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OR 5657/1
Rolle
Anno 1595:
Scheepenen van Nyewe Nydorp
Jan Cornelis Claes Kuypers
Symen Jacop Dircx
Aeriaen Heertges
van Oude Nydorp
Jan Huybertsz
Aeriaen Brouwer
Cornelis Claesz Kruyff
Symon Pietersz Keyns
Den 6en maert 1595
Opten 3en april 94 Schepenen
off
renvoyeeren den questye hinc
in de -------- aen de lendens
mits datsse over 14 dagen
so pertyen nyet acorderen heur seggen
ofte advys schriftelyc alhier in
juydytie syllen overleveren.

Albert Jan Dircx eysser contra de Kercmeesters
verwerers omme betalinge van zeker schaed
des jaers 6 gulden, ter causse van Pieter
Lammerts melcpadt ofte overganc.

De Kercmeesteren gelyc sy gepresenteert hebben presenteeren alsoch & syn tevreden Albert Jansz
te

conteren volgende d'uytspraeck van de lendens by Sceepenen daer toe geordoneert te weten
voor yder jaer 6 sth. Seggen daer mede te mogen volstaen volgende de keur alhier.
Concluydeeren tot apsoluyty van de hoogere eysch by Albert Jansz gedaen.
Den 10en july 95.
Solvit Geryt Aeriaensz tot Winckel eysser / contra
Albert Jansz renonsieert van de eysch gedaen Willem Jansz Hansz.
contra de kercmeesteren nopende de scaed /
Presenteert de costen te betalen tot taxatie van Sceepenen / den 10en july 95.
off
Scheepenen ontseggen Willem
Solvit Willem Jansz Hansz eysser contra Sierep
Jansz van den eysch & concluysy
Claesz off zyn voochden gedaechden omme
opten voochden gedaen & genomen
betalinge ter somma van 12 gulden nae
& dat Willem zyn regres sal
vermelden seker oblegatie / Concluydeert
hebben op Jan Allertsz Spaniaert.
tot condempnatie.
Solvit

Kees Mos eysser contra Droncken Dirck
omme betalinge ter somma van 7 gulden
5 h sth ter causse van verteerde costen
& verleyt gelt / Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/1v
off
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In state
Pieter Jan Bleskes is op huyden den
eersten may 95 gecondempneert om
de geeyste peningen twisken hier & 6
weken te betalen / off 't waer dat hy't
over een maent keerde met
beter recht.
ij Vellich.

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

Noch d'selve eysser contra Nees Jan Pieter Lybes gedaechde
om betalinge ter somma van 39 sth ter causse
van houdt in 't boelhuys gecocht.
off

Jan Allertsz Spaniaert is by Scepenen
vonisse ontseyt, mits hebben zy
iet metten anderen zedert 't accoort
uuytstaend mochten sse daer van

Jan Allertsz Spaniaert eysser contra Willem Jansz
Hansz gedaechde om betalinge ter somma van 5 gulden 5
sth
ter causse van verteerde costen / Concluydeert etc.

rekenen.

Solvit

Jan Pieter Jan Symons eysser contra Aeriaen Cornelis
Aeriaensz verweerer omme betalinge ter somma van
9 gulden gelt off uuytleg nae vermelden den
boelseel.
Noch d'selve eysser contra Jan Jan Geryt Oyts
omme gelt off uuytleg nae inhouden den boelseel
ter somma van 2 gulden 10 sth.

off
Cornelis Jacopsz Rommelaer eysser contra soe
hy procedeert, contra Jan Willemz & Jacop
Tyssen / Molenmeesters van de Moerbeec mitsgaders
Jacop Jansz & Claes Jacopsz Molenmeesters van 't
Southy procedeert twisken hier
caechsche polder / omme betalinge ter somma van 36
& 14 dagen te betalen de
gulden voor yder znees lants & dat tot
geeyste zomma / op 't welc de molenmeesters 6 znees & 12 roed by de gedaechdens van de
van de Weere protesteeren.
eyssers nae voorgaende scattinge ofte taxatie
Schepenen gehoort den presentatie
by Scheepenen tot Nydorp gedaen gecocht volgende
by de Molenmeesters van de Weere
d'selve taxatie / Concluydeert tot condempnati
gedaen & 't antwoort van de Molenmeesters & by provysie tot namtissement com expensis.
Scheepenen condempneeren den
Molenmeesters van de Moerbeec
& 't Soutcaechse polder omme
Cornelis Jacopz Rommelaer soe

van de Moerbeec renvoyeeren den
questye aen 't accoort &
houden 't accoort van waerden.
De costen gecompenseert - behouden 't sententy gelt.
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OR 5657/2
Solvit
off

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

off

Hilbrant Reynersz Lakenvercooper tot Alcmaer eyser

Veylich

In State

Den 6en maert 95 / is Pieter Jansz gecondempneert contra Pieter Jansz van Oude Nydorp gedaechde omme
omme twisken hier & 14 dagen te brengen betaling ter somma 54-16-8 ter causse van
acte dat Hilbrant tevreden es / & soe
laken, offslaend 22 gulden 4 sth daer op betaelt volgend
nyet wert / Pieter Jansz gecondempneert
d'eyssers redgyster.
te betalen twisken hier & een
maent off 't staet langer met gemoed.

off

Symon Claesz Lakenvercooper eysser contra Jaep
Pietersz Ruych gedaechde / omme betalinge ter somma van 13 gulden
10 sth berekent gelt ter causse van laken
volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert tot condempnatie.

off

D'selve eysser contra Geryt Allert Tielmans gedaechde
omme betalinge ter zomma van 6-4-8 toegeseyde penningen
die hy belooft heeft te betalen voor
eenen Marytgen Symons spruytende van laken
volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert tot condempnatie.

off

Pieter Lourusz eysser / contra Pieter Cornelisz
Herbergier gedaechde / omme betalinge ter somma van 110 gulden
ter causse van verscheenen kustinge met verlopen renten.

