetgelt.
Noch van gelycken gelt off uuytleg twisken hier & 14
dagen mede van weetgelt tot Hoorn gedaen al over lanc
off de seqesters keren 't met beter recht voer de somma van 27 sth.
Upten 7en september 1592
Den Schoudt als gemacht van de credytueren van de desolaten boel van Luytgen
Jacopsz
alydgeert in juydytie dat Cornelis Claesz Amsterdammetgen
nae rechte noch competeert 30 scellingen & 30 vyff penningen
zonder meer.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Cornelis Claesz Alcmaer
eysser, mitsgaders Cornelis Reyersz com socus als credyteurs
van de desolaten boel van Luytgen Jacopsz twisken hier
& een maent / off 't staet langer met gemoed in presentie
van de sequesters wederomme sullen herrekenen / Op welcke
vonnisse den Schoudt uuyten naem van zyne meesters protesteert.
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OR 5656/288
Pieter Pietersz Bremer verclaert ten versoecke van Cornelis Aeriaen Claes
Solvit dat hy Cornelis Aeriaensz het bier daer questye om es by de mengelen
vercocht heeft.
Scheepenen wysen voor vonnisse dat Hilbrant
Jacopsz com socus zyn grandt sal hebben aen de vruchten van 't lant.
contra Jacop Cornelis Aeriaens voor zyn achterwesen.
Den 21en september anno 1592
Rechtdag den 5en october 1592
Scheepenen condempneren Willem Jansz Hansz
Luytgen Nannancxsz notaris t'Schagen twisken hier & 6
weecken te betalen off 't staet langer met gemoedt de somma
van 9 gulden 8 sth ter causse van verdient sallaris
off hy keert het met beter recht.
Rechtdag den 2en november 1592
Scheepenen condempneren Jacop Cornelis Aeriaens Maerten Pietersz
Bennincbroeck twisken hier & kersmis te betalen ter somma
van 56 gulden 5 sth spruytend van coop van een paert.
Scheepenen persisteeren by hueren vonisse van date den 5en
october ter versoecke van Luytgen Nannincxz tot Scagen gepronensieert
by gevalle Willem Jansz twisken hier & 14 dagen gheen
rechte keer en doet, dat Luytgen Nannincxz in sulcken
gevalle alsdan zyn penningen volgen sal.
Scheepenen condempneren Aeriaen Cornelisz Schipheer in gelt off
uuytleg twisken hier & 14 dagen voer de somma van 11 h guldens
contra Cornelis Pieterrsz & Pieter Jan Almers kercmeesteren tot Oude Nydorp
nae vermelden huer boec spruytend van erffpacht
op welcke vonnisse Aeriaen Cornelisz protesteert.
Scheepenen condempneren Willem Dissel twisken hier & 14 dagen
te tuygen contra Willem Jansz & dat op seker interogatorium.
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OR 5656/288v
Den 16en november 1592
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysie van den Offycier
van Nydorpercogge van wegen de graefflicheyt van Hollant op &
tegens Jan Riddersz alyas Snoy van Schagen delinquant van
Willem van Limmen hebben Scheepenen den selvygen Snoy
gecondempneert in d'eerste defoudt & volgens dien verclaert
dat den eysser zal den zelvygen delinquant doen den
anderen sytatie.
Scheepenen condempneren Cornelis Jaep Symons
Cornelis Jansz twisken hier & 14 dagen te betalen
ter somma van 4-4-0 van arbeytsloon off 't staet
langer met gemoed.
Den 30en november 1592
Scheepenen gehoort hebbend den eysch by Ryckert Ryckertsz
gedaen op & tegens Jan Doesz t'Ouwe Nydorp gedaechde
omme de somma van 10 pont uuyt sake dat den gedaechde
off zyn meester zoude onrechte clachte gedaen
hebben / & den defentie van de gedaechde, apsolveren den
gedaechde van de eysch & concluysie op hem gedaen &
genomen.
26en january 93

't scryffgelt van de
acten & 't recht
van de Offycier &
de boode t'Scagen.

Is by Scheepenen van Nydorp
ten versoecke Willem Dissel Boode tot Nydorp
van 3 weeten ofte sytaten . by hem gedaen binnen
Schagen aen de ~ contra Jan Riddersz Snoy delinquant
van Willem van Limmen ; & is hem toegetaxeert. Soe
voer zyn dachgelden, verteerde costen --- als voer drie
versceyden resten en een somma van zes 12 gulden.

OR 5656/289
Upten 14en december 1592
Scheepenen condempneren Cornelis Jacop Symons / Jan Willemsz tot
Oude Nydorp twisken hier & jaersdach eerstcomend te betalen
voer de somma van 6-7-14.
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Claes Aeriaensz Ontfanger van 't lantscot & verpondinge tot Oude Nydorp
is van Scheepenen gelt off uuytleg toegewesen contra Willem Snyer
aen de Sydwint & Jan Aeriaen Snyers twisken hier & jaersdach
eerstcomend nae vermelden syn boec.
Den Scoudt stelt den eysch op Snoy van Scagen gedaen in state
tot opten naesten rechtdach overmits den weetbrieff ofte
cytatie nyet in rechte by den aennemer es geexibeert.
Pertyen versoecken copie uiuyt 't gepronoseerde van Jan Cornelisz Joncker
& nemen dach om te dienen van contrabetooch tegens de naeste rechdach.
Scheepenen verclaeren dat Groot Jaep sal mogen met lyen volstaen
contra Willem Dissel nae vermelden zyn boec.
Upten 23en december @ 1590 bekende Cornelis
Jacop Symons als dat hy aen Floris Claesz ten achteren ofte sculdich
waer een somma van 59 h gulden staende verwilckeurt op het lant
by Symon Jacopsz van hem gecocht 't welc by Symon ten vollen
betaelt es. Soe is't dat hy voer de selvyge achterwesen daer
voor in handen van Symon Jacopsz zynen broeder opgedragen
heeft & draecht op mits desen tot zynen vryen eygen de koe
die hy opte stal heeft met noch het / hoy datter is met de bruycwaer in der slootgert & voorts
alle
zyne goederen omme daer mede te doen als met zyne vrye eygen goederen
wekcke koe Symon Jacopsz terstont met het hoy sal mogen nae hem nemen
mits dat Symon Jaopsz het veurnoemde achterwesen staend op Toemsz
lant verwilckeurt sal gehouden zyn te voldoen. Aldus gedaen ter
presentie van Claes Cornelisz Grotes Scheepen.
OR 5656/289v
Up huyden den 13en december 1592 compareerde voor ons Scepenen
ondergezeyd Pieter Dirxz met Anna . . . . . . .dochter beyde van Nydorp
verclaerde dat se metten anderen in den echten state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Pieter Reyersz & Syvert Pietersz Scheepenen.
Up huyden den 30sten december 1592 compareerde voor ons Scheepenen
ondergezeyd Maynert Luytgesz van Schagen met Aecht Pietersdochter
van Nydorp den welcken metten anderen in den heylygen echten
state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentie van Pieter Reyersz ende Syvert Pietersz Scheepenen tot
Nydorp. My presendt Secretaris Floris Claesz Buyten.
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OR 5656/290
copia
Neel Jansdochter Waerdin die huysvrouw van Willem Pietersz Dissel
tuycht & verclaert ten versoecke van Jan Cornelisz Joncker hoe waer is
dat het zekeren tyt geleden is dat eenen Jacop Nammens alias Groot Jaep
& Dirck Aeriaen Spanes zekere questye tegens malcanderen hadden
ende zy waere spreeckende omme met malcanderen te acordeeren / & daer
zijn sekere seggens van geseyt / maer zy syn voeracordeert & op laeste
seyde Cornelis Aeriaens / die broeder van Dirck Aeriaens tot Jan Cornelisz
Joncker weet ghy die saec te crygen off te backen op 25 gulden
ick stae vast voor die penningen & heeft het selve wel twee off drie
mael voorhaelt. Aldus gedaen & verleden voor Pieter Reyersz &
Syvert Pietersz Scheepenen tot Nydorp.
Dit bovengezeyd getuychenis van Neel Jans verclaert Jan Allertsz Spaniaert
mede also geschiet te zyn in presentie van de voorzeyde Scheepenen.
2OR 5656/290v
@ 1593 [Huwelijksacten uit 1593 zijn verkort weergegeven]
Scheepenen van Nije Nijedorp:
Amel Gerytsz
Jan Toemsz
Claes Claesz Rood
Michiel Evertsz
Aeriaen Heertges

Ouwe Nydorp:

Pieter Claesz
Aeriaen Jansz Brouwer

Rechtdach den 2en january
Scheepenen condempneren Allert Claesz Herbergier tot Hoochtwoudt
contra den Scoudt in de boete van 42 sz ter causse Allert Claesz
alhier in rechte betrocken heeft & nyet in rechte compareert
& vervolcht zijn recht is uuyt dier oorsake gecondempneert twisken
hier & 14 dagen off hy keert 't selvyge met beter recht.
Scheepenen ordoneeren Heynderick Claes Reyntges alias
Appelpent wonende tot Oude Nydorp tot een voocht van de
oude kinderen van Geryt Allert Tielmans tot Oude Nydorp.
Opten 12e january 1593 wesende den eersten dach van de gadinc.
Aeriaen Jansz Brouwer wyst Pieter Jacopsz Oude Capsel voor
d'eerste kustinge op goede rekeninge aen de acker by hem
van Pieter Jacops gecocht & voorts tot Scepenen scattinge.
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Op huyden den 17en january @ 1593 compareerde voor
ons Scheepenen by namen ondergeszeyd Cornelis Symonsz & Anna Aeriaensdr
beyde van Oude Nydorp den welcken metten anderen in den heylygen echten
state vergadert zyn & dat op alsulcke huwelycxe contracten als zy metten
anderen gemaeckt hebben / & nadien zy hier behoorlycke proclamatyen alhier
van den stathuyse aff gehadt hebben van den welcken geen verhinderinge geweest is
soe belooffde d'een den anderen houd & getrouw te wesen nemmermeer te verlaten
ten zy sake huer God Almachtich metter doot van den anderen sceyde / als
echte & getroude personen malcanderen sculdich zyn & behooren te doen. Aldus
gedaen op jaer & dach als boven ter presentye van Amel Gerytsz & Claes
Claesz Rood Scheepenen tot Nydorp & my als Secretaris Nydorp.
Amel Gerijtsz

Bij mij Claes Claesz

OR 5656/291
Up huyden den 24en january anno 1593 / compareerde
voor ons Scheepenen by naemen hier ondergezeyd Claes Huybertsz &
Guert Aeriaensdr beyde van den Zydwint in den banne van Oude Nydorp
den welcken metten anderen in den heylygen echten state vergadert zyn ende
dat op alsulcke huwelicxe contracten als zy metten anderen gemaeckt hebben
& nadien zy haer behoorlycke proclamatyen alhier van 't stathuijse aff gehadt
hebben van den welcken geen verhinderinge geweest es / Soe belooffde d'een
den anderen houd & getrouwe te zyn nemmermeer te verlaten ten zy sake huer
Godt Almachtich metter doot van den anderen sceyde / als echte & getroude
personen
elcanderen sculdich zyn ende behooren te doen. Aldus gedaen op jaer & dach
als boven ter presentye van ons Amel Gerytsz & Jan Tomasz Scheepenen
tot Nydorp & my Secretaris.
't merc van Floris Claesz Buyten
Amel Gerijts
Jan Tomasz
Up huyden den 7en february anno 1593
compareerde voor ons Scheepenen ondergezeyd Cornelis Cornelisz van Winckel
en Marytgen Pietersdr van Nydorp den welcken metten anderen
in den heylygen echten state vergadert zyn & dat op alsulcke huwelixe
contracten als zy metten anderen gemaeckt hebben / & nadien zy haer
behoorlycke proclamatyen gehadt hebben van den welcken geen verhinderinge
geweest is. Soe belooffde d'een den anderen houd & getrouw te zyn
nemmermeer te verlaten ten zy huer Godt Almachtich metter doot
van den anderen sceyde als echte & getroude personen elcander
sculdich zyn & behooren te doen / Aldus gedaen op jaer & dach
als boven ter presentye van ons Amel Gerytsz & Claes Claesz Rood
Scheepenen tot Nydorp & my Secretaris.
Floris Claesz Buyten.
Amel Gerrijts
Bij mij Claes Claesz
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OR 5656/291v
Upten 26en january 1593
Scheepenen verclaeren by hueren vonisse ten versoecke van Jan
Willemsz t' Oude Nydorp dat Jan Jaep Symons gecondempneerde
twisken hier & 14 dagen sal gehouden zyn vrye pand in te
brengen daer Scepenen uuyt scatten mogen een voer een somma van
22 gulden 10 sth daer dese off spruytend es / & by refeuys van dien
dat Jan Jacopsz sal inleggen nae rechte van de lande.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Symon Dircxz
Solvit aen de Langereys Cornelis Michielsz sal doen dagen tegen
over 14 dagen aengaende d'overreed omme getuychenis van dien en verder dat Aeriaen
Gerytsz over 14 dagen sal inbrengen zyn bescheyt ofte
quytscheldinge van 't lant ofte vrydomme
van dien.
Claes Jan Fattes wyst Pieter Claes Meester Heyndericx
Maecxsel aen de acker leggende voer Cornelis Rensz
spruytend van kustinge roerend van 't selvyge lant
voor de somma van omtrent 300 k guldens op goede rekeninge.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye by Ryckert
Ryckertsz Schoudt van Nydorpcogge van wegen de Graefflicheyt
van Hollant op & jegens Jan Riddersz ---- van Schagen
als rechte delinquant van † Willem van Limmen den
welcken alhier by den voorzeyden Offycier tot drye versceyden wysen
rechtelycken gecyteert ofte ingewonnen es blyckend by acten
daer van zynde / & alsoe den selvygen Jan Riddersz nae rechte
nyet gecompareert en is.
Is daerhalven den voorzeyden Jan Ridders by vonnisse van Scheepenen
gebannen uuyt het scoudtampte van Nydorper cogge & verder
uuyt graeffscappe van Hollant op arbytrale lyffstraffe.
OR 5656/292
Upten achten february anno 1593
Schepenen gehoort hebbend den eyss van Jan Cornelisz Jonckheer
eysser / gedaen op & tegens Cornelis Aeriaen Spanes gedaechde
omme te hebben betalinge ter somma van 25 gulden toeseyde penningen
zoe d'eysser susteneerde / Ende den exceptye van de
gedaechde /
Ontseggen Scheepenen nae 't blyc dat voer hemluyden gecomen es
den voorzeyden Jan Cornelisz Joncker van zynen eysch & concluysye
opten gedaechde gedaen & genomen & absolveren den voorzeyden
Cornelis Aeriaensz van de selven / Op welcke vonnisse den eyser
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hen stelt refermant voor den Hove van Hollant / & also
den refermatye nae rechte nyet staen en mach stelt hem als apellant.
Scheepenen condempneeren Jan Syvertsz van Hoochtwoudt
gedaechde / tegens den Scoudt eysser in twee nobelen.
Scheepenen condempneren Cornelis Jacop Symons tot
Oude Nydorp Pieter Jan Floors te betalen twisken hier
& paes eestcomend voor de somma van 14
ghulden hercomend van coop van een paert.
Jan Jacop Symons wyst pand aen een gers saylants leggend
achter Terdiec by de Langereys belent Maerten Scoppers aen 't
noortoosten, Aeriaen Jan Foppes aen 't suytwesten voer de somma
van 22 ghulden 10 sth berekende penningen / contra Jan Willemsz t'Ouwe Nydorp
Scheepenen verclaeren dat Jan Jacopsz met de selvyge
pantwysinge mach ver volstaen.
Opten 22en february 1593 wysen Schepenen dat de pand sal verstaen
wesen d'Wersnacht.
Scheepenen codempneeren Symon Dircxz aen de Langereys
de kustinc twisken hier & acht dagen te furneeren in
handen van Cornelis Reyersz Oom Keel also Syvert Jansz
nae vonnisse van Scepenen hem voer de lichtinge van de selve
kustinc voer Cornelis Reyersz hem heft gestelt als
borge de restytuendo.
OR 5656/292v
Up huyden den 12en february anno 1593 compareerde
voor ons Scheepenen ondergezeyd / Pieter Florisz van Nyewe Nyedorp met
Griete Geleynsdochter van de Vennick in den banne van Harincarspel den
welcken metten anderen in den heylygen echten state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Amel
Gerytsz & Jan Toemsz Scheepenen der stede Nydorp. My presendt Secretaris
Nydorp
Floris Claesz Buyten
Up huyden den 14en february anno 1593
compareerde voor ons Scheepenen ondergezeyd Pieter
Jansz van Oude Nydorp wonachtich op 't Westermoerbuyc met
Griet Cornelisdochter van Nyedorp wonachtich opte Langereys
den welcken metten anderen in den echten state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Jan Tomasz
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Scheepenen tot Nydorp, en my secretaris
Floris Claesz
Buyten
OR 5656/293
Upten 22en february 1593
Scheepenen apsolveeren Cornelis Pietersz uuyt De Boome
aen den Zydwint van den eysch & concluysye by den Scoudt
ter oorsake hy demis opten voetinge van den Sydwint
geleyt heeft / op hem gedaen.
Scheepenen condempneeren Jan Cornelisz Oudes gearesteerde contra
Cornelis Pietersz Wever te leveren behoorlycke
quytscelldinge van 't lant daer den kustincbrieff aff roerende is
met vrye hypoteeck daer nae, & dat gedaen zynde
dat Cornelis Pietersz de resterende kustinc alsdan sal
opleggen.