Vellich

Vellich

off
Solvit

off

Solvit

Symon Jacop Symons eysser contra voocht van de
Weel gedaechde om gelt off uuytleg ter somma van
22 h sth hercomend van een boelbrieff.
Jan Cornelisz Keysses / contra Heynderic Ouweneels ghedaechde
omme betalinge ter somma van 39 gulden ter causse van laken.
Lourus Claesz eysser contra Jacop Wyleffsz ghedaechde
versoeckt de schaed betaelt te hebben van een varekoe
by den eysser van de gedaechde voor calff gecocht.
Floris Claesz eysser contra Jan Jan Geryt Oyts.

off
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Den 20en february 95 is Claes
Wyleffs gecondempneert den 75 h

Aeriaen Cornelisz Schipheer eysser contra Claes Wyleffss
gedaechde / om betalinge ter somma van 75 ghulden verscenen
kerstyt

ghulden te betalen twisken hier
& een maent.

met noch 33 ghulden 17 sth ter causse van een boelbrieff.

OR 5657/2v
Den 6en maert 1595
Jan Pieter Dirck Claes als voocht van de
De gedaechdens ontkennen in 't geheel
nagelaten weeskinderen van Jan Cornelisz
& deel den eysch by den eysser op
Appel eysser / contra Hermen Pieter Hermens
huyden overgeleyt. Behoudelyk
gedaechde / omme betalinge van zeker 30 gulden
de huer bekennen de gedaechdens
lanthuer verschenen kerstyt laestleden / met
op goede rekeninge.
noch 4 gulden lanthuer verschenen kerstyt 93
Scheepenen renoyeren de questye hinc
offslaend 't gunt daer op betaelt es.
aen mannen als Floris Hermens, Lammert
Claesz, Syvert Pietersz, & Amel
Gerytsz dat den arbyters den questye
zullrn slyten is't doenlyc / & so nyet
met noch 12 h guldens spruytende van cooren by den
datsse h . . . . . . . . . . . . . . .
gedaechdens van Jan Appel opte helling gehuert

& noch onbetaelt, mitsgaders noch 95
gulden 't welc de voorzeyde kinderen
van Hermen resteert, nae inhouden het
memory boec van Jan Appel veurnoemt.
Concluydeert tot condempnatie.
Solvit

off
Solvit

Cornelis Lammertsz aen de Sydwint eysser / contra
Claes Jansz Waterschip gedaechde omme betalinge
ter somma van 5 gulden 4 sth ter causse van
zeker coop van een daler die hy op condyty
gecocht & van den eysser ontfangen heeft al over
lanc verscenen / Concluydeert tot condempnati.

Aeriaen Willems Ruyper tot Oude Nyerop
eysser / contra Roel tot Oude Nydorp / gedaechde
omme restetuytye van zeker gelt alsoe hy
zyn jongen die hy een jaer had aengenomen
op 't ambacht / & een ander het werc gedaen
heeft 't welc den jongen toequam, seyt den
eysser dat doer dies d'veurzeyde gedaechde hem eyssers
jongen vercort heeft. Versoeckt daeromme
restetuytye & dat tot zeggen van mannen.

OR 5657/3
Solvit

Cornelis Holster eysser / contra Pieter Jan
Bleskes & Claes Buenisz gedaechde omme betalinge
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ter somma van 4 gulden 2 h sth ter causse
van verdient arbeytsloon van dersschen
affslaend 't gunt daer op betaelt es / Concluydeert
tot condempnatie twisken hier & d'Clynender †(
Aen mannen.
Solvit
off

Symon Jansz tot Winckel eyser contra Bremer
omme betalinge ter somma 11 gulden 16 sth ter
causse van coop van houdt. Verscenen kerstyt.
Concluydeert tot condempnatie.
Met noch 3 gulden van 7 deelen
& 2 balck---.

Den 6en maert 1595.
Jan Maertsz Kueninc van de Zydwint off
laet hem gewillichlyc condemp- Solvit Geryt Huybertsz Oude Nydorp eysser contra
neren omme de wedue van
contra Cornelis Heyndericxz Schoudt ghedaechde
Albert Jansz Nyekelant
omme betalinge ter zomma van 7 gulden 10 sth
twisken hier & paesmerct
ter causse van verschenen renten.
te betalen een zomma 9-8-8
off overhorich recht geschiet in
presentie van Jan Huybertsz Schepen.
Solvit

Cornelis Jaspersz eysser contra Jan Jaep Mes.
gedaechde omme betalinge ter causse & nae
Jan Voochtes is gecondemptneert twisken inhouden zeker boelbrieff versoeckt daer
hier en een maent te betalen off hy
van gelt off uuytleg.
3 vellich keert het met beter recht
opten 6en maert 95.
off Noch d'selve eysser contra Jan Voochtes omme
betalinge ter somma van 8 gulden.
off Jan Cornelisz Vedt uuyten naem van de wedue
Jan Jochems belooft de penningen
van Albert Jansz Nyekelant - eysser contra
te betalen soe haest de lande
Jan Jochemsz als borge in een boelbrieff
gemeeten zyn opte
van Jochem Ariaensz voor een somma van
peyne van overhorich
------------------- met noch Neeke Komes als
rechts. Geschiet in presentye
borch voor Dirck Jonclaes voor 39 gulden
van Aeriaen Heertgesz
ter causse vam een koe. Versoeckt daer
Scheepen.
van gelt off uuytleg nae vermelden een
boelseel.
Neeke Comes Vellich & noch 5 scellingen contra den Schoudt.
OR 5657/3v
Veylich
Michiel Wylefs is gecondempneert

Off
Solvit

Anna Claes Pteus off haer voocht, eysser
contra Michiel Ruyter Wylefs ghedaechdes omme
betalinge ter zomma van 200 &
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twisken hier & een maent in gelt
off maecxsel / off hy keert het over
14 dagen met beter recht.
Opten 3en april 95 heeft Michiel
Wylefs hem gewillichlyc laten
condempneren twisken hier & 8 dagen
te betalen op pene van overhorich recht.

15 gulden nae vermelden een
oblegatie.Versoeckt daer van gelt off
maecxsel.

Aen mannen Pieter Claesz & Jan Toemsz Claes Wylefsz eyser contra Symon Lutjaeps
off Solvit ghedaechde omme betalinge van zeker scapen
by de gedaechdens hont gebeeten.
Geryt Huybertsz neemt 't grant aen van Symon
Jacopsz.
Solvit

Noch d'selve eysser contra Heynderick Ouweneels om betalinge ter somma van omtrent
3 gulden 't welc hy aen de eysser ten achter
es.

Lammert Claesz & Pieter Claesz / van de Moerbeec
zyn tevreden & accepteeren omme Brouwers
aenpaert van zeker lant in't accoort gementioneert te coopen tot zeggen & uuytspraec van
zekere vier nutrale mannen elcx twee& dat alinc & al / & heeft Pieter Joostes
mede geaccepteert omme zyn aenpaert van
't voorzeyde landt d'voorzeyde Lammert Claesz & Pieter
Claesz in coope te laten volgen in alsulcke coop
als de voorzeyde Lammert & Pieter Claesz Aeriaen
Brouwers aenpaert nae uuytspraec van
goede mannen sullen hebben.
Veylich Aen mannen als Solvit off
Jongejanoom
Jan Gerytsz t'Oude Nydorp eysser contra Anna Meynssen
Veylich & Cornelis Rensz
omme betalinge ter somma van omtrent 16 gulden ter
causse van huyshuer turff & ander waer.
Schepenen renvoyeren de questye aen oude arbyters & enich van beyden nyet voor
mannen en compareert dat indien geval de rekeninc sal staen aen de aen de comparant
& so pertyen nyet acordeeren dat den sexluyden huer advys scriftelyc
sullen overleeveren.
Den 26en juny 95.
Schepenen condempneren Anna Meysz omme Jan Gerytsz twisken
hier & een maent te betalen ter somma van 16 gulden
8 penn.
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OR 5657/4
iii Veylich
Solvit
en
Opten 16 april
Schepenen verclaeren dattse twisken
hier & 14 dagen sullen rekenen voor

off
Cornelis Jan Eufftes als man & voocht van
zyn huysvrou eysser / contra Claes Jansz
Waterscap / gedaechde omme betalinge ter somma
van

mannen Claes Grotes & Schoudt
7 gulden 7 sth ter causse van coop van
twisken hier & 14 dagen / & soe
schapen / affslaend 't gunt daer op betaelt is.
Claes opte rekeninge nyet compareert.
soe hy is geeinsinueert is dat in dien gevalle de rekening sal staen aen Cornelis Jansz eysser,
off 't staet langer met gemoed, & wes yemant wert berekent dat 't selfde 14
dagen daer nae zal verdoen.
Solvit

off
Solvit
Pieter Jansz es gecondempneert
den oblegatie te ondertekenen twisken
hier & 8 dagen, off dat hy
by foute van dien het paert
wederom in handen van de eysser
zal leeveren.

Geryt Claesz van de Langereys is van Schepenen
gecondempneert contra Albert Jan Dircx
twisken hier & 14 dagen off 't staet langer
met gemoed in gelt off uuytleg nae vermelden
zyn boec ter causse van verpondinge.

Cornelis Jansz Rodem eysser / contra Pieter Jan
Bleskes gedaechde, omme zeker oblegatie van de
gedaechde ondertekent te hebben.
Pieter Jansz eyst weder in reconventie bevryt te
syn
van alsulcken aenspraec als --------sters willen
doen
nae voorgaende beloften van hem eysser.

Den 6en maert 95
Solvit

Neeke Komes is van Schepenen gecondempneert
de wedue van Albert Jansz Nyekelant twisken
hier & een maent te betalen een somma van
39 gulden off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / spruytende van verwilckeurt
gelt nae inhouden een boelbrieff ter causse van
een koe by Dirck Jonclaes gecocht daer voor
de gecondempneerte borch geworden es.

OR 5657/4v
Upten 20en maert 1595
Scheepenen hebben ten versoecke van Albert Jansz
gecondempneert omme twisken hier & een maent
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off 't staet langer met gemoed te betalen achtervolgend
zyn boec Jan Claes Yffs erven / Jan Dircxz OuweJan
Tys Pieter Nepes / Cornelis Aeriaen Spanes, Marytges
Tysses / Cornelis Jaep Grootes, & Jonge Jan Aeriaen Buers
& dat in gelt off uuytleg.
Schepenen hebben verclaert dat Claes Kruijff &
Cornelis Reyersz sullen mogen volstaen met den
overleveringe van 't gelt by hem van de desolaten
boel van Jan Castercom ontfangen, & datsse daer
van voortaen sullen vry & exemt sijn.

Den 3en april
ij Veylich

off
Solvit
Schepenen hebben Jan Dircxz
gecondempneert twisken hier
& 14 dagen de geeyste somma
te betalen / off 't staet langer
met gemoedt / Actum den 12en
juny 1595.