Upten achten maert 1593
Jacop Cornelis Aeriaens laet hem gewillichlyc condempneeren
Heynderic Cornelis Symons twisken hier & ondemay eerstcomend
off 't staet langer met gemoet te betalen ter somma van 48
Karolus guldens / geschiet ter presenty van Aeriaen Heertges
Scheepen.
Jan Jacop Symons laet hem gewillichlyc condempneren contra Heijnderic
Cornelis Zymons twisken hier & pynster eerstcomend off 't staet
langer met gemoedt te betalen voor de somma van 13 gulden 7 sth. Gesciet
ter presentye van Aeriaen Heertges Scheepen.
Scheepenen stellen den s eijsch by Willem Dissel van wegen den Scoudt
op Freric Cornelisz Scadgen gedaen voer dees tyt in state.
Jan Gerytsz Scuytvoerder tot Oude Nydorp kent Willem Dissel
schuldich te wesen de somma van 8 gulden 10 sth 4 penn hercomend
van wyncoop / & laet hem condempneren twisken hier &
14 dagen te betalen off 't staet langer met gemoedt.
Scheepenen condempneeren Geryt Jacop Geryts te betalen de somma
van eens 7 gulden 10 sth & dat voor de reed die Aeriaen
Gerytsz heeft over 't lant by hem aen Cornelis Reyers consocus
vercocht & by Cornelis Reyersz wederomme aen Symon Dircxz
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vercocht & dat in handen van Symon Dircxz als possesseur
van zijn lant daer voor 't lant leyt daer Aeriaen Gerytsz nutertyt
competeert / & verder in de costen van de Bood & de Scoudt.
OR 5656/293v
Jacop Cornelis Aeriaens is by Scepenen vonnisse gecondempneert
Maerten Pietersz Biersteker tot Alcmaer twisken hier &
may eerstcomend off 't staet langer met gemoed te betalen een
zomma van 17 gulden spruytend van coop van een wagen
off Jacop Cornelisz keert 't selvyge twisken hier & 14 dagen
met beter recht. Den 2en maert 93 gecondempneertt ten princepael.
Scheepenen condempneeren Symon Pietersz Keyns Cornelis Jacop
Mullers twisken hier & 14 dagen te betalen aen Cornelis
Jacop Mullers een somma van 23 gulden nae vermelden zyn boec
hercomend van coop van een paert met alle costen uuytgeseyt.
De woorthouder.
Scheepenen condempneeren Claes Jacop Dircx tot Winckel
ingedaechde met een weete
de wedue van Hilbrant Jan Dircx tot Nydorp twisken hier
& beloocken paes eerstcomend te betalen een somma van 160
gulden 10 sth nae inhouden zeker oblegatie.
Albert Jan Dircx is van Scheepenen toegeweesen nae vermelden
zyn boec twisken hier & beloocken paes roerend van
heylichgeest gelt / contra Jan Oom t' Oude Nydorp & Jonge Jan
Aeriaen Buers / & Geryt Claesz aen de Langereys mede als
vooren roerend van verpondinge.
Scheepenen wysen by vonnisse dat men sal effenen &
deselvijge effeninge sal geslooten zyn twisken hier &
may eerstcomend.
OR 5656/294
Up huyden den 20en maert anno 1593
compareerde voor ons Scheepenen ondergezeyd Cornelis Janssen met
Luydue Cornelisdochter beyde van Oude Nydorp de welcken metten
anderen inn den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Jan Tomasz Scheepenen
der stede van Nydorp.
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Up huyden den 13en april anno 1593
compareerde voor ons Scheepenen ondergezeyd Pieter Tyssen van
Nyedorp met Aechte Florisdochter van Ouwe Nyerop den welcken metten anderen
in den echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Jan Toemsz Scheepenen der
stede Nydorp.
OR 5656/294v
Upten 22en maert 1593
Jan Gerytsz Scuytvoerder t'Oue Nyerop laet kent Jan Willemsz
Ruymgaer sculdich te wesen de somma van 4 gulden 15 sth &
belooft die selvyge te betalen pynstermerct toecomend. Geschiet
ter presentye van Claes Claesz Rood Sceepen.
Scheepenen ontseggen den Offycier van den eysch by hem
op Claes Ouweclaes van de Zydwint nopende den 17 ponden
gedaen.
Condempneeren nyetemin den voorzeyden Claes Claesz tegens
den voorzeyden Scoudt in een boete van 5 pont uuyt sake
dat Claes Claesz op nye jaersdach nyet ter boonloot geweest
is & tot dies verdaecht zynde.
Den 5en april @ 1593
Aeriaen Gerytsz Butterpot & Albert Jansz gecondempneert
zynde omme der waerheyt getuychenis te geven ten versoecke van de
voochden dan Guert Heyndericx met haer kinderen Aeriaen Gerytsz Janssen,
Albert Jansz verclaerte datsse mede om aen & by de coop
zyn geweest daer de voochden voorzeyd den bosch van Jan Cornelis
cochte: dat Jan Cornelisz alsdoen seyde daer is op ons som
17 off 17 h sz te cort 't welc opte som blijft staen nyet
wetend off den bosch meerder ofte minder oncosten heeft.
Verclaert Aeriaen Gerytsz dat zyn onthoudt is dat Jan Cornelisz
den bosch voor 17 off 17 h sz oncosten vercocht heeft / Dan
begeerden hemluyden behulpelyc te wesen om te verlichten.
Scheepenen condempneren Claes Aeriaensz t'Ouwe Nyerop
& Cornelis Claes Reyntges contra den Scoudt elcx in 5 sz
ter causse zy contrarie de kuer in 't stathuys bekuert zyn
van zeker onrust.

OR 5656/295
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Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Jan Oudesz sal gehouden
zyn twisken hier & de naeste rechtdach zyn vermeten van 't alinc
geblyff te doceeren ende dat op coste van ongelyc.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Claes Lammertsz als
voocht van Styn Jansdochter d'oude kinderen van Aris Allertsz
zal laten volgen huer † moeders cleederen & d'een helfte van
haer † vaders cleederen.
Scheepenen comitteeren Pieter Snyer / & Cornelis Reyersz Oom Keel
in de voochdye van Jan Claes Buyten.
& comitteren Jan Jansz in de voochdye van Tryn Claes & Marytgen
Claesdochters.
Upten 6en april 1593 compareerde voor ons Scheepenen by namen ondergezeyt
Aris Garbratsz van Harinchuysz met Jan Jansdochter van Oude Nydorp den
welcken metten anderen in den heylygen echten state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Jan Tomasz Scheepenen tot Nydorp
& my Secretaris Nydorp Floris Claesz Buyten.
OR 5656/295v
Up huyden den 21en april anno 1593
compareerde voor ons Scheepenen by namen ondergescreven
Cornelis Dircxz met Tryn Jansdochter beyde van Nydorp den
welcken metten anderen in den heylygen echtelycken state
vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van ons Amel Geryts & Jan Tomasz
Scheepenen der stede Nydorp. My presendt Secretaris Floris Claesz Buyten.
Up huyden den 9en may anno 1593
compareerdde voor ons Scheepenen ondergezeyd Jan Aeriaensz
van de Zydwint met Tryn Folckertsdochter van de Moerbuyc
dewelcke metten anderen in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Claes Claesz Rood
Scheepenen tot Nydorp. My presendt Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/296
Upten 3en may anno 1593
Scheepenen condempneeren Cornelis Jaep Symons omme Jacop
Tuenisz tot Hoochtwoudt twisken hier & Sint Jan eerstcomend
te betalen een somma van 22 k guldens als reste van
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meerder somma hercomend van een oblegatye.
Scheepenen ontseggen Lammert Jansz tot Winckel van zynen
eysch & concluysye op Willem Aeriaensz aen de Zydwint
gedaen & genomen & apsolveren den gedaechde van selven.
Scheepenen renvoyeeren de questye hinc inde contra Symon
Willemsz Floris Claesz eyssers contra Guert Heyndericxdr
gedaechde nopende d'oncosten aen de effenaers.

te betalen de somma
van 14 gulden.

Cornelis Rensz & als voocht van Pieter & Aeriaen Brekes
is van Sceepenen gecondempneert Albert Cornelisz twisken hier
& pynster off 't staet langer met gemoedt + offslaende
't gunt daer op betaelt is.

Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat Guert
Heynderick Geeleveters zal mogen volstaen met 17 h sz
oncosten aengaende den bosch by haer van Jan Cornelisz gecocht
op welcke vonnisse Jan Cornelisz protesteert nae vermelden
zeker getuychenis off 't waer dat sse conde vinden dat sse
laeeger in oncosten lach. Dat 't selvyge Guert Heyndericx te bate
zal coomen op welcke vonnisse Jan Cornelisz protesteert.
Scheepenen condempneeren Hermen Pieter Hermens gedaechde
contra Willem Cornelisz eysser binnen drie dagen naedat
hy by den boode geinsinueert is omme te comen omme met
Willem voorzeyd totten Secretaris te comen & 't selvyge huys
& erff over te effenen 't welc Willem voorzeyds van Hermen gecocht
heeft & in gevalle Hermen voorzeyd den voorzeyden 3 dagen verstreken
zynde nyet compareert totten Secretaris omme met Willem
dies over te tekenen dat in sulcken gevalle d'effeninge
sal staen aen Willem & nyet aen Hermen & dat elc ander
binnen acht dagen sal leveren van de voorzeyde coop behoorlycke
quytantye & kustincbrieff.
OR 5656/297v
Den 17en may
Uuyt crachte van 't renvooy by de gecommitteerde van 't colledge
van Noorthollant den Scheepenen van Nydorp geexibeert
Soe is ten versoecke van Cornelis Cornelisz van Oude Nydorp &
Cornelis Heyndericxz uuyten Moerbuyc als oomen van
Cornelis Jansz Epsen den Schoudt alhier benevens Maerten
Pietersz Fecke gestelt in de voechdye & administratye van Renz
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Cornelis Jansz zyne goederen.
Cornelis Michielsz van de Sydwint Symon Willemsz & Jacop
Pieter Teus gedaechden & gecondempneerde verclaeren ten versoecke
van Dirck Kueck als geordoneerde voocht van Jan Tysz weeskinderen
verclaeren dat sse opte vercopinge van de enterye mede tot Willem
Dissels geweest zyn & dat de voerwaerden d'enterye nae
vermelden de voerwaerden by hemluyden geveylt is
maer dat sse by de coop nyet geweest en zyn.
Scheepenen condempneren Hermen Pieter Hermens contra den
Scoud in 2 pont uuyt sake hy onwillich es geweest in
't effect van de kuer aengaende de kustincbrieff & quytantye
elcander te leveren off hy keert 't selvyge twisken
hier & 14 dagen met beter recht & apsolveren
Willem Jonge Kuypers van de zelven. Versteken van keer & weer
& gecondempneert ten princepaelle.
OR 5656/298
Opten laesten may 1593
Scheepenen condemperen Cornelis Pietersz Wever van Terdiec contra
den Schoudt omme te betalen twisken hier & 14 dagen nae vermelden
de keur n 2 ponts ter causse den kustincbrieff & quytantye binnen behoorlycke
tyt nyet is geeffectueert off hy keert 'tselvyge met beter recht.
Scheepenen ordoneeren den voochden van Jan Tysz kinderen eyssers
contra Aeriaen Heertges gedaechden omme twisken hier & 14
dagen met hemluyden questye te conselen voor rechtsgeleerden
off 't staet langer met gemoed.
Scheepenen condempneren Cornelis Jacop Symons Willem Jansz
Hausz twisken hier & Sint Jacop eerstcomend te betalen voor
de somma van 38 ghulden 5 sth ----- off 't staet langer met
gemoed ........ nae vermelden een oblegatye rustende onder Willem
Jansz.
Scheepenen ontseggen Pieter Gerytsz Gorter Cornelis Wyertsz
Jaep Jacop Heyndericxz & Jan Heynderixz eyssers gedaen
op & jegens Pieter Hilbrantsz van de Langereys in den banne
van Eertswoudt van haeren eysch & concluysye & verclaeren
dat Pieter Hilbrants sal mogen volstaen met alsulcke oncosten
als hy 't lant in questye gecocht heeft.
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Up huyden den eersten augusty anno 1593 compareerde voor ons
Scheepenen ondergezeyd Aeriaen Rensz van Winckel met Griete Willemsdr
van Nyewe Nyedorp den welcken metten anderen in den h echten state
vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Jan Toemsz Scheepenen
tot Nydorp en my Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/298v
Upten 28en juyny 1593
Schepenen condempneren Jan Stoelman tot
Oude Nyerop Jan Cornelisz tot Oude Nyerop in
gelt off uuytleg twisken hier & een maet off
't staet langer met gemoed voor de somma van 2 gulden
17 sth nae vermelden een boelbrieff.
Up huyden den 16en july anno 1593 soe
zyn Schoudt & Scheepenen geweest ter reyne
sytye van Cornelis Garbrantsz Kruyff consocus, omme
inspectye te nemen van den gelegentheyt van zeker
lant leggende op 't westeyt van Nydorp binnenpaed
competerend Garbrant Kruyffs erffien met haer consocus
omme haer also een reed te ordoneeren. Soe is
eyntelycken by Schoudt & Scheepenen by forma
van moderatye verclaert & geordoneert dat
de bruycker van veurnoemde weyd haer hoy sullen
ryden lans deselvyge weyde & dat tot neffens
't eynd van Jan Pieter Willems ofte Marytgen Reyers
acker te weten 't suytoost eynt & alsdan over Floris
Jan Dircx lant achter 't eynt van de acker voorzeyd om
tot neffens Marytgen Reyers hornventge & alsdan
recht dwers over 't hornventge aen de wech toe & nyet
lans / mits dat Heertgen Aeriaensz nae zyn selffs
presentatye sal hebben 't melcpadt gelyc als't haer
toe geweest is mits beterend de scaed.
OR 5656/299
Upten 9en augusty 1593
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Folckert Jacopsz Rommelaer
& Maerten Fecke als geordoneerde voochden van Pieter Jan
Geryt Oyts jonge kinderen also zy meer dan een jaer voochden
geweest zyn / huer voochdye sullen mogen quytscelden & dienvolgend hebben sy de voochdye quijtgeschouden.
Cornelis Pietersz Back ontkent 't aenseg van de Offycier op hem
gedaen / ende aledgeert in juydytye dat waer't dat den
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Offycier hem bewyst dat hem trues aff geeyst is / & dat hij
verder trues getogen heeft in fuerye dat hy achtervolgend
't placaet sal opleggen & betalen. Actum in presentye van Schepenen.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Jan Pietersz uuyte
Boome / contra Claes Lammertsz syn buerman, ende dat
roerend van dyckadge / & den exceptye van de gedaechde
& gesien zeker scriftelyc advys van arbyters by Schepenen daer
toe geordoneert, persisteeren Scheepenen by 't schriftelycke
advys van de arbyters by Scheepenen by 't schfiftelcycke
advys van de arbyters & wysen 't selffde van waerden mits
dat Jan Pietersz eysser voorzeyd sal te voorscyn brengen zyn
quytantye ende by aldaer d'selvyge meerder dan van driesnees
lant dat Jan Pietersz 't selvyge sal tot syne laste nemen.
Scheepenen verclaeren by vonnisse contra Neel & Lysabet Jans
eyssers contra Willem Jansz gedaechde / & dat roerend van
zeker heyninge / hebben den questye gerenvoyeert aen Wille(
dat d'selvyge twisken hier & acht dagen sullen
't selvyge connen doelen & soe 't hec dae gebroken is op te doelin
staet als 't te vooren gedoelt was. Dat Willem 't selvyge alsdan
zoe goet op syne costen maken als't te vooren waer.
Cornelis Aeriaen Spanes laet hem gewillichlyc condempneren
Barent Albertsz als voocht van Folckert Pietersz Moerbuyc
twisken hier & twee maenten te betalen een somma van
114 k gulden off 't staet langer met gemoet
spruytend van verwilckeurde penningen.
299A

(los briefje, transcriptie op OR 5656/303v)

OR 5656/299v
Upten 23en augusty anno 1593
Heynderick Heyndericxz Schoenmaker kent Willem Jansz
schuldich te wesen de somma van 50 k guldens & belooft
d'selvyge te betalen twisken hier & een maent off 't staet
langer met gemoet. Geschiet in presentye van Aeriaen
Heertges Scheepen.
Opten 6en september
93 in state

Heynderick Heyndericxz voorzeyd laet hem gewillichlyc
condempneren
Jacop Oom Heynes twisken hier & 14 dagen
off 't staet langer met gemoet te betalen de somma van 10
gulden etlycke stuyvers op goede rekeninge als reste van
meerder somma spruytende van coop & leverantye van
zeker ossehuyden in de slachtyt laestleden / geschiet in presentye
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van Aeriaen Heertges Scheepen.
Scheepenen condempneren Sierep Claesz Willem Dissel te betalen
achtervolgend de kuer / ter causse dat Willem 2 varckens
bekuert heeft.
Heynderick Heyndericxz Scoenmaker laet hem gewillichlyc
condempneren Claes Claesz Smidt twisken hier & 14 dagen
off 't staet langer met gemoedt te betalen de somma van 7 ghulden
& 10 sth --------------- ter causse van gehaelt yserwerc. Geschiet in
presentye van Aeriaen Heertges Scheepen.
Nae vermeten wert Willem Jansz geordoneert omme twisken
hier & 14 dagen te doceren dat hy zyn huysvrouw
met een burger tot Alcmaer aen de persoon van Cornelis
Gerytsz gesonden heeft omme de oblegatye te ondertekenen.
Also by vonisse van Schepenen gewesen is ten versoecke van
Neel Jans com socus dat Willem Dissel Aeriaen Maet
Maerten Bruyn & Pieter Gerytsz zoude doelen twisken
Neel Jans eysser & Willem Jansz gedaechde hebben
den voorzeyden bueren hier doer voergaende last ter plaetsse
laten vinden & hebben ten dien tyde den doelpael
geslagen, op te plaetsse daer eertyts gestaen heeft
also zy anders nyet weten.
OR 5656/300
Upten 6en september 1593
Scheepenen condempneren Arent Gysbertsz contra den Scoudt
in een correctye van 20 sth uuyt sake dat hy op een
sonnendach gemayt heeft & opdies bekeurt zynde.
Heynderick Heyndericxz Scoenmaker laet hem gewillichlyc condempneren de wedu van Willem van Limmen
twisken hier & een maent te betalen een somma van
10 gulden gedaen ter presentye van Aeriaen Heertgesz Schepen.
Jonge Jan Aeriaen Buers laet hem gewillichlyc condempneren
Floris Claesz twisken hier & een maent te betalen een
zomma van omtrent 25 gulden nae vermelden zyn boec
roerend van laken gedaen in presentye van Aeriaen
Heertges Scheepen.
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Scheepenen condempneren Aeriaen Heertges
achtervolgende den voerwaert van vercopinge
van de enterye mitsgaders 't advys van de Rechtsgeleerde
op welcke vonnisse Aeriaen Heertges neemt zyn 10 dagen.
Scheepenen verclaeren by vonnisse ten versoecke van Willem
Jansz eysser, dat Willem voorzeyd een oblegatye sal late scryven
& trecken metten selvyge t'Alcmaer aen Cornelis Gerytsz
gearesteerde / & presenteeren Cornelis Gerytsz den
drie pont groot mits dat den verscyndach ofte loop van de
oblegatie sal ingaan goevrydach laestleden
mette sonnen opganc & dat op een jaerdach & Willem
zijn vier kinderen lyff & dat Cornelis Gerytsz den selven
zal ondertekenen en dat twisken hier & 14 dagen mits ontfangen den 3 pont. Op welcke
vonisse Willem Dissel als gemachtt van Cornelis Gerytsz
protesteert.
Scheepenen condempneren Jan Markes omme Jan Jan
Geryt Oyts twisken hier & kermis eerstcomend te betalen
een somma van 3 gh 15 h sth ter causse van lanthuer.
OR 5656/300v
Schepenen gehoort den eysch by Ryckert Ryckertsz Scoudt
gedaen op & tegens Cornelis Aeriaensz Jacop Fennic
& Cornelis Heyndericxz gedaechdens / & den exceptye
van de gedaechde ontseggen Schepenen den Offycier zynen
eysch & apsolveren den gedaechde van de selven
nyetiegenstaende dat den Offycier versochte dat het noch
14 dagen soude openstaen omme Cornelis Nannincx
noch te hooren, op welcke vonnis den Schoudt hem
stelt refermant voor den Hove van Hollant.
Scheepenen renvoyeren de questye hinc inde contra
Geryt Gerytsz Velserman als volmachticht van Elysabet
van Dorp synen moeder eysser / contra Cornelis Aeriaen
Spanes gedaechde / aen mannen te weten Floris Hermens
Folckert Jacopsz Rommelaer Cornelis Rembrantsz
Op een beproeff
& Albert Jan Dircx omme het different twisken
hier & 14 dagen met frintscap aff te doen ist doenlyc.
Scheepenen apsolveren Claes Tuenisz van Warmenhuysz
van alsulcken anderhalff snees oncosten als op hem
staende is & dat van Willem Corners soon inden . . . . . . . . .
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Scheepenen apsolveren Guert Olbrantsdr gedaechde
van den eysch & concluysye by Herc Janszjongen op haer
gedaen & genomen.
Schoudt & Scheepenen hebben opten 6en september 1593
geweest opte doelinge van twisken Neel Jans
com socus & Willem Jansz & dat in presentye van de
doelers Willem Dissel Pieter Gerytsz Aeriaen
Maet & Maerten Bruyn als doelers die welcke
verclaerden datsse den doelpael geslagen hadden
te plaetsse daer 't gerecht adnova den doelpael
geslagen heeft.
Ende verclaeren nu verder by vonnisse dat
Willem Jansz sal leveren veerichelen van nye
sparen & spickeren tot opbouwinge van 't hec
soeverre het tegenwoordich gebroken is, mits
condytyen dat Neel Jans de verder reste selffs sal
becostygen & sullen pertyen sulcx doen twisken hier
& 8 dagen opte boete van 10 pont & dat
opte delinge tegenwoordich gedaen.
OR 5656/301
Up huyden den 28en september 1593 compareerde voor
ons Scheepenen ondergezeyd Claes Claessen van
Oude Nyerop met Marytgen Lourusdochter van Nyewe Nyerop den welcken
metten anderen in den heylygen echtelycken state vergadert zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Jan Toemsz & Claes Claesz Rood Schepenen en my
Secretaris Floris Claesz Buyten.
Opten 14en october 1593
Nae getuychenis ofte blyc voor Scheepenen gebleken is
soe condempneren Scheepenen Cornelis Pietersz Back
contra den Scoudt omme inhouden syn selffs overgifte.
Scheepenen renvoyeeren den questye hinc inde / contra
den Schoudt eysser ter eenre / & Cornelis Geryt Maynerts
mitsgaders de diestmaecht van Folckert Jacopsz tot Oude
Nyerop aen 't advys van Rechtsgeleerden binnen Alcmaer twisken hier
& 14 dagen.
Dirck Jansz Kuec is van Scheepenen zyn penningen toegewesen
contra Aeriaen Hilbrantsz twisken hier & Sinte Catryn
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off 't staet langer met gemoet / & compenseren de costen
om redenen op welcke vonisse den Scoudt als gemachticht van Aeriaen
Hilbrants protesteert.
OR 5656/301v
Up huyden den 24en october anno 1593 compareerde
voor ons Scheepenen by naeme ondergescreven Jan Claesz
van Warmenhuysen met Anna Cornelisdochter van de Zydwindt / in den banne van
Oude Nydorp den welcken metten anderen in den heylygen echtelycken state vergader
zyn.
Aldus gedaen ter presentye van Amel Gerytsz & Jan Tomasz Scheepenen tot Nydorp &
my presendt Secretaris Floris Claesz Buyten.
OR 5656/302
Upten 15en november 1593
Scheepenen condempneren Cornelis Gerijtsz tot Alcmaer omme den
oblegatye dien Willem Jansz heeft doen scryven te ondertekenen
& dat twisken hier & 14 dagen off 't staet langer met gemoedt
& soe nyet dat Willem Dissel nae vermogen zyn overgift daer voor
te weten voor taxatye moet vast staen, & condempneren noch
Cornelis Gerytsz nopende de costen in 20 sth.
Scheepenen condempneren Aeriaen Jansz Brouwer Floris Claesz
twisken hier & 14 dagen te betalen een somma van 14
gulden spruyten van laken / off 't staet langer met gemoet
off Brouwer keert het met beter recht.
Cornelis Jacop Symons kent Willem Dissel sculdich te wesen
de somma van 4 gulden 13 sth, & belooft 't selvyge te betalen
twisken hier & 14 dagen. Geschiet in presentye van
Aeriaen Heertges Scheepen.
Scheepenen condempneren Cornelis Jaspers & Pieter Jan Bleskes
Willem Pietersz Dissel twisken hier & 14 te betalen
off 't staet langer met gemoed achtervolgen syn boec.
Scheepenen condempneren Dirck Floor & Jan Cornelisz Bleskes
contra Pieter Jan Bleskes, omme getuychenis / & dat binnen
24 uren nae dat hemluyden interrogatorie overlevert is.
Scheepenen condempneeren de waerts tot Oude Nyerop / &
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alle degene / die nae degay gescoten hebben, contra
den Scoudt / elcx in een somma van 10 pont nae
vermelden de keur.
OR 5656/302v
Upten 29en november 1593
Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat soe Claes
Aeriaensz Scotfanger & verpondincfanger tot Oude Nyerop
wil kennen by zyn eedt dat hem den 33 k gulden
& 3 sth rechtelycke koemt dat hy van Claes
Wyleffs daer geen gelt op ontfangen heeft dat d'eysser
alsdan den 33 gulden& 3 sth sal volgen.
& is verder Claes Wyleffs gecondempneert in gelt
off uuytleg twisken hier & 14 dagen off 't staet
langer met gemoedt / & dat voer de voorzeyde somma contra
Claes Aeriaensz eysser.
Scheepenen gehoort den eysch van Cornelis Jansz
Holster gedaen op & tegens Elle Wyleffsz / omme
bevryt & gecondempneert te zyn van zeker meesterloon / & den exceptye van de gedaechde / ontseggen
den gedaechde nae 't blyc daer voor Schepenen gekomen is
van de zyne gedaene eysch & concluysye / & apsolveren
den gedaechde van de selven.
Scheepenen condempneren Claes Foerin contra Meester Toms
roerend van meesterloon in een somma van 10 ghulden
& 15 sth twisken hier & kerstyt off 't staet
langer met gemoet.
OR 5656/303
Anno 1594
Scheepenen

Floris Jan Dircx
Syvert Pietersz
Aeriaen Jacops van Oude Nydorp
Symon Jacopsz
& Maerten Fecke

Geryt Pietersz
Claes Grootes

Scheepenen condempneeren Pieter Cornelisz Borst
& Cornelis Claes Reyntges contra Claes Aeriaensz430 Scot- &
Verpondincfanger tot Oude Nydorp twisken hier
& een maent, nae vermelden zyn boeck
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Pieter Jansz Koeman & Jan Toemsz
als voochden etc. . . . . . . . . . . . . . .
In state
In state
In state Schepen Pieter Cornelisz
opten 7en february condempneren in hier & 14
dagen in 30 gulden off hy keert het twisken
hier & 14 dagen met beter recht.
Opten 21en maert 1594.