Geryt Amelsz tot Winckel eysser contra Jan
Dircxz OuweJan gedaechde / omme betalinge
ter somma van 36 gulden ter causse
van een gortmolen / verscenen kerstyt laestleden.
Concluydeert tot condempnatie van dien com
expensis.

ij Vellich

off

Schepenen hebben den eysser contra den
Schoudt gecondempneert nae vermelden
de kuer in twisken hier &
een maent off 't waer datsse over een
maent beweese dat den coop nae
vermelden den keur bescreven es
opten eersten may 95.
& vorder is Claes Jansz gecondempneert
mits cortende nae inhouden off
't gunt in Jan Willems boec is
getekent / off by foute van tekenen
nae uuytspraec van sexluyden.

Jacop Wileffsz eysser contra Claes Jansz
Waterscip
verwerer omme betalinge ter somma 8 gulden
18 h sth ter causse van een silveren
scheeden mes / op d'eyssers huwelyc gecocht
& overlange verscenen / Concluydeert tot
Condempnatie / com expensis.

Dignum Pieter Maerts eysser contra d'erffgenamen van Willem Dissel gedaechden omme
rekeninge & dienvolgend betalinge.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

OR 5657/5
off

Noch Dignum eysser contra Jan Backer gedaechde
omme betalinge van 15 halffaten, off bewys
waer deselve gebleven zyn.
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off
i Vellich
Solvit Sypheer eysser contra Jan Dircxz gedaechde
en
Opten 16 april 95 is Jan Dircxz
omme betalinge ter somma van 9 gulden. Concluydeert
gecondempneert twisken hier &
tot condempnatie.
8 dagen in 5 gulden / & de reste . . . . . . . . . . . . .
off
Solvit Claes Foerin als procargtie hebbende van
Scheepenen hebben Jan Jan en Cornelis zyn susters kinderen eysser / contra Cornelis Jan
Oyts gecondempneert de renten
Geryt Oyts & Jan Jansz zyn broer / omme
te betalen twisken hier & Sint
betalinge van Cornelis Jansz van zekere
Jacop eerstcomend / & de hooftpenningen verscenen renten / & van Jan Jansz
van Jan Jansz twisken hier
zekere hooft zomma + mette verscenen renten
& lichtmis eerstcomende / op
staende in 't weesboec.
welcke gereserveert nyetemin
de gedaechde haer actie alhier
te mogen instytueeren, op welcke off Visker Claesz eysser contra Lammert Claes
vonnisse Jan Pieter Claes
Solvit Hermens gedaechde.
als procareur van Jan & Cornelis
Jansz neemt zyn 10 dagen.
off

Noch Visscher eysser / contra Pieter Lammertsz
aen de Zydwint omme betalinge ter somma
van 30 sth.

off

Noch d'selve eysser contra Jan & Geryt Willems
omme zeker stoelen die sy gebroken hebben
betaelt te hebben.

OR 5657/5v
Upten 16en april 1595
off
solvit

Cornelis Cornelisz eysser contra Dirck
Floor gedaechde / omme ruyminge te hebben
van een koe by hem eysser van de gedaechde
gecocht & ontfangen / als-- het geen
coopmansgoet en es.
off

Jacop Walich Aris eysser contra Maerten
Maerten Jansz is gecondempneert
Bruyn gedaechde omme betalinge ter somma van
te betalen twisken hier & 14 dagen 29 gulden 5 sth als reste van meerder
off hy keert het met beter
zomma ter causse van coop & leverantie
recht.
van apele offslaend 't gunt by den
en
Opten 1 may 95 gheeft Maerten Bruyn eysser daer op aen waer gehaelt es.
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hem over d'voorzeyde zomma twisken hier & kerstyt
te betalen op pene van uuytleg gedaen ter
presentie van alle de Scepenen.

Vellich

Solvit off

Schepenen hebben Amel Garbrats
gecondempneert twisken hier &
een maent in gelt off uuytleg
off 't staet laner met gemoed.

off
Solvit

Jan Cornelis Jan Reyers eysser, contra Pieter
Tyssen & de gedaechde / omme
betalinge, nae inhouden syn
redgyster ter causse van schoene.

Willem Jansz Hansz eysser contra Amel
Garbrants gedaechde omme betalinge ter somma van
6 gulden ter causse van een boelbrieff
versoeckt daer van gelt off uuytleg.

off
Solvit

ii Vellich

Scheepenen condempneren Spaniaert de reste
van de oblegatie te betalen twisken hier &
een maent off 't staet langer met gemoedt
in handen van Willem Jansz eysser.

i Vellich

noch Willem voorzeyd eysser contra Jan Allertsz
Spaniaert gedaechde omme leverantie van drie
tonnen bostel mitsgaders noch betalinge
ter somma van de voorzeyde guldens als reste van meerder
zoma na vermelden een oblegatie / Concluydeert
tot condempnatie.

Solvit

Jan Willemsz tot Oude Nydorp eysser contra
Claes Buenisz gedaechde / omme betalinge ter
somma

off

van 15 gulden ter causse van coop van hoy
by de gedaechde in de kerst laestleden
van de eysser om gereedt gelt gecocht &
te dancke ontfangen / Concluydeert tot
condempnatie.

OR 5657/6
off
Solvit
Scheepenen hebben Jan Jaep Mes
gecondempneert twisken hier &
een maent in gelt off uuytleg
off 't staet langer met gemoed.