Condempneert twisken hier & 14 dagen
off hy keert het met beter recht.
Opten 21en maert 1594.
Vellich
Vellich
Vellich
Vellich

Willem Dissel als gemachticht van ------Willem Jansz eysser tot Alcmaer eysser
contra Pieter Cornelisz tot Oude Nyerop
om betalinge ter somma van 200 K guldens

Spaniaert eysser contra Cornelis Jaep
Symons om betalinge ter somma van
3-10-0 spruytend van coop van koren.

Claes Aeriaens eysser / contra Tryn
Gerytsdr
off haer voocht.

D'oude Scepenen zyn condempneert contra

In state Tryn Geryts om te tuygen twisken hier
Vellich & 14 dagen.
In state
In state
In state
OR 5656/303v
Aen betooch op coste van ongelyc
Condempneert in de somma van

Claes Huysjannes uuyten naem van syn
soon
en
Vellich 10 gulden 15 sth opten 7 maert 94. eysser contra Claes Jan Fattes verwerer
om
bevrying van de Meester.
Defaut Upten 7en february 94 is Scepenen
In state ontseyt contra Pauwels Toemsz
In state aengaende 't gepoote uuyen also 't selfde
geen kustuym en is & de reste

in state.

Willem Jansz eysser contra Jan Allerts
Spaniaert verwerer / om betalinge ter
zomma van 30 k ghulden hercomend van
Heerlycke scult toedaende penningen daer
op ontfangen 4-10-0.

Opten 21en february 94 is Spaniaert gecondempneet
twisken hier & een maent off 't waer dat hy 't
twisken & 14 dagen keerde met beter recht.
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Opten 21en maert 94 is Spaniaert gecondempneert in gelt off uuytleg twisken
hier & een maent.
Den 7en january 94
Scepenen hebben Willem Dissel Jansz ontseyt
aengaende 't gepoote uuyen alsooc geen custuym Willem Jansz eysser contra Pauwels
is dat men van gepoote uuyen tiende geven
Toemsz.
& aengaende van de vryten in state.
Opten 21en february 94 Willem Jansz ontseyt
van de vryten.
Luytgen Geryt Syverts eysser / contra
Claes Koeman om betalinge van
In state
smert & de bevryinc van de Meester.
In state
Joris Amelsz eysser contra Jan Hilbrants
& Evert Cornelisz.
_______________________________________________________________________
___
OR 5656/299A

(transcriptie van los briefje, origineel op fotokopie OR 5656/299A)

Ick ondergezeyd bekenne mits deese als dat
Pieter Pietersz van Nubicxwoudt met Tryn
Heyndericxdr van Oude Niedorp alhier by ons
in der kerc en hebben gehadt haer drie
ordinarissche sondaechse uutroepingen &
ghebooden & is tot haerlieder vergaderingen
by ons niet voorgevallen mogen derhale met
Christelycke ordeninge en huwelycks stae(
bevesticht werden. Actum Hauwert
den 20 januarius 1594 ------- ------- by myn
Jan Aeriansz Dienaer des
woorts tot Hauwert &
Nubicxwoudt.
OR 5656/304
Aeriaen Gerytsz eeysser contra Pieter
Pietersz Bremer gedaechde / omme rekeninc
et relyqua & dien volgend betalinge.
Cornelis Holster eysser / contra Jan
Petersz gedaechde / omme betalinge ter
somme
van 6 gulden roerend van coop van
scape.
432

Jaep Ruych Vellich

Pieter Smit eysser / contra Jaep Ruych &
Willem Jacopsz van de Sydwint gedaechde
omme betalinge nae vermelden syn
boec.

Vellich

Willem Dissel eysser contra Geryt Allert
Tielmans gedaechde. Versoeckt betalinge van
bekuerde scapen.

Scheepenen condempneren Willem Dissel Jonge
Jan Aeriaen Buers, Tys Jansz wedue contra Albert Jansz in
gelt off uuytleg twisken hier & vastelavent nae inhouden syn boec
roerend van verpondinge.
& is den questy contra Albert voorzeyd & Dissel mede gewesen
op te rekening twisken hier & vastelavent. ----- voor Butterpot
& Amel Gerytsz.
OR 5656/304v
Vellich. Condempneert off hy
keert over 14 dagen met
beter recht.

Dirc Aeriaensz van de Moerbuyc eysser
contra
Jan Willem Ruymgaer gedaechde / omme
betalinge ter somma van 6 gulden hercomend
van lyffpensie. Verscenen Sinte Maerten
lestleden
spruytend van coop van een scaep.

Scheepenen condempneren Geryt Willemsz Claes Jansz Slootges eysser contra Gerijt
twisken hier & een maent & dat in
Willemsz Butterpot verwerer / omme
een zomma van yder gulden 1 h sth &
betalinge ter somma van 25 ghulden met
4 vaen in 't lach d'eysser een van den
't verloop van dien nae vermelden den
verwerer 3 vaen tot Dissels te verteeren.
oblegatye.
en
Den 7 maert 94.
Pieter Hermensz Winckel eysser
Cornelis Hermen Pieter Alberts / omme
betalinge van verscenen renten.
Cornelis Jongejan Neel Frericx eysser
contra Geryt Willemsz Terdiec & dat
omme betalinge van een vet varcken
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verscenen lyffpensie.
Scheepenen hebben den oblegatye van
waerden
gewesen.
Condempneert twisken hier
& 14 dagen off 't staet
lamger met gemoet.

Meester Toems eysser / contra den Scoudt
van seker kustinge.

Scheepenen condempneren Dirck Hoochsaet omme hem van de verscenen kustinc
te vryen.
OR 5656/305
Vellich

Floris Claesz eysser contra Jonge Jan Aeriaen
Buers
Condempneert twisken hier & maij. gedaechde omme betalinge ter zomma van omtrent
9
en
Den 7 maert 94.
gulden spruytend van laken & etgroe 9-8-12.
Vellich met sententy'e gelt.
Condempneert twisken hier & Noch Floris Claesz eysser contra Syvert Clapmolen met
een maent off zy keeren 't met zyn zoon gedaechde omme betalinge nae vermelden zyn
boec.
en
beter recht opten 21 maert
1594.
Willem Dissel eysser contra
Cornelis Pietges Uuytebomer verwerer.
Jan Jaspers verclaert in juydytye dat Willem Dissel
in kennis van hem gelayt heeft dat Cornelis
Pieters scape in 't kerkelant waeren nyejaers
avent laestleden.
Geryt Claesz van de Langereys is by vonnisse van
Scepenen
gecondempneert in gelt off uuytleg contra Dirck Claesz
Scotfanger & dat hy binnen 3 dagen sal met Dirck
Claesz rekenen & by foute van dien dat de
rekening aen de Scotfanger sal staen.
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In state
In state
In state

Willem Dissel als gemachticht van Meyster Willem
Jansz t'Alcmaer eysser / contra Pieter Cornelisz Ververs
tot Oude Nyerop ghedaechde omme betalinge ter somma
van 200 K guldens ter causse van meesterloon.
Scheepenen condempneren Pieter Cornelisz
Ververs Meester Willem Jansz
te betalen twisken hier & 14 dagen
off hy keert het met beter recht.
Actum den 17en february 1594.
Opten 14en maert 94 is hy ten princepael
gecondempneert.
OR 5656/305v
Floris Claesz eysser / contra Albert Jansz
Nyekelant oudt burgermeester, & de molenmeester van de Leyer polder omme betalinge
van arbeytsloon van meetgelt.
Condempneert twisken hier & may
den 7en maert 94.

Jan Claesz Robbes eysser / contra Jongejan
Aeriaen Buers gedaechde omme betalinge ter
somma
van 7 gulden spruytend van fleys.

Condempneert twisken hier & een maent Dirck Florisz van de Zydwint eysser
off 't staet langer met gemoed den 7en contra Syvert Cornelisz Clapmolen
maert 94.
gedaechde, omme betalinge ter somma van
56 gulden hercomend van de verscoten
penningen.
In state.

Dissel eysser contra Dignum Pieter Maats
& Symon Dircxz Stapel omme betalinge
Condempneert twisken hier & 14 dagen van de halve wyncoop.
tot betalinge opten 7en maert 94.
Condempneert twisken hier & 14
dagen opten 7en maert.

Dissel als gemachticht van Pieter Smit eysser
contra Michiel Ruyker Wyleffs gedaechde
omme betalinge ter zomma 29 sth.

OR 5656/306
De credytueren off sculteyssers van Jan
Castercom omme een off meer sequesters
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& verder copie van testamenten.
Michiel Ruyter Wylefs eysser contra Cornelis
Michielsz & Cornelis Jongejan Neel
Frericx als voochden van de wedue &
de kinderen van Pieter Jongejans omme
betalinge ter somma van 31-8-0
berekent gelt met Pieter Jansz gerekent.
Claes Kruijff & Cornelis Reyers Oom Keel
zyn by Scepenen vonnis geordoneert tot
sequesters
van de nagelaten goederen van Jan Jansz
Castercom
omme d'selvyge goederen twiskene hier
& 3 dagen byeen te crygen & binnen
14 dagen te procederen tot vercopinge van
dien.
Dissel is van de erffgenamen van Jonge
Kuyper twisken hier & 14 dagen
gelt off uuytleg toegewesen roerend
van erffpacht voor de somma van 30 sth.
+ als collator van zeker vycarye gefondeert
op altaer van Sinte Symon & iuda in de
parochye kercke tot Nyewe Nydorp.

Cornelis Jansz Molenaer + eysser / contra
Maerten Pietersz Fecke als
bewindt hebbende & voocht van
Maerten Fecke & den Scoudt protesteeren van zeker vycarye goederen toecomende
alle costen scaden & interesten alreede gedaen Cornelis Jansz zyn broeders zoon
& noch gedaen zullen werden.
de anno 93 & de vooryge jaeren
gedaechde omme d'eysser als collateur der
zelver vycarye te leveren copia van
zeker acte van de collatye op Cornelis
Jansz voorzeyd gedaen en dienvolgend
mitsgaders
volgend zeker aponitemente van staten
van date den 14en may 1592 aen de eysser
uuytekeren & te betalen ter somma 65
gulden
verscenen kerstyt omme by den eysser
gedistry+o Concluydeert tot condempnatye van de
bueert te mogen werden aen zijn scamele
zelve somma / com expenses.
vrienden to gereserveert nyetemin
d'eyssers
actye van de voorgaende jaeren
geexpereert
onder des gedaechdes adminstratye.
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OR 5656/306v
Jan Jacopsz laet hem gewillichlyc
condempneren twisken hier & een
maent, contra Symon Claesz Lakencoper t'Alcmaer voor een zomma van
16 gulden 17 sth opten 21en maert
1594.

Symon Claesz lakencoper tot Alcmaer eysser
contra Jan Jacop Mes gedaechde omme
betalinge
ter somma 16 ghulden 17 sth ter causse van
laken
blyckend by d'eysers redgyster. Concluydeert
tot
condempnatie cum expensesis.

Scheepenen verclaeren daer d'opslach gedaen is Pieter Cornelisz Herbergier eysser
dat daer de wyncoop zal vervallen zyn.
contra Symon Dircxz om
betalinge van verteerde wyncoop.
Noch Pieter voorzeyd eysser / contra
Jan Koeman & Joris Amelsz
omme getuychenis.
Heyndrick Claes Foerins eysser / contra
Reyer Muller gedaechde omme
betalinge.
Vellich

Noch Symon Claesz eysser contra Teus
Gyses
verwerer omme betalinge ter somma van 7
gulden 7 sth ter causse van laken blyckend
by de eyssers redgyster / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

OR 5656/307
Vellich

Solvit

Noch Symon Claesz Lakencooper eysser
contra Marytgen opte Weel naest
Spaniaerts, omme betalinge ter somma 10
ghulden
16 sth spruytend van laken blyckend d'eysser
redgyster. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Vellich

Solvit

Noch den selve eysser contra Marytgen
Jan Claes gedaechde / omme betalinge
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ter somma van 42 gulden 6 sth volgend
d'eyssers redgyster. Concluydeert tot
condempnatye / com expensis.
Vellich

Willem Jansz voer hem selver / &
Geryt Aeriaensz uuyten naem & van
wegen Heynderic Heyndericxz eyssers
contra Cornelis Engelsz gedaechde
omme leverantye van een behoorlycke
kustincbrieff & dien volgend betalinge.
Concluydeeren tot condempnatye com expensis.

In state

Willem Dirck Backers van Winckel eysser
contra Willem Dissel verwerer / omme
betalinge
nae vermelden een boelbrieff / Concluydeert
tot condempnaty com expensis.
Willem Dissel eysser contra Jonge Geryt van de
Zydwint, omme betalinge ter somma van 8 sth.