Cornelis Jaspers eysser contra Jan Jaep
Mes verweerer omme betalinge nae inhouden
een boelseel verschenen Sint Jan in den
verleden somer / ter somma van 12 gulden
5 sth versoeckt daer van gelt off
uuytleg.
off
solvit

Cornelis Reyersz Oom Keel als geordoneerde
ij v in state den
voocht van 't nagelaten weeskint van †
D'eysser versoeckt achtervolgende de bekentenis
Dirck Jansz Stapel, by Alyt Symonsdr
van Claes Pieters opte gheexibeerde
geprocreert / eysser contra Claes Pietersz
oblegatie gedaen / condempnatie / is nyete- Koeman gedaechde / omme betalinge ter somma
29en may.
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min tevreden dese sake te submitteeren
aen de retsgeleerden nae punt van recht.
Den 12en juny 95 in state.

van 120 gulden nae vermelden een oblegatie, by Claes Koeman als
borge voor Cornelis Engelsz & dat onder
renonsiatie ondertekent / Concluydeert tot
condempnatie con expensis.
en
De 26 juny 95 Schepenen condempneren den gedaechdes de penningen nae vermelden den
oblegatie te namtiseeren twisken hier & een maent off 't staet langer met gemoed.
ome dien by den eysser achtervolgend de conseltatie onder cautie de restituendo
gelicht te werden. Daer op den gedaechde off zyn gemacht protesteert
Compenseeren de costen tot hier toe om redenen.
Solvit
off

Vellich

Jan Dircxz & Pieter Dircxz gebroeders
eyssers / contra Cornelis Rippersz van de Zydwint
gedaechdes / omme te geven getuychenis der waerheyt.

off
De gedaechde wert gecondempneert Te weten off hy nyet te Rotterdam ondertekent
getuychenis te geven t'synen
heeft zekere oblegatie tusschen Aeriaen Dircxz
t'huyscoemste / mits alsdan
& Jan Luttgepiets.
geinsinueert zynde.
off & off het nyet en es d'selfde zyn ondertekent
't gunt tegenwoordich by den Offycier alhier
rust.

Den 16en april 95
Scheepenen hebben den nagenomineerde personen gecondempneet
contra Jan Jansz pachter van 't besteael nae inhouden syn
boec twisken hier & een maent off sy keren't met beter
recht over 14 dagen / als namentlyc / Claes Gerytsz
Cornelis Jaep Grotes / Pieter Dirck Slyckes / Symon Pieter Jaep Heynes
Jan Ottes / Cornees Lybes / Aeff Jans / Jan Jaep Mes / Lysabet
Geryts / Pieter Jansz / Jan Maertens / Maerten Jansz n Claes
Oolefs / Claes Lapper / Spaniaert & Amel Garbratsz.
OR 5657/6v
Den eerste may 95
Solvit

Solvit
Off

off
Willem Jansz Hansz eysser contra Anna Jaep
Pieter Bregs gearesteerde omme betalinge
te hebben van verschooten pacht van
tienden nae vermelden den quytantie van de
Renteemeester.
Pieter Heyndericxz tot Oude Nyerop eysser contra
Heynderick Claesz Appelpent / gedaechde ter causse
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van een boelseel. Versoeckt daer van gelt off
uuytleg nae vermelden den boelseel.

Solvit

j Vellich

j Vellich

Off Noch d'selve eysser contra Pieter Jan Bleskes gedaechde
Solvit omme betalinge ter somma van 13 gulden ter causse
van coop & leverantie van een slees verschenen
Sint Jacop verleden.

Solvit

Off
Solvit

j Vellich

Off
Noch d'selve eysser contra Cornelis Backer tot
Oude Nydorp gedaechde / omme betalinge ter somma van
7 gulden ter causse van toegeseyde penningen.

Off
Solvit

Off
Meester Jan Matysz eysser contra Jan Allertsz
Spaniaert gedaechde / omme betalinge ter somma van
13 gulden 5 sth toegedaenckt gelt / ter causse
van meesterloon / Concluydeert tot condempnatie.

Cornelis Engelsz eysser contra Jacop Oom Heynes
gedaechde omme getuychenis der waerheyt te geven.

Aris Jansz eysser, contra Pieter Jan Bleskes
gedaechde omme betalinge ter somma van 6 gulden
ter causse van coop van hoy, by hem
gedaechde om gereedt gelt gecocht.

OR 5657/7
Den eersten may 1595
off
Scheepenen hebben Dirck Wylefs
gecondempneert vrye quytantye te
leveren twisken hier & een maent
off 't ware dat Dirck Wyleffsz
't selfde twisken hier & een maent
met beter recht.

Solvit

Michiel Wyleffsz aen de Zydwint / eysser / contra
Dirck Wyleffsz zyn broeder gedaechde omme te hebben
quytantye van zeker landt by hem eysser
van de gedaechde gecocht & ten vollen betaelt.

Jan Janssen Ouwe Jan Oom tot Oude Nyerop laet hem gewillichlyc
condempneeren / Cornelis Jan Hercx te betalen ter somma van 45
gulden ter causse van een oblegatie twisken hier &
14 dagen off staet langer met gemoed / met 't verloop van
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dien & dat zedert 5 vierndehaers herwaerts, & dat
ter maent naer avenant 18 stuyvers ter
hondert / Aldus gedaen ter presentie van Aeriaen Jansz Brouwer
Scheepen.
Solvit

Albert Jan Dircx susteneert datter geen voocht voor Geert Florisdr
gestelt sal worden also hy rechte bestorven voocht es / off ten waere
Geert Floris sulcx begeerde.

Solvit

Scheepenen hebben ten versoecke van Cornelis Pietersz van
Sinte Maerten + wonende tot Nydorp mitsgaders Dirck Cornelisz & Pieter Jansz
wonende tot Hoochtwoudt & Twisch als naemagen van Geert
Florisdochter / wesende een dochter van Floris Jan Dircxz
& dat van haer † moeders syden, geordoneert tot een voocht
beneffens Albert Jansz haeren oom voor den voorzeyden Geert
Florisdr Jan Huybertsz tot Nydorp.
off
Solvit

Joris Amelsz is gecondempneert
de geeyste zomma te betalen.

Jan Toemsz eysser contra Joris Amelsz
ghedaachde
omme betalinge ter zomma van 28 gulden
te kennen ofte ontkennen zyn brieve van
oblegatie / Concluydeert tot condempnatie
& by provysye tot namtissement
van de somma 28 gulden nae vermelden
den oblegatie com expensis.

OR 5657/7v
Den 29en may 95

Vellich

Solvit

Cornelis Janssen Groteman tot Winckel
eysser contra Jan Claesz Oterlyc.

Solvit

Aeriaen Jan Robbes eysser, contra Michel
Wyleffsz gedaechde, omme betalinge ter somma
van 170 gulden 10 sth ter
causse van verscenen kustinge verscenen kersty
laestleden. Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

off
Solvit

Jan Willemsz tot Oude Nydorp eysser contra
Claes Buenisz gedaechde, omme betalinge ter somma
van 16 gulden 12 sth 2 penn ter causse van
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hoy in den herft om gereet gelt vercocht.
Concluydeert tot condempnatie in 7-19-0.
Noch d'selve eysser, contra de voochden van Sierep
Claesz
verwerers, omme betalinge ter somma van 4-3-0 ter
causse van toegeseyde penningen.
Solvit
off

off
Solvit

Den 29en may in state.

off
Solvit

Willem Dircxs Metselaer eysser contra
Claes Claesz Sundt gedaechde omme betalinge [smidt
?]
ter somma van 24 gulden ter causse van
verdient arbeytsloon / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Cornelis Jaspersz eysser, contra Jan Heyndricx
gedaechde omme betalinge nae inhouden een
boelbrieff offslaend 't gunt daer op betaelt
is.
Folckert Jacop Groedts eysser contra
Cornelis Claesz Leyen gedaechde omme te
hebben schiftinge sceydinge & delinge
van lant.

OR 5657/8
Up huyden den 29en may @ 1595 / compareerde
voor ons Aeriaen Jansz Brouwer & Symon Pietersz Keyns
Scheepenen tot Oude Nydorp / Symon Lutjaeps, Cornelis Michielsz
& Aeriaen Arentsz alle wonende in de bannne van Oude Nydorp
den welcken belooft hebben & beloven mits desen Anna
Claes Pieter Teus wonende tot Barsingerhorn op te leggen &
te betalen alsulcken oblegatie als den voorzeyden Anna onder haer
heeft houdend op Michiel Wyleffsz aen de Zydwint, monterend
ter somma van 250 gulden, mits dat
den voorzeyden Anna Claes sal wachten om kerstyt
eerstcomend off 't staet langer met gemoed / & daer noch
boven behoryke intereste van desen lopende jaere & dat
onder verbant van alle haere goederen geen buytengesondert.
Compareerde ten selven dage mede voor ons Scheepenen voorzeyd
d'voorzeyde Michiel Wyleffsz & heeft voor all't gunt voorzeyd es daer voor
opgedragen in handen van de voorzeyde Symon Jacopsz Cornelis Michielsz
& Aeriaen Aerentsz alle zyne goederen roerende & onroerende
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present & toecomend geen uuytgesondert / omme by aldien dat
hy Michiel voorzeyd den voorzeyden penningen nyet opten voorzeyden kerstyt
nyet en betaelt dat alsdan d'voorzeyde Symon Jacopsz Cornelis Michielsz &
Aeriaen Arents / met alle zyne goederen sullen mogen
doen & laten als huer vrye eygen goederen zonder eenyge
contradictye van hem ofte zynen erven / & dat onder verbant
van allen rechten & rechteren.
Solvit

Symon Claes Heyndericx kent Jan Jacop Symons sculdich
te wesen de somma van 50 gulden ter causse van kustinc
& belooft 't selfde te betalen twisken hier & 14 dagen
soe aen gelt / off metten brieff die hy heeft van Heynderick
Jan Vattes tot syn gelieven geschiet in presentye van Aeriaen
Brouwer & Jan Cornelisz Scheepenen.

Solvit

Claes Jansz Waterschip eysser contra Jan Kaech gedaechde omme betalinge
ter somma van 30 h guldens nae vermelden een oblegatie
met noch 11 gulden ter causse van . . . . . . . . . . . . . . .
Scheepenen condempneeren Jan Aeriaensz Kaech twisken
hier & een maent te betalen de geeyste somma in den oblegatie
geroert te betalen. Actum desen 26en juny 1595.
Scheepenen condempneren Jan Aeriaensz Kaech Claes Vattes te betalen
twisken hier & een maent off hy keert 't selfde over 14 dagen
met beter recht / ter somma van 10 gulden 16 sth.

OR 5657/8v
In state.

off
Solvit Claes Jansz Waterschip eysser contra Matys Cornelis
Wever gedaechde, omme betalinge ter somma van 4 gulden
ter causse van kustinc van een huys als reste
van meerder somma volgend de kustincbrieff. Versoec(
daer van betalinge com expensis.
off
Solvit Claes Jansz Waterscip eysser contra Jan Jaep
Mes gedaechde / omme te ondertekenen zekere huercedulle van zeker lant leggende in den
Slootgert by den eysser aen de gedaechde
verhuert / op geheel den personen wonend
op Terdiec haer lyff / Concluydeert tot
condempnatie.

ij v Vellich.

off
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Pieter Bayke Buermans eysser contra Jaep Ruych
gedaechde / om betalinge ter somma van 16 gulden
ter causse van lanthuer verschenen over een
jaer / Concluydeert tot condempnatie com
espensis.
off
Jan Gerytsz Schuytvoerder eysser contra Aeriaen
Wylefs gedaechde / omme overleveringe van een
kustincbrieff van zeker lant by den gedaechde
van de eysser gecocht.
off

Dirck Claes Feuwes eysser contra Symon Pieter
Jaep Heynes gedaechde omme te hebben rekeninge
& dienvolgend betalinge.

off

Noch d'selve eysser contra Claes Vattes gedaechde
omme te hebben rekeninge & dienvolgend
betalinge.