OR 5656/307v
Meester Cornelis als procareur van Molenmeester & Albert
Jansz

alydgeert in juydytye
dat hij geeyst heeft als Albert Jansz
wettich voocht gestelt is, dat alle
voorgaende voochden zouden geroyeert zyn.
Jan Jansz JanOom is by Scepenen vonnisse gecondempneert
in gelt off uuytleg contra Dirck Claesz van arme gelt
roerend van erffpacht van 4 jaeren twisken hier
& een maent / off hy keert 't selvyge met bete recht.
Upten 18en april 1594
Jan Cornelis Lakenvercoper tot Oude Nydorp eysser
contra Willem Heyndericxz als man & voocht
van Diewer Jans gedaechde omme betalinge ter
zomma van 13 gulden 13 sth 8 penn ter causse
van laken t' synen huyse gehaelt / Concluydeert
tot condempnatye / com expensis.
D'eerste defoudt.

Jan Cornelisz eysser / contra Jacop Allertsz tot
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Oude Nyerop gedaechde omme betalinge ter somma van
6 gulden 14 penn ter causse van laken.
Concluydeert tot condempnaty.
D'eerste defoudt

Noch Jan Cornelisz eysser contra Claes
JonClaes
Claes JongeClaes wedue is by
wedu verwerer / omme betalinge ter zomma
van
Scheepenen gecondempneert omme twisken 22 gulden -- sth 8 penn als reste van
meerder
hier & een maent off zy keert het
zomma ter causse van laken. Concluydeert
tot
met beter recht voor een somma van
condempnatye.
20 gulden & 8 penn.
Schepenen hebbben ten versoecke van Wouter Mr Henricx
tot een voocht van Wouter voorzeyd gestelt Jonge JanOom
tot Oude Nyerop omme Wouters zaken te redgeeren.
Scheepenen hebben Pieter Heyndericxz t'Ouwe Nyerop
geordoneert tot een voocht van Cornelis Geryt
Meynerts wedue.
OR 5656/308
Vellich
In state

Willem Dissel als procareur van Jan
Toemsz van Harinchuysz eyssers cum socus
contra Symon Claesz Komes van de Zydwint
omme te hebben cautye & borch voor de
inventaris
by hem gedaechde overgelevert.

Syvert Clapmolen laet hem gewillichlyc
condempneren omme Jacop Oom Heynes
te betalen twisken hier & 14 dagen.
Jacop Oom Heynes eysser contra Symen
Clapmolen
en
Vellich / opten 2 may 1594.
Dirck Reyersz van den Wysent & Dirck Claesz
Feuwes gedaechdens / omme betalinge nae
vermelden zyn boec. Hercomen van vleys.
Geryt Willemsz Terdiec eysser contra
Cornelis Jongejans gedaechde omme . . . . . . . . .
.
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Opten 2en may 1594 Sceepenen verclaeren Willem Dirck Backers tot Winckel als
gemacht
by vonnisse dat 't arrest van de boelbrieff
van Tuenis Jansz tot Winckel eysser
contra
nae rechte gedaen is & van waerden
Pieter Cornelisz Herbergier / Dirck Zygers
verclaert & de verder reste in state
Willem Dissel , Willem Jansz Hansz
gestelt.
Claes Claesz Smidt & Geryt Snyers
gedaechde
omme betalinge nae vermelden zekere
boelsedull.
Scheepenen verclaeren dat Dissel sal verclaeren
uut wiens naem den arrest omme betalinge
& d'aenleggen van rechte d'eerste
instantye gedaen es.
Vellich

Meester Tomas Jansz eysser / contra Jan Syvertsz
Clapmolen gedaechde, omme betalinge ter somma van 5
pont
Vlaems hercomend van meesterloon, concluydeert
tot condempnatye com expensis.

OR 5656/308v
Veylich
Vellich
Den 18en april 1594 condempnaty
in gelt off uuijtleg twisken
hier & een maent nae inhouden
zyn boec off ten waere Huybert
Nayers erven bewysen conde
dat sse also veel
geersen nyet en heeft als Claes
Aeriaens te boec heeft.

Claes Aeriaensz t'Oude Nydorp eysser / contra
Marytgen Knechtes voocht van de Weel
gedaechde
omme betalinge ter somma van 19 gulden min 5
sth
ter causse van gehaelt waer.
Noch Claes voorzeyd eysser / contra Cornelis
Backer
omme betalnge ter somma van 10 ghulden 10
sth
ter causse van gecocht & gelevert houdt.
Vellich.

Marytgen Knechtes heeft belooft
twisken hier & de zaedtyt te betalen.
Noch Claes voorzeyd eysser contra Symon Claes
Henricx
twisken hier & een maent te betalen.
gedaechde omme betalinge ter somma van 37-10-0
Gedaen in presenty van Claes Grotes Scepen. ter causse van coop van een koe & een vercken.
Cornelis Backer heeft belooft omme

Scheepenen condempneren Jan Willemsz t'Ouwe Nyerop contra
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Willem Dissel omme soe wanneer Willem Dissel
d'interrogatorye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Willem Dissel eysser / contra Jacop Jan
Midwoudt gedaechde ome betalinge ter
somma
van 30 sth 4 penn roerend van wyncoop
van inpost.
OR 5656/309
Compareerde in gespannen vierscaer Heynderick Dircxz van
Zeevanc als procaratye hebbend van Cornelis van de Nyburch.

+
In date den

6en maert

+ 14 38 die van
Geestmr Verleet

Dycgraeve van Geestmrambacht Schagen & de Nydorp cogge.
Versochte aen Scoudt & Scheepenen dat also de Dycgraeff
by vonnisse van Hemraden gestelt is in vier roeden dycx.
opten Huygendyc & in 't lant en den dycgraeff den dyc doet
maken
& de frouwen wederom voorhanden zyn soe versoeckt hy
requerant
nae uuytwysen de preveledge + dat d'veurzeyde Scoudt &
Scepenen
gehouden sullen zyn buyten costen van de Dycgraeff aenwysinge
te doen hoe veel morgentalen van landen dat die veurszeyde
4 roeden dycx te houden hebben & toecomen & dat tertyt
toe. Dat daer een ander possesseur inne gestelt zal zyn
ofte by refuys van dien protesteerde als nae rechte.
Schoudt & Scheepenen als op 't voorgaende nyet wettelycken
verwitticht en zyn houden den zaec in 't beraet den tyt
van 14 dagen.
Den comparant in den naem als boven seyt dat in materye van
dyckadge als vereyssende haeste geen vertrec en valt
versoecken daeromme dat myn heeren 't voorzeyde versoeck
gehouden sullen zyn terstont te beantwoorden.
Schoudt & Scheepenen persisteeren by 't voorgaende.

Upten 16en may 1594
Compareerde in juydytye Heynderick Dircxz Zeevanc in der qualyte als
inde vargaende rolle verclaerend mits de siecte van de Dycgraeff zynen
meester
en des selffs tegenwoordyge apsentye dat hy daeromme nyet en heeft
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comen worde gereet. Stellend derhalven dese sake in state in sulcken
state sake als die nu is den tyt van een maent.
De burgermeesteren persisteeren by haeren gedaene presentatye
versoecken aen de dycgraeff ofte zyn gemachticht omme
die te accepteeren ofte refuyseeren / ofte by foute van refuys
versoecken als in 't eynde der selver presentatye
dat de burgemeesteren mette selve presentatye sullen mogen volstaen
& den Seevanc soe hy procedeert tot zyn vorder versoec nyet ontfanckelyc
mette costen.
Seevanc in de naem als boven versoeckt simpliciter continuatye van dese
zake den tyt van een maent. Daer inne noch tegens de burgermeester
geen seggen en hebben als wesende aen rechte nyet gedaecht
nochte in't versoec van de dycgraeff nyet bekent.
Scheepenen stellen den saeke in state tegen over acht dagen.
OR 5656/309v
Upten 2en may 94
Vellich

Solvit

Scheepenen condempneren de wedue

Symon Claesz van Alcmaer eysser / contra
de wedue van Claes Jonclaes aen de Zydwint
ofte
haer voocht gedaechde, omme betalinge ter
somma van

te betalen twisken hier & een maent
off zy keert het met beter recht.

42 gulden 6 sth ter causse van laken volgend
d'eyssers redgyster / Concluydeert tot
condempnaty

16en may 94.

Opten
van dien com expensis.
Scheepenen persisteeren by 't voergaende.

Vellich
Solvit
Condempnaty ome twisken hier &
een maent off sy keert 't selvyge
met beter recht. Opten 16en maij.
Sceepenen persisteren by 't voergaende.
Vellich
Solvit
Condempneert twisken hier & een

Noch de selve eysser / contra Marytgen naest
Spaniaerts omme te purdgeeren huer eerste
defoudt
off versteken & gecondempneert te worden
in
de somma van 10 gulden & 16 sth volgende
den
eysch te rolle gestelt / Concluydeert tot ten
fyne
als vooren.

Noch de selve eysser / contra Jacop Jansz
Veel
gedaechde omme betalinge ter somma van 15
gulden
3 sth 8 penn volgend d'eyssers redgyster.
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maent off hy keert 't selvyge met

Concluydeert tot condempnatye com
expensis.

beter recht. Opten 16en may.
Scepenen persisteeren by 't voergaende.
Noch de selve eysser / contra Dirck Reyers
van de Wysent gedaechde / omme betalinge ter
somma
van 2 gulden 19 sth 8 penn ter causse
van laken volgende d'eyssers redgyster.
Concluydeert tot condempnatye van dien com
expensis.

Solvit

OR 5656/310
Opten 2en april 1594 / Symon Pietersz
laet hem gewillichlyc condempneren
omme de veurzeyde zomma te Solvit betalen
twisken hier & 3 weeken.

Vellich
Solvit
Schepenen condempneren Jan Spanes ome
twisken hier & een maent te betalen
off hy keert 't selvyge met beter recht.
Opten 16en may 94.
Scepenen persisteeren by 't voergaende.
Vellich
Solvit
Condempneert twisken hier & een
maent / off hy keert 't selvyge met
beter recht. Opten 16en may 1594.
Opten 17en juny 1594 Schepenen persisteeren
by 't voorgaende, off 't waer Pieter Jansz ter
contrary bewyst binnen 14 dagen met
acte van Symon Claesz handt.
Solvit
Condempneren twisken hier & een
maent in gelt off uuyteg.

Man Cornelis als gemacht van de Kercmeesters
alidgeert dat hy hem uuyten naem
als voorzeyd refereert totte keur deser stede.

Noch de selve eysser / contra Symon Pieter Jaep
Heynes
gedaechde omme betalinge ter somma van 4 gulden 19
sth 8
penn ter causse van laken volgend d'eyssers
redgyster. Concluydeert tot betalinge com expensis.
Noch d'selve eysser contra Jan Spanes gedaechde
omme
betalinge ter somma van 35 gulden 7 sth ter causse van
laken volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Noch de selve eysser / contra Pieter Jansz Bolle
Pieter gedaechde omme betalinge ter somma van
15 gulden 18 sth 3 penn ter causse van laken
volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Claes Lammertsz & Lammert Cornelisz Kercmeysters
tot Oude Nyerop eyssers / contra Bontekueninc omme
betalinge nae inhouden huer boec ter causse van
kerckegelt.
Cornelis Jansz Kueck kercmeester tot Nydorp &
verfangend
Aeriaen Gerytsz zyne medekercmeyster + als apsent
+eyssers
contra Albert Jansz & Jonge Castercom als
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Jan Castercom refereert hem volgend de keur.

Vellich Scepenen condempneren Jacop
Florisz te betalen twisken hier

Solvit

& 14 dagen off hij keert 't selvyge
met beter recht.

Vellich

Solvit

gemacht van Claes Everts gedaaechdens omme te
hebben een
notwech van 't lant binnen paed daer Pieter Lammerts
bruycker aff is paed dienaer bruycker aff is
competerend de kerc.

Jan Cornelisz van Harinchuysz eysser / contra Jaep
Floris
van de Zydwint omme betalinge ter somma van zeker
oblegatye. Concluydeert tot condempnatie.
Roel t'Oude Nyerop eysser contra Cornelis Jaep
Symons
gedaechde omme betalinge ter zomma van 3 gulden
roerend van arbeytsloon.

OR 5656/310v
up huyden den 2en may 1594 compareerde in
juydytio tot Nyewe Nyerop Henrdrick Dircxz Seevanc
als procaratye hebbend van Cornelis van der Nyburch
Dycgraeff van Geestmerambacht Schagen & de Nydorp coggen
& versochte volgende het laeste juydytiael affscheyt van
date den 18e aprilles laestleden dat myn heeren
Schoudt & Sceepenen alsnoch souden gehouden wesen
't versoeck ten selven dage gedaen te beantwoorden
& dien volgend alsnoch aenwysinge te doen van de landen
verstoelt in zekere 4 roeden Huygerdycx daer inne
d'veurzeyde dycgraeff by vonnisse van Heemraden soe
in't lant als in den dyc gestelt is / also huyden den
dach daer toe genomen verloopen es volgende de acte
hier van zynde.
Compareerde in gespannen vierscaer Jan Cornelisz tegenwoordich
Burgermeester tot Nydorp & vervangend Jan Evertsz zyn medeburgermeester
als apsent. Doende presentatye was by provysye
en onvermindert de litispendentye tusschen hemluyden van de gemeentes
wegen / Ende den Dycgraeff van Geestmerambacht Schagen
& Nydorpcogge ten hove van de zaycke van 4 roeden dycx in des
Dyckgraeffs versoec gementioneert ongedecideert hangend, tevreden
den voorzeyden Dycgraeff in promptis alle zyn boeten & wlleg mettet
gewin van dien diesaengaende nae dycs recht te furneren / openende
tot dien fyne haere buerssen, & tellend daer uut de somen van . . . . . . .
begerend dat die voorzeyde Dycgraeff ofte zyn wettigen gemachticht
deselve naer hem soude nemen onder behoorlycke recepise
& beloften de restituendo, indien naemaels by sententie van de provincealen
off Hoogen Rayde / zulcx bevonden zoude mogen worden te behooren
in't geheel, off deel presenterend nyetemin dies onvermindert
noch soe veel meer /'t indien de rekeninge van de voorzeyde Dycgraeff, off

444

zyn voorzeyden volmacht by den gerechte bevonden werde meer te bedragen
't selve mettet gewin van dien mede in promptis te betalen als vooren
& by refuys van de voorzeyde presentatye. Protesteerde de voorzeyde Jan Tomasz in den
naem als boven van alle onnoodyge costen scaden & interesten / consignerend
de voorzeyde penningen onder den voorzeyden gerechte & sustineerend daer mede
te mogen volstaen / also de Dycgraeff volgende 't preveledge de anno 1438
hier by gaende geen vorder recht en heeft omme zyn uuytleg & gewin
te recovereeren dan alleenlyc omme te scatten & panden aen gadelycke
panden & aen geen landen en mach panden noch scatten dan by gebreke
der voorzeyde panden / & dat mitsdien ooc die voorzeyde Dycgraeff verclaert sal
worden tot zyn vorder versoeck nyet ontfanckelyc met condempnatie van costen also alle rechtplegingen cesseeren als de gedaechde
off gecondempneerde 't gunt den eysser competeert voor defententye off
execuytye voldoet off reelyc met aentellinge off consignatie presenteert
te voldoen als hier onverminders als vooren gedaen es.
D'veurzeyde Seevanc in den naem als boven & onvermindert zyn versoec
hier vooren gedaen versoeckt copia en dach omme zyn Meester
hier van behoorlycke advertentie te doen.
OR 5656/311
Solvit
Scheepenen verclaeren dat sse sullen
rekenen twisken hier & een

Hilbrant Reynersz Lakencoper tot Alcmaer
eysser
contra Cornelis Jaspers t'Oude Nyerop, omme
betalinge

maent & by aldien Cornelis
Jaspers nyet en compareert op ten
besceyden dach dat de rekening sal staen
aen den eysser & nyet aen de gedaeghde.
Opten 3en otober 94 is Cornelis Jaspersz
gecondempneert twisken hier &
14 dagen te betalen ter somma nae
vermelden syn boec 24-14-4.

ter somma van 24-14-4 ter causse van laken.
Concluydeert tot condempnaty com expensis.