Aen mannen.

off Noch den selven eysser contra Geryt Willemsz
gedaechde / omme rekeninge & dienvolgend
betalinge.
OR 5657/9
Scheepenen hebben by vonnisse verclaert ten versoecke van
Symon Pietersz Keyns
Willem jonge Kuypers Pieter Joostesz
Symon Pieter Knechtes dat men in't generael sal pachten / &
beginnen over 14 dagen & sluyten twisken hier & Mateus.
Solvit

Heynderick Claes Voerins eysser contra
Willem Janssen Hansz gedaechde / omme
betalinge ter somma van 24 gulden
ter causse van coop van een paert
nae vermelden een oblegatie.
met noch betalinge ter somma van 2
realen van achten, ter causse van een
wedtspel.

Solvit

Syvert Cornelisz eysser / contra Michiel
Wyleffsz gedaechde omme een webbe te

17

ontslaen by den eysser alhier gearesteert
volgend zyn schriftelycken eysch.
Vellich Aen mannen
Vellich

Solvit

Scheepenen condempneren Jan Geel den
geeyste penningen te betalen.

Cornelis Mos eysser / contra Jan Pietersz
Geel gedaechde omme betalinge ter somma
van 3 gulden ter causse van arbeytsloon.
Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

OR 5657/9v
Upten 12en juny 1595
Solvit
off

Solvit

Heynderick Claes Voerins eysser / contra
Pieter Jan Bleskes & Jan Maertensz
Boy wonende te Hoochtwoudt, gedaechde / omme
leverantie van een besegelde kustincbrieff
& vorder betalinge van zeker achtwesen.
Aeriaen Jan Robbes eysser contra Michel
Wylefsz gearesteerde omme betalinge ter somma
van 117 gulden 10 sth ter causse
van kustinge van een huys verscenen kerstijt
laestleden. Versoeckt condempnatie com expensis.

Solvit
Solvit Jan Cornelisz Bleskes eysser contra Heynderic(
off Claes Voorins verweerer omme betalinge ter
zomma van 100 gulden ter causse van versce(
kustinge van 't huys daer den gedaechde
zelfs in woont / Concluydeert tot condemp(natie.
Scheepenen condempneeren Heynderick Claes
Voorins contra den Schoudt te betalen
off twisken hier & een maent
off 't staet langer met gemoedt voor
de somma van 3 gulden ter causse van
toegedaenckt gelt. Opten 12en juny
1595.
Solvit
off

Pieter Lammertsz eysser contra Dirck
Claesz Visker omme betalinge ter somma
van 4 h gulden toeseyde penningen.
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OR 5657/10
Den 12en juny 95
Den Offycier als gedaecht hebbend Geryt Amelsz te
compareeren in persoon / ontseyt Joris Amelsz dat hy
voor hem by procaratie sal mogen aledgeeren.
Scheepenen hebben den saecke voer desen instantie in
state gestelt, op welcke vonnisse den Schoudt protesteert
van alle vordere costen scaden & interesten / nemende
oversulcx ooc zyn 10 dagen omme te appelleeren ofte
refermeeren. Sulcx zynen goeden raedt gedragen sal.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Aeriaen Wyleffsz sal
gehouden wesen ten behoeve van Jan Gerytsz Scuytvoerder
com socus soe hy procedeert te leveren behoorlycke kustincbrieff van de beloofde penningen / mits dat Jan Gerytsz
& Pieter Cornelisz sullen gehouden zyn d'voorzeyse gedaechde
te leveren behoorlycke quytanty voor haer & haere
mede erffgenamen van Jacop Pieter Bregs / & dat onder
speceael hypoteec van Jan Gerytsz huys & erff,
mitsgaders Pieter Cornelisz goederen / behoudelyc dat
Cornelis Jacopsz mede erffgenaemen & de broeder van
Pieter Cornelisz huysvrou / zyn quote zal berusten onder
Weesmannen tot Oude Nydorp / & dat tertyt & wyle
Cornelis selfs in persoon coemt, off door syn overlyden
dat zyn erffgenamen alsdan de penningen sullen mogen lichten.
Scheepenen hebben Jan Maertensz Boy gecondempneert contra den
Schoudt in 42 scellingen & vorder nopenede den boete van
5 pont contra den Schoudt is in state gestelt, ter
causse den selven Jan Maertensz alhier in onse jurisdictye
is gearesteert geweest, & van hier vertrocken sonder
borch te stellen noch mede op huyden in rechte te compareeren.
Ve)ylich des Scoudts eys in state off Geryt Willemsz Terdiec eysser contra Jacop
Wylefsz gedaechde omme betalinge ter somma
van 15-7-0 ter causse van coop van
een koe & reylinge van een vercken.
Concluydeert tot condempnatie.
OR 5657/10v
Upten 26en juny 95
Pieter Wouters veylich
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Visscher veylich 8 sth.
Neel Jans is gecondempneert twisken
hier & 3 weeken in gelt
off uuytleg.

Floris Claesz eysser contra Durck Claesz Visser
de voochden van Jan Jaspers Pieter Woutersz
& Neel Jans.

Den 24en july 95 is Visser gecondempneert
twisken hier & een maent in
gelt off uuytleg.
Sceepenen condempneren
Willem Jansz, in den eysch
van Amel Garbrantsz.