Scheepenen verclaeren by vonnisse dat
Henrick van
Zeevanc als procaraty hebbend van Cornelis
van der Nyburch Dycgraeff /zal copie hebben
van de
presentatye by Burgermeesteren contra den
Dycgraeff & dat op syne
costen, & stellen 't vorder versoec van
Sevanc
in state tegens over 14 dagen.

Upten 15en may 1594
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Vellich

Den 8en augusty
Aen mannen Jonge Jan Oom
& Jan Aetges twisken hier

Cornelis Jansz Holster eysser / contra Jacop
Wyleffsz
gedaechde omme betalinge van een scorteldoec
daer
hy gedaechde geschuert heeft.

Dirck Jacop Symons eysser / contra Cornelis
Jaspersz
gedaechde omme rekeninge & dien volgend
betalinge.

& 14 dagen.
In state.
Condempnatie twisken hier
& 14 dagen off hy keert
het met beter recht opten
8en augusty 1594.

Noch Dirck Jacops eysser contra Cornelis
Holster
gedaechde omme betalinge ter somma 3 h
ghulden
hercomend van huer van Duynkercken.

OR 5656/311v
Cornelis Mos eysser / contra Syvert Clapmolen
verwerer / omme betalinge ter somma van 8
ghulden
4 sth 11 penn ter causse van gehaelt
waer.
Geryt Willemsz Terdiec eysser / contra Claes
Jan Fattes gedaechde omme restytuytye van
zeker
over gegeven gelt.
Den 27en juny 1594 verclaeren Schepenen Noch den selven eysser contra Cornelis
Jongejans.
by vonnisse dat waer't by aldien
Geryt Willemsz op huyden by gespannen vierscaer nyet en compareert
& recht spreeckt dat hy van dies geen vorder recht voer dese vierscaer en sal
genieten.

Jan Keeses is gecondempneert
twisken hier & een maent te
rekenen & dienvolgend te betalen.

De voochden van Pieter Jongejans wedue
eysser / contra Jan Keesz van Spierdyc
inne geroepen met een weete, omme
betalinge ter somma nae vermelden
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een oblegatye / offslaend 't gunt daer op
es betaelt.
Folckert Pietersz in De Campen belooft Claes Aeriaensz
Ontfanger van de verpondinge & lantscot nae vermelden zyn
boec te betalen twisken hier & drie weecken. Geschiet
in presenty van Maerten Fecke Sceepen.
Willem Hackel kent Aeriaen Brouwer sculdich te wesen
een somma van 24 gulden 2 sth 8 penn hercomen van fleys.
Jan Pieter Claes heeft hem als borch geconstytueert voor
Claes Oleffs dochter contra Willem Pietersz voor een somma
van 26 sth omdehant & 't selfde twisken hier & 14 dagen
te betalen.
OR 5656/312
Up huyden den 23en may 1594 compareerde in juydytye by
gespannen vierscaer Heynderick Dircxz van Zeevanc als volmachticht
van Cornelis Jansz Nyburch Dycgraeff / & renonsieerde van de
instantye alhier voor Schoudt & Scheepenen begonnen.
De Burgermeysteren ter contrarye sustyneeren & seggen datter
geen renonsiatye in desen en valt noch dat Zeevanc tot dies
nyet en can wesen ontfanckelyc / Also daer in dese sake genoch
is geconcluydeert / maer op Scheepenen ooc huyden 8 dagen
haer advys ofte steet genomen hebben / omme op huyden uuytinge van
dies te doen / versoecken daeromme de burgermeesteren uuytinge van
het gesteede vonnis.
De voernoemde Zeevanc in den naem als boven refuseert de presentatye
sulcx & also die leyt ten waere de presentanten boven 't gunt
sy by haer presentatye gepresenteert hebben den Dycgraeff tenteerden
voor 't affstaen van de dyc & 't lant daer inne hy by vonnisse
van hemraden geweesen is volgende 't ouwe gebruyc van dycrecht.
Scheepenen gesien 't versoec van de Dycgraeff mitsgaders die presentatye
by Meesteren Cornelis Jansz uuyten naem van de burgermeesteren soe hy procedeert
gedaen, & op alles gelett dat tot justefecatye van de intentie vorder was
geallegueert & innegebracht verclaeren dat de voorzeyde Meesteren
Cornelis / in der voorzeyden qualite met zyn gedaene presentatie
& consignatye mach volstaen / & dat sulcx de voorzeyde Dycgraeff
tot zyn vorder versoec nyet en is ontfanckelyc / compenserende
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nyetemin de rechtelycke costen omme redenen.
Scheepenen ordoneeren Jan Pietersz Koeman & Geryt Willemsz
Terdiec tot voochden van de kinderen van Zybrant Cornelisz
Dulles.
OR 5656/312v
Opten 23en may 94
Scheepenen gesien den questye geresen twisken Aeriaen Gerytsz
& Cornelis Jansz Kuec tegenwoordyge Kercmeesteren tot Nydorp
ter eenre / mitsgaders Jonge Jan Castercom als voocht ofte gemachticht
van Claes Evertsz tot Hoorn / & Albert Jan Dircx / & dat toserend
zeker melcpadt ofte overganc 't welc d'veurzeyde Kercmeesteren versochte
te hebben voor Pieter Lammertsz Dienaer / mitertyt bruycker van de 5
geers lants competerend de Kerc / ofte voor den genen die in tyde
toecomend bruycker van 't veurzeyde lant sal mogen werden. Soe is't
dat Scheepenen pertyen ten wedersyden in't lange gehoort hebben
& ooc inspectye van dies genomen hebben,(by haeren vonnisse verclaeren
dat Pieter Lammertsz als bruycker van 't voerzeyde lant, sal zyn ganc
& melcpadt hebben van stilpadt aff tot op Albert Jansz lant
& voorts tot opten voorzeyden 5 geers mits dat Pieter Lammertsz sal
gehouden zyn een pael te slaen met een slodt, & sluyten also het
melchoudt dagelycx / & by aldien Pieter Lamertsz sulcx ongelege
is dat hy alsdan sal gaen het selvyge melcpadt 't welc Albert
Jansz zelffs gaet, behoudelycken nochtans soe wanneer 't voerzeyde lant
by een ander gebruyckt wert, dat de selvygen alsdan gehouden sal
zyn / syn gancpat & notweg te nemen van de straedt aff over Albert
Jansz lant te weten daer Albert Jansz zyn notweg heeft, & dat
alle nae inhouden de kuer deser stede & condempneren d'veurzeyde
Albert Jansz in de costen van desen processe, / op welcke vonnisse
Albert Jansz protesteert.
Opten 25en may 1594 heeft Albert Jansz hem op't voorzeyde vonnis
gestelt appellant voor den Hove van Hollant.
Op 't voorzeyde vonnisse zyn de Kercmeesters verdachvaert opten
19en augusty 1595 / omme te compareeren voor den Hove van Hollant
tegen den naesten rechtdach omme alsulcke eysch & concluysie
als Albert op hemluyden als dan sal doen / op welcke
dachvaerdinge van 't voorzeyde vonnisse hebben die Kercmeesters
hem bevonden beswaert, & hebben opten 29en der voorzeyden maent
gerenonsieert van 't voorzeyde vonnisse / & hebben ooc gerogeert
gecasseert & tenyet gedaen in het steeboec / & dat in presentie
van Jan Toemsz tegenwoordich Kercmeester / Jan Huybertsz Scepen
& Heertgen Aeriaensz als met den selven hebbende volle comissie
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van de gemeente.
OR 5656/313
Upten 13en juny 1594
Claes Aeriaensz Ontfanger van de
verpondinge
& latscot tot Oude Nyerop eysser / contra
Jan Eustsz gedaechde / omme gelt off uuytleg
nae vermelden zyn boec.
Schepenen condempneren Pieter Jansz
twisken hier & een maent
off 't staet langer met gemoed in
gelt off uuytleg.

Noch den selven eysser / contra Pieter Jan
Bleskes verwerer / omme gelt off uuytleg.

Upten 27en juny anno 1594
Solvit
Wyleff Gerytsz is gecondempneert
in gelt off uuytleg twisken hier
& een maent / off hy keert het
over 14 dagen met beter recht
& noch condempneert in 11 sz
opten 27en juny 94.

Teus Cornelisz als voocht van Marytgen Cornelisdr zynen suster eysser / contra Wyleff Gerytsz van
Oude Nydorp gedaechde omme te kennen ofte ontkennen
zyn
oblegatye / Concluydeert tot condempnatye van dien
& verder tot condempnatye ter somma van
54 gulden nae vermelden den selven oblegatye,
mitsgaders
noch 2 gulden voor een halff jaer verder
verloopen interest / com expensis.
Scheepenen condempneren Rens Aeriaensz van
Blochuysen
omme twisken hier & 14 dagen te comen lichten
zyn quytantye rustend onder den Scoudt mits betalend
't recht van dien / off hy keert 't selvyge met beter recht.

In state
Opten 8en augusty 1594 / is by
Schepenen vonnisse verclaert dat de
Kercmeesteeren nae inhouden de
Kuec de scaed sullen beteren voer
de 3 jaeren.

Albert Jan Dircx eysser / contra Aeriaen Gerytsz
& Cornelis Jansz Kuec Kercmeesteren / omme
zyn
scaed van de overganc van Pieter Lammertsz
zedert
3 jaeren gedaen te beteren by drie lendens ofte
by 't gerecht.

OR 5656/313v
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Den gedaechden zyn gecondempneert
twisken hier & een maent
Solvit
te betalen - off zy keeren't twisken
hier & 14 dagen met beter recht.
Den 27en juny 1594.
Veylich opten 27en juny 1594
is den gedaechde gecondempneert
twisken hier & Sinte Lourus eerstcomend
de geeyste soma te betalen off hy
keert met beter recht.
Vellich

Solvit

Jan Allertsz Spaniaert eysser / contra Claes
Claesz van de Weel & Reyer Pietersz mede
van de Weel gedaechde / omme betalinge van
Claes Claesz 6 gulden berekent gelt van
wyncoop
& noch 30 sth verteerde costen, & Reyer
Pietersz om rekeninge.

Bayke Toemszz & Aeriaen Brouwer eyssers
contra
Voocht van Weel omme betalinge ter somma
van
61/2 gulden ter causse van fleys & haver.
Cocluydeert tot condempnatye.
Scheepenen verclaeren by haeren vonnisse
dat
ten versoecke van Cornelis Jong . . . . . . . . . .
Floris Claesz eysser contra Willem Hackel.

Opten 27en juny 1594
Scheepen condempneren Jacop Garbramtsz
Maerten Fecke van Cornelis Epses wegen Jan
Dircxz Epsen Outge ------- Heyndericxz
Grotewal
Pieter Gorter / Cornelis Aeriaen Spanes / Jan
Jan Geryt Oyts / Cornelis Jacop Grootes /
Cornelis
Aeriaen Spanes Jan Geryt Maerts / Symon
Pieter
Jacop Heynes & Dirck Reyersz in gelt
off uuytleg twisken hier & 14 dagen
nae vermelden zyn boec ter causse van
verpondinge van 't veurleden jaer.
OR 5656/314
Upten 25en july 1594
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Scheepenen hebben ten versoecke van Jan Willemsz Molenmeester
van de Moerbuyck tot adiuncten ofte noothulperen
van hem Molenmeester met zijn maet geordoneert
Jan Cornelis Claes Kuypers met Lammert Claes
Hermens.
Upten 8en augusty 1594
Solvit

Symon Claesz poorter tot Alcmaer eysser
contra Cornelis Aeriaen Amels Timmerman
wonend op't Moerbeec gedaechde, omme te purdgeren
zyn eerste defoudt / off versteken & gecondempneert te worden in zyn tweede defout
& voorts gecondempneert te worden in een
zomma van 8 gulden 15 sth / ter causse van
gehaelt laken volgende den gedaen eysch etc.

Vellich / noch vellich
Solvit
Opten 8en augusty 94 condempnatye
twisken hier & 14 dagen
off hy keert 't selvyge met
beter recht.

Vellich noch vellich

Solvit

Condempneert twisken hier
& 14 dagen, off hy keert
't selvyge met beter recht.

Noch d'selve eysser contra Pieter Florisz van de
Zydtwint gedaechde / omme te purdgeeren als vooren
& gecondempneert te worden in een somma
van 10 gulden 9 sth ter causse van gehaelt
laken volgende den gedaene eysch com espensis.
Noch de selve eysser contra Jacop Florisz van de
Weel gedaechde / omme te purdgeeren als vooren
& voorts gecondempneert te worden in een somma
van 10 gulden 7 sth / ter causse van gehaelt laken
volgende den gedaene eysch, com expensis.

OR 5656/314v
Opten 8en augusty 1594
d'eysser neemt dach om bewys.

Jacop Dirck Jan Donckers als voocht van
Griet Dircxdr zyn suster & versoeckt bevryt
& geindempneert te zyn / van Symon Jansz
gedaechde van zeker meesterloon also
Symon Jansz zyn suster een quetseur aengedaen heeft.
Solvit

Condempneert twisken hier
& 7 dagen off hy keert het
met beter recht.

Dirck Jacop Symons eysser / contra Jan
Duechtes
van de Zydwint gedaechde. Versoeckt
betalinge
off bevryinge van zeker meesterloon
& condluydeert tot condempnatye ter somma
van
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4 gulden.
Scheepenen hebben den nagescreven
personen ten
versoecke van Albert Jansz als ontfanger
van de verpodinge gecondempneert twisken
hier & 14 dagen in gelt off uuytleg / off
't staet langer met gemoed achtervolgend zyn
boec, / Jacop Claes Lons / Jan Claes Yffs
Nees Wever / de Kercmeesteren / Dirck
Kueck
Jacob Garbrats / Maerten Fecke / Maerten
Folckerts
Tys Pieters / Pieter Gorter / Anna Tysz / Jan
Koeman / Cornelis Spanes / Claes Walichs /
Tys Jan Matys wedue / alle vellich op butterpd- nae.
OR 5656/315
Upten 22en augusty 1594
Solvit

Willem Jansz eysser contra Neel Jansdr
wedue Willem Dissel gedaechde.

Solvit

De voochde van de wedue van Grootelou &
Heertgen
Aeriaensz voor zyn dochter com socus / eyssers
contra
Jacop Garbrantsz gedaechde / omme in de
voorzeyde
voochde haer handen te leeferen, alsulcken
constytuytyebrieff als de voorzeyde Jacop Garbrats onder hem
heeft / sprekend op d'veurzeyde wedue haer huys &
lant omme by de veurzeyde voochden gecasseert te
mogen werden volgende d'voorzeyde gedaechdes
beloften & zeker uuytspraec van goede mannen.

Scheepenen verclaeren dat
den constituytyebrieff sal
geccasseert werden / off
dat Jacop Garbratsz den
penningen by hem ontfangen
uuyt crachte van 't accoort
twisken hier & 14 dagen
wederomme sal overleveren
& dat alles twisken hier &
14 dagen. Gedaen den 5en
september 1594.

In state
Veylich

Solvit

D'erffgenamen van † Nies Cornelisdr eyssers
contra Claes Aeriaensz
Buenis van de Sydwint gedaechde / omme te
hebben
inventaris van de goederen Nyes Cornelisdr
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opten 19en september 94.

des voorzeyden Claes Aeriaensz huysvrouwe +
naegelaten. Concluydeert tot condempnatye com
expensis.

Opten 19en september 94 is Spaniaert Symon Lutjaeps
Jan Allertsz Spaniaert
gecondempneert om twisken
Jan Allertsz Spaniaert eysser / contra Symon
Lutjaeps
hier & 14 dagen te betalen 25 gulden gedaechde omme betalinge ter somma van 34
gulden ter
17 sth off hy keert het over
causse van gelevert riedt. Concluydeert tot
condempna(
14 dagen met beter recht.
Den Scoudt als voorspraec van Jacob Garbratsz
presenteert
achtervolgende 't accoort by Barent Albertsz com
socus
gedaen hem nadies te reguleeren & 't selffde
voldaen zynde hem nadies te reguleren
den constuytie te casseeren.
D'eyssers seggen soeveele dese saec aengaet 't accoort
genoch voldaen te syn seggen verder dat die
gedaechde
mitsgaders Dirck & Cornelis Jansz synen swagers
nit overtellen van 't gelt in 't acoort vermelt belooft.
OR 5656/315v
hebben d'eyssers den brieff in handen te leveren
binnen den tyt van 14 dagen/ off den penningen
wederomme in handen te leeveren.
Versoecken daeromme als volgend den eysch
ofte ten minsten restytuytye van de penningen.
Upten
Also Sierep Claesz poorter tot Oude Nyerop opten 14en
augusty anno 1594 voor ons Scheepenen by namen
ondergescreven gecompareert is. Ende heeft met zyn
eygene vrye wille & met voorbedachten moeder gedaen
affstant & quytsceldinge van de voochdye ofte redgieringe
van zyne tydelyke goederen & haeven versoeckend aen ons Scheepenen
omme & stellende die selffde alle syne tytelyke have
& goederen in handen & tot behoeff van zyne huysvrouwe
& kinderen, omme daermede te doen & laten soe hueren
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goeden raedt gedragen sal, requeerend voorts aen ons
omme een ofte meer voochden voor zyne wyff & kinderen
te stellen ofte substytueeren. Soe is't dat by Scheepenen
tot Nydorp tot voochden van huysvrouw & kinderen van
Sierep Claesz geordoneert zyn omme d'selffde haere goederen
te redgieren. Pieter Jongejans & Claes Aeriaensz beyde
poorteeren tot Oude Nyerop. Ende wert mits desen allen
& eenen yegelycken verwitticht & espresselycken bevolen
dat hem nyemant van mi voortaen en verbordere, omme
mete den voorzeyden Sierep Claesz enichsins te handelen 't sy in coopen,
vercoopen ruylen mangelen leenen borgen hoedanich 't selfde
soude mogen weesen want het geen stamt en sal hebben
sulcx dat men over noch van dies geen rechten
sal doen. Aldus gedaen & geschiet ter ordonantye
van 't volle colledge van Scheepenen tot Nydorp.
Den 5en september 1594
Solvit
Scheepenen condempneren Symon Claes Lammerts eysser contra Aeriaen Cornelisz
Aeriaen Cornelisz
Schipper gedaehde / Concluydeert den eysser dat den
gedaechde
Symon Claesz 't saet te
by U myn E. heeren Schepenen vonnisse gecondempneert
laten volgeen off dat
sal worden / syn handen te houden van alsulc saet in
hy Symon Claesz sal
te winnen als op de gedaechdes acker welc hy gecocht
betalen zeker arbeytsheeft van Maerten Jansz welck saet hy eysser van
loon tot taxatie van
Maerten voorzeyd gecocht heeft om ten halven te bearbeyen
Cornelis Rensz & Dirck
& in de sook te winnen met welcke actie hy gedaechde
Hanssen.
d'acker voorzeyd van Maerten in coope over heeft
com expensis / behouden nyetemin de gedaechde
zyn gerechticheyt tot de helfte van 't voorzeyde saet.
Wanneer
het by den eysser es innegewonnen.
OR 5656/316
Upten 5en september 1594
Vellich

Dirck Pieter Claes eysser / contra Cornelis Jacop Grotes
gedaechde / omme betalinge ter somma van 7-7-8 ter
causse van een visnet affslaende 't gunt daer op betaelt
es / Concluydeert tot condempnatie com espensis.
Solvit

Jan Jan Geryt Oyts eysser / contra Pieter Jan Almers gedaechde
/ omme betalinge ter somma van 32 h gulden ter causse
van coop & leverantie van een koe verscenen t' Sint Jacop.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.
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1e defoudt
2e defoudt

Floris Claesz eysser contra Cornelis Jansz Lybes gedaechde
versoeckt betalinge achtervolgend syn boeck ter causse
Opten 18en september 94
van laken ter somma van 28 penn 8 sth concluydeert tot
is Cornelis Jansz gecondemp- condempnatie com expensis 28 - 16.
neert twisken hier & 3 weken te betalen
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht.

1e defoudt

Floris Claesz eysser contra Willem Jansz Hackel gedaechde /
omme
betalinge ter somma van 9-1-8 ter causse van laken.
Versoeckt betalinge / Concluydeert tot conempnatie com
expensis.

1e defoudt

Claes Aeriaensz Bommer eysser contra Heynderick Smit
gedaechde
versoeckt betalinge ter somma van 35 gulden ter causse van
kustinge
t' Sint Jacop laestleden verscenen van 't huys daer de
gedaechde
in woont / Concluydeert tot condempnatie com expensis.

OR 5656/316v
Den . . . . september 94
Floris Claesz eysser contra Dirck Jan Kuecx gedaechde omme betalinge
ter somma van 323 ter causse van coop van caes mitsgaders. . . . . . . . .
Claes Wittes vellich
Tryn Jaspers vellich
Claes Wittes com socus zyn gecondempneert
twisken hier & 14 dagen in gelt off uuytleg
twisken hier & 14 dagen gereserveert
Claes Lammerts syn actie tegens Jan
Cornelisz.

Vellich

Claes Aeriaensz ontfanger van de verpondinge
&
lantscot tot Oude Nydorp eysser / contra Claes
Wittes
Claes Lammert Teus, Tryn Jaspers offhant
voocht & Bayke Toems & Jan Koeman als
voochden van Jan Jaspersz ome betalinge
twisken hier & 8 dagen op pene van uuytleg
nae vermelden syn boec.
Jacop Oom Heynes eysser contra Symon Pieter
Jaep Heynes gedaechde omme betalinge ter
somma
van 6-5-0 hercomend van coop van
fleys verscenen al over een jaer.
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Vellich

Noch deselve eysser contra Tys Cornelisz
Blochuys gedaechde omme betalinge ter somma
van
8 gulden spruytende van fleys verscenen
al over een jaer / Concluydeert tot
condempnatie.

In state

Cornelis Jan Reyers eysser contra Cornelis Jaep
Grotes gedaechde omme betalinge ter somma van
6-4-0 ter causse van lanthuer & arbeytsloon.
Concluydeert
tot condemnatie com espensis.
Claes Jansz Wever eysser / contra Meynert
Garbrants
ghedaechde omme betalinge deelinge te hebben.

OR 5656/317
Condempneert twisken hier &
14 dagen off hy keert het met beter
recht.

Pieter Smit eyser contra Sybrant Cornelisz
gedaechde
omme betalinge ter somma van 5-6-2 ter
causse van arbeytsloon. Concluydeert tot
condempnatie.

Den 22en augusty 94
D'erffgenamen van † Nies Cornelisdr eyssers contra
Claes Aeriaensz Buenis van de Sydwint gedaechtde omme te
hebben
inventaris van de goederen van † Nies Cornelisdr
des voorzeyden Claes Aeriaensz overleden huysvrouwe.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Claes Aeriaensz Buenis gedaechde / contra d'erffgenamen van
Nyes Corndelisdr soe sy seggen / ontkent espresselycken
d'eyssers haeren voorzeyden eysch & concluysie in desen gedaen
& genomen / Concluydeert tot apsoluytie com expensis.
D'eysers dach ad replicanden om te repliceeren ad priman.
Voor replyc seggen d'eyssers als syn
In state 14 dagen den broeders & susters van Nyes Cornelisdr te syn
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laesten october 94.

noteerlyc erffgenamen. Versoeckend recht & vonnisse.
D'erfgenamen van Nyes Cornelisdochter eyssers
contra Claes Aeriaensz gedaechde hebben den
voorzeyde questye in plaetsse van gewysde gerenvoyeert
aen Rechtsgeleerden
als namentlyc off Claes Aeriaensz gehouden is
te leveren inventaris & wyder naedien hy
pretendeert --------- hem gelegateert te wesen
off hij gehouden is cautie te stellen voor de capitale
goederen nyet te verminderen & belooffden partyen
hinc inde hem, na den uuytspraec van Rechtsgeleerden willichlyc te reguleeren
& in cas van oposytie wert den oposant gehouden
te compareeren voor de gerechte van Nydorp hen in
de uuytspraec van Rechtsgeleerden te laten condempneren
ten eersten rechtdage dat hem dach by de Boode sal
wesen betekent opte verbeurte van de 50 gulden
t'upliceren d'een helft ten behoeve van de goetwillygen & d'ander helft tot den Offycier.
Actum den 14en november 1594.

OR 5656/317v
Den 3en october 1594
Solvit

Pieter Cornelisz PieterBerbers eysser / contra Dirck Jacop
Symons
gedaechde omme betalinge ter somma van 4 h gulden ter
causse van
een tonne bier daer se t'samen uuytgetapt hebben. Concluydeert
tot condempnatie com espensis.

Den 17en october 1594
Den 12en december 94 Solvit

JanWillemsz tot Oude Nyerop / eysser contra
Garbrant Symonsz Boode tot Schagen gearesteerde /
omme
betalinge ter somma van 11 sth ter causse
van berekent gelt als reste van meerder somma.
Solvit

Opten laesten october 94
Scheepenen wysen Geryt Pietersz
Schoudt t'SinteMaerten vellich
& condempneren hem op syn
keer twisken hier & 14 dagen

Lammert Jansz & Jan Dirck Walichs
tot Winckel eyssers contra
Geryt Piet Maets gearesteerde / omme betalinge
ter somma van 7 gulden 10 sth / nae vermelden
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waer op hem geordoneert een
wetlycke weet.

Cornelis Walichs boec roerend van coop van
swynen / concluydeeren tot condempnatie com
expensis.

OR 5656/318
Den laesten october 94
Veilich
Vellich
In state den 12en december.

Hilbrant Reyersz Lakenvercoper tot
Alcmaer eysser contra Pieter Jan Pieter
Wyerts gedaechde omme betalinge ter
somma
van 21 guldens 5 sth ter causse van
gehaelt laken volgende d'eyssers redgyster.
Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

Vellich
Noch deselve eysser contra Cornelis Jaep
In state den 12en december.
Grootes omme betalinge ter somma van
Cornelis Jaep Grootes laet hem
5 gulden 7 sth 14 penn ter causse
gewillichlyc condempneren contra
van laken volgende d'eyssers redgyster.
Hilbrant Reynersz in de somma
Concluydeert tot condempnatie com espensis
van 5-7-14 penn ter causse van
laken / mits hebbend sursantie den tyt
van een maent / mette costen van den Officier / Secretaris & Boode.
Veilich

Solvit

Meester Tomas Jansz eysser contra
Cornelis Ericxsz gedaechde omme betalinge
ter somma van 30 gulden roerend van
meesterloon.

In state den 12en december 94.
Veylich

Solvit

Noch Meester Tomas eysser contra
Cornelis Heyndericxz Scoudt gedaechde
omme
betalinge ter somma van 30 gulden roerend
van meesterloon. Concluydeert tot
condempnatie.

Vellich Den 28en november 94
Solvit Bayke Toems & Brouwer eysers contra
Vellich is Voocht gecondempneert omme Voocht van Weel gedaechde omme betalinge
ter
twisken hier & de gadinc te betalen
somma van 13 h gulden roerend van fleys.
off hy keert het over 14 dagen met
Concluydeert . . . . . . . . .
beter recht.
Den 12en december 94 is Voocht gecondempneert ten princepael.
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Solvit

Noch deselve eyssers / contra Jan Spanes
omme betalinge ter somma van 10 h gulden
roerend
van fleys. Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Noch deselve eyssers contra Jan Jaep Mes
gedaechde omme betalinge ter somma van 17
gulden
roerend van fleys. Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

OR 5656/318v
Herc Jansz Jongen tot Winckel eysser
contra
Willem Janssen gedaechde / omme betalinge
ter
zomma van 5 gulden roerend van coop
van een vercken roerend van lyffpentie.
Concluydeert tot condempnatie.
Vellich
Vellich

Den 12en december 94 In state

Noch Herc Jongen eysser contra Sierep
Claesz off de voochden gedaechde omme
betalinge
ter somma van een gulden roerende van
verteerde costen.
Solvit

Geryt Aeriaensz tot Winckel eysser
contra
Willem Jansz Hanssen gedaechde omme
betalinge
ter somma van 6 gulden & 17 h sth
roerend van berekent gelt. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Willem Jansz eyst wederomme in
reconventie contra Geryt Aeriaesz
eeyst een ton faro tot Gheryt Aeriaensz
in de peyl bevonden daer van d'inpost
36 sth.
Noch van een vercken de 12e penning
bedraecht 25 sth.
Noch van een sommatie gedaen by Mr
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Dirck Duerwaerder

36 sth.

Noch van wyncoop van veylinge van
't huys & de koyen in de merckt tot Scoorel
gevallen
30 sth.
Met noch 14 sth van 't ockel bier
& verteerde costen
4 h sth
Coemt tesamen 6-12-8.
OR 5656/319
Rechtdach den 28en november 1594
Miester Toems is gecondempneert
ome over 14 dagen te betalen / offslaend
de vyffde paert.

Cornelis Jansz Castercom eysser / contra /
Meester Tomas Jansz gedaechde / omme
betalinge ter somma van 4 gulden e sth ter
causse van goede casen by den gedaechde
gecocht & te dancke ontfangen /
Concluydeert tot condempnatie / com
expensis.

In state

Jan Allertsz Spaniaert eysser / contra
Sierep Claesz off syn voochden gedaechde
omme betalinge ter somma van 12 gulden
nae vermelden zyn oblegatie.

Solvit

Vellich

Condempnatie twisken Solvit
hier & een maent opten
12en december 94.

In state

Solvit

Noch deselve eysser / contra Aeriaen Henricx
gedaechde omme betalinge ter somma van 8
gulden.
ter causse van berekende penningen /
Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Jan Jacops op Langendyc eysser / contra
d'erffgenamen van Jan Widt stellen den
saecke
tot over 14 dagen in state.
Jan Oom t'Oude Nydorp heeft op huyden
den 28en november 94 voor dese vierscaer
ingewonnen eenen Neel Garbrantsdr
tot Winckel, omme afgelost te hebben zekere
75 gulden staende op hem eyssers lant.
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OR 5656/319v
Opten 12en december 94
Den questie hinc inde contra den Scoudt eysser
& Geryt Heertges van de Sydwint gedaechde
is by Scheepenen gerenvoyeert aen goede
mannen namentlyc Cornelisz Michielsz
tot Nydorp & Cornelis Michielsz opten Sydwint
& dat twisken hier & de naeste rechtdach.
Van gelycken is den questye hinc inde
contra den Schoudt eysser & Cornelis Huyberts
van de Sydwint mitsgaders Meester Aris, is
mede gerenvoyeert aen de selven arbyters
& Jan Pieter Claes tot een overman.
Dirck Claesz Feuwes eysser als
man & voocht van Anna Jacops syn huysfrouw
contra Jan Gerytsz met Pieter Jansz van de
Zydwint gedaechde / doet eysch in scriptis.
Solvit

Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat Jan
Neel Frericx sal gehouden syn 't lant in
oncosten te nemen nae avenant de groote van
't lant & dat over de geheele som van
Lammert Claesz / off ten waer dat hy
conde probeeren dat hem den saedacker
met 3 snees oncosten geveven waer.
Den questye hinc inde contra Albert Jansz
eysser contra de Kercmeesters is op huyden den
12en december 94 in state gestelt.

OR 5656/320
Den 9en january 95
Hilbrant Reyersz Lakenvercoper tot Alcmaer
eysser
contra
Oom Scuppewerf gedaechde omme betalinge ter somma
van 13 gulden 7 sth ter causse van laken / Concluydeert
tot condempnatie com espensis.
Claes Lammert Teus eysser contra JongeJan Neel
Frericx gedaechde omme betalinge
van zekere verscooten oncosten bi den eysser voor
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den gedachde soe aen de Scotfanger & dycgelt
mitsgaders imanen van de Zydwint betaelt. Concluydeert
tot condempnatie com espensis.
Den 23en january 95
Willem Janssen Hanss eyser / contra Sierep
Claesz off zyne voochden gedaechde / omme
betalinge ter somma van 12 gulden spruytend
van een oblegatie / Concluydeert tot condempnatie.

Pieter Brevier eysser contra Huybert Pieter
Huyberts geo-------- omme betalinge van zeker
biergelt by syn mayers verteert.

Solvit

Veylich

OR 5656/320v
Vellich
2e defoudt

Cornelis Jaspersz eysser contra Sierep
Claesz off syn voochden gedaechdes omme betalinge
ter zomma van 25 gulden spruytend van oblegatie
by Sierep Claesz.
Mitsgaders Jan Jansz alias Jan Voochtes
omme betalinge ter somma van 8 gulden.
Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Scheepenen hebben Maerten Jansz
geapsolveert contra Claes Jansz
& Aeriaen Cornelis Schipper
gecondempneert / omme Maerten
Jansz van Claes Jansz te
bevryen.

Kees Mos eyser contra Droncken Dyc omme
betalinge ter somma 3 gulden verteerde costen
met noch 4 ghulden 5 h sth verleyt gelt.
Concluydeert
tot condempnatie.
Maerten Jan Aeriaens eysser / contra Henric
Jan Fattes gedaechde, omme betalinge ter
somma
van 10 h 100 K gulden ter causse d'eysser
zeker seylant van de gedaechdens broeder
voer den voorzeyden zomma om gereet gelt
gecocht
heeft / & d'eysser 't selve . . . . . . . . . . . te
naesten 't welc hy hem goedwillichlyc
heeft laten volgen & hy eysser den
voorzeyden Claes Jansz daer van te weten van
de
coop voldaaen heeft. Soe versoeckt d'eysser
daer van betalinge twisken hier &
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24 uren & concluydeert tot condempnatie
com espensis.
Jacop Walichsz eysser / contra Dirck
Claesz Feuwes gedaechde / omme betalinge ter
zomma van 42-5-0 / hercomend van een
fet fercken & sekere peerd by de
gedaechde ontfangen & berekent gelt.
Concluydeert tot condempnatie com espensis.

+

Dick Claesz bekent de apele gecocht
te hebben de ton voor 4 gh & 15 off
17 h sth / & daer nae geremdt
te hebben.

Jaep Claes Lous eysser contra Pieter Louens
[Lousus?]

gedaechde / omme betalinge ter somma van 16
gulden
berekent spruytende van zyn grootmoeders erffenisse / & verder aengaende
meerder different. Versoeckt daer van
rekeninge & reliqua & dat by mannen.
Noch + Jacop Walichs eysser contra Dick
Claesz voorzeyd omme te hebben
ruyminge van de resterende apele
by de gedaechde van de eysser gecocht
& dienvolgend den eysser betalinge te doen van
zeker apele op goede rekening
& dat van yder ton 4-17-8 by de
gedaechde van de eysser gecocht / & eensdeels
[vervolg op /321]

OR 5656/321

[vervolg van /320v]

Ontfangen en noch te ontfangen
Solvit

Vellich
Solvit

Jan Maerten Wevers laet hem gewillichlyc
condempneren / omme Cornelis Jacop Mullers
com socus twisken hier & midvast te betalen
een zomma van 13-5-0 gulden hercomend van
coop van een paertden.
Cornelis Jaep Mullers eyssers / contra Jan
Teusz aen de Sydwint gedaechde omme
betalinge ter
somma van omtrent 22-15-4 gulden hercomend
van
coop van een paert / Concluydeert tot
condempnatie.
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Scheepenen acordeeren den Reynerat
de verscochte weete aen Jacop
Jan Pieter Claes & Claes Jacopsz
te mogen doen & dat op
syne perykel.

Cornelis Jacopsz opte Moerbeec voer
hem selver & als voocht
in desen van Folckert Nannesz versoeckt
een rechtelycke weete / gedaen te hebben
aen de Molenman van de Soutcaechse polder
tot Winckel namentlyc / Jacop Jan Pyter
Claes & / Claes Jacopsz / als oock insgelycx
sitatie aen Jan Willemsz & Jacop Tyssen
Molenmeesteren van de Moerbeec / Den
naestcomende
rechtdach alhier in rechte te comen / omme
d'eysser betalinge te doen van yder snees
lants ter somma van 360 gulden & dat tot 6sz 12
r
& dat nae voorgaende taxatie by Scheepenen
van
Nydorp gedaen 't welc zneesse lants sy
verdolven hebben te behoeve van de nyewe
watermolen & ten dage dienende condluysie
te sien nemen tot condempnatie
van dien com espensis.
Cornelis Jacopsz Rommelaer voor hem selven
&
voocht van Folckert Nannesz versoeckt
betalinge
ter zomma van . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OR 5656/321v
Upten 6en february 95
Belangen den eysch van Cornelis
Jacops is by Schepenen geapinteert
twisken hier & 14 dagen aen
3 goe mannen off 't staet langer met
gemoed namentlyc Cornelis
Rembrantsz Syvert Pietersz &
Maynert Garbrantsz desen 20en
february 95.
Vellich

Cornelis Jaep Mullers eysser / contra Pieter Jan
Bleskes gedaechde omme betalinge ter somma van
61 gulden 15 sth ter causse van een paert
rasters / barnhoudt, & anders al over
lanc versceenen.

Noch d'selve eysser contra Neels Jan Pieter Lybes
gedaechde, omme betalinge van 39 sth ter
causse van houdt in 't boelhuys gecocht.
Jan Allertsz Spaniaert eysser contra Willem
Jansz Hansz gedaechde / omme betalinge ter
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zomma van 5 ghulden 6 sth ter causse van
verteerde costen / concluydeert tot condempnatie.
Solvit

Jan Pieter Jan Symons eysser / contra Aeriaen
Cornelis Aeriaens gearesteerde
omme betalinge ter somma van zeker boelbrieff
monterend 9 gulden.
Noch d'selve eysser contra Jan Jan Geryt Oyts omme
betalinge
nae vermelden een boelbrieff. Versoeckt gelt off uuytleg
ter somma van 2 gulden 10 sth.

Veylich

Upten 20en february 1595
In state

Veylich

Cornelis Jacopsz Romelaer / soe hy procedeert
eysser / contra Jan Willemsz Jacop Tysz Molenmeester
van de Moerbeec / mitsgaders Jacop Jansz &
Claes Jacopsz Molenmeesteren van de Zoutcaechse
polder
gedaechde / omme d'eysser betalinge te doen ter somma
van 36 gulden voor yder snees /
lants & dat tot 6 snees & twaleff roe
by de gedaechdes van de eyssers nae voorgaende
schattinge ofte taxatie by Scheepenen tot Nydorp
gedaen / gecocht volgende deselve taxatie.
Concluydeert tot condempnatie & by provysy
tot namtissement com expensis.
Solvit

Pieter Jan Bleskes eysser contra Cornelis Huybert
Vogelaers gedaechde omme betalinge nae inhouden syn
boec
ter causse van toegeseyde penningen.

OR 5656/322
In state

Vellich

Hilbrant Reynersz Lakenvercooper tot Alcmaer eysser
contra Pieter Jansz van van Ouwe Nydorp gedaechde
omme betalinge ter somma van 54-16-8 ter causse van
laken / offslaend 22-4 sth daer op betaelt volgend
d'eysser zyn redgyster.
Symon Claesz lakenvercooper / eysser / contra
Jaep Pietersz Ruych gedaechde / omme betalinge ter somma
van 13 gulden 10 sth berekent gelt ter causse van
laken volgend d'eyssers redgyster. Concluydeert tot
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condempnatie.
D'selve eysser contra Geryt Allert Tielmans gedaechde
omme betalinge ter somma van 7-6-8 toegeseyde penningen dien hy belooft heeft te betalen voor
eenen Marytgen Symons spruytend van laken
volgend d'eyssers redgyster / Concluydeert tot
condempnatie / com espensis.

Vellich

Pieter Lourus eysser contra Pieter Cornelisz Hebergier gedaechde omme betalinge ter somma van 110 gulden
ter causse van versceenen kustinge met verlopen renten.
Solvit

Claes Lammertsz eysser / contra . . . . Breeckesdr gedaechde
off haer voochden, omme gelt off uuytleg nae
inhouden een boelbrieff.

Solvit

Symon Jaecop Symons eysser contra Voocht van de Weel
gedaechde
omme gelt off uuytleg ter somma van 22 h sth hercomend van een boelbrieff.

Vellich
Aeriaen Cornelisz is van
Scepenen gecondempneert
in den eysch twisken hier
& paes off't staet langer
met gemoed ----------------------Vellich

Claes Jansz Waterschip eysser / contra Aeriaen Cornelisz
Schipper
omme betalinge ter somma van 1050 gulden van seker
kustinc &
vorder resterend 400 gulden, een constytuytybrieff /
Concluydeert
tot condempnatie com espensis.
Jan Cornelisz Keysses / eysser contra Heynderick
Ouweneels
gedaechde omme betalinge ter somma van . . .ter causse van
laken
Concluydeert tot condempnatie com espensis

Lourus Claesz eysser contra Jacop Wyleffsz t'Oude Nydorp
gedaechde
versoeckt de scaed betaelt te hebben van een vaere koe
by den eysser van de gedaechde voor calff gecocht.
Floris Claesz eysser contra Jan Jan Geryt Oyts.
Claes Wyleffs in ---- 75
twisken hier & een maent
gecondempneert.

Aeriaen Schipper eysser contra Claes Wyleffs gedaechde omme
betalinge ter somma van 75 gulden ter causse van een oblegatie
verscenen kerstyt met noch 33 ghulden 17 sth ter causse van een boelbrief.
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