Solvit

Amel Garbrats eysser contra Willem Jansz
gedaechde omme betalinge ter soma van 24 sth
roerend van hoy by Willem van Pieter Toemsz
gecocht, met noch 2 gulden 2 sth roerend van
coop op Geryt Amels Hylick gecocht.

Solvit

Jan Bleskes eysser contra Heynderic Claes Voorins gedaechde omme betalin ter somma van 20
gulden
als reste van achterstallige kustinc.

Solvit off
De gedaechde wert gecondempneert
de geeyste somma te betalen twisken
hier & een maent / off 't staet langer
met gemoedt, mits cortende
't gunt opten oblegatie betaelt es.

Lourus Lourusz Gorter tot Scagen eysser
als volmachticht van de wedu & erffgenamen
van Cornelis Hercxz eysser contra Jan Jansz
JanOom gedaechde omme betalinge ter somma van
40 gulden na vermelden een oblegatie / offslaend
't gunt daer op betaelt es / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Den 26en juny 95 condempneert off
te betalen twisken hier & een
maent off 't staet langer met gemoed.

Pieter Pietersz Bremer eysser contra Jan
Pietersz Koeman & Bayke Toemsz als voocht
van Jan Jaspers gedaechde / omme betalinge ter
somma van 100 gulden op goede rekeninge ter
causse
van gehaelde rogge & ander waer.
Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/11
Vellich
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren den gedaechde
te betalen twisken hier & een

Pieter Cornelisz Barbers eysser contra
Cornelis Jaspers gedaechde omme betalinge ter
zomma van 4 gulden 7 sth hercomend
van verteerde costen. Concluydeert tot
condempnatie.

maent / off de gedaechde keert
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't selvyge met beter recht desen 24en july 95.

De gedaechde doet eyss in reconventie

Noch d'selve eysser contra Dirck Jaep Symons
gedaechde

om te hebben restetuytie van Solvit
een kustincbrieff alhier genoemt

omme betalinge ter somma van 88 gulden
ter causse van verscenen kustinge van een
also d'eysser in conventie den voorzeyden eysser huys & erff / met noch betalinge ter somma
in reconventie quytgescouden heeft
van 6 gulden ter causse van verteerde costen.
gelyc Geryt Willemsz
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
opten eys van verteerde costen pretendeert den
gedaechde reconventie / & es tevreden
met hem te rekenen.
off
Solvit Noch d'selve eysser contra Reyer Snyer Borst
in de Waerinc wonachtich aen de Zydwint
gedaechde
omme betalinge ter somma van 14 sth ter
causse van verteerde costen / Concluydeert tot
condempnatie com espensis.
Pertyen hinc inde contra den Offycier eysser / mitsgaders
Pieter Cornelisz huysvrou wonende opte Gors zyn geacordeert
omme metten different te conseleren op wonensdach eerstcomend
acht dagen binnen 't Hoorn te conseleren voor rechtsgeleerden
op costen van ongelyc & dat onder
preestatie behoudelyc Pieter
Solvit

Meester Tomas Jansz eysser contra Reyer
Albertsz gedaechde omme betalinge van zeker
verdient meesterloon / Concluydeert tot
condempnatie.
Reyer Albertsz eysser / contra Amel Gerytsz
als voocht van Geryt Amelsz zyn soon gedaechde
omme 't grant aen hem te nemen volgend zyn
beloften / Concluydeert . . . . . . . . . . . .

Vellich

Solvit

Noch Meester Tomas eysser contra Claes Buenisz
Gedaechde / omme betalinge van zeker verdient
meesterloon ter somma --- gulden / Concluydeert tot
condempnatie.

Condempneert twisken hier & maent
off hy keert over 14 dagen met beter
recht. Den 4en september 95.
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OR 5657/11v
Vellich

Solvit

ij Vellich

Solvit Noch d'selve eysser contra Cornelis Jaep Grotes
gedaechde omme betalinge ter somma van fleys.
Concluydeert tot condempnatie.
Solvit

Bayke Toemsz eysser contra Jan Dircxz
Outge gedaechde omme betalinge ter somma van 8
gulden ter causse van fleys / Concluydeert tot cond(

Dirck Claesz Scotfanger is van Scheepenen gelt off uuytleg
toegewesen contra Geryt Claesz aen de Langereys in gelt off
uuytleg twisken hier & een maent / off ' t staet langer
met gemoedt nae vermelden zyn boec.

De gedaechdens zyn gecondempneert in
gelt off uuytleg twisken hier &
zes weecken off 't staet langer
met gemoedt ter causse van
koegelt nae vermelden syn boec.

Solvit
off

Cornelis Yffsz van Scager als pachter
van de beesten-- eysser / contra Jacop
Jansz Potman / Cornelis Heyndrix
Oom Sappewerff / Claes Aeriaensz
Claes Olefsz / Jan Pietgeersz
Koeninc / Pieter Floris & Jan Jacops
gedaechde omme te hebben gelt off uuytleg
na vermelden zyn boec.

OR 5657/12
Den 10en july 1595
off Albert Jan Dircx eysser contra
Solvit Pieter Lammertsz Predecant gedaechde
omme getuychenis der waerheyt. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Schepenen ordoneeeren dat pertyen
ten wedersyden sullen stellen cautie
suffesant voor de costen
De gearresteerde stellen tot een
cautionaris Cornelis Heyn Scoeman
& d'eyssers Claes Pietsz.
De geareesteerde tot concluydeert
tot nyet ontfanckelyc & by ordene
tot apsoluytie van de eyss com espensis
gemerck nemermeer bewesen sal
werden den gerechte genoch synde
by de geareesteerde yet contrarie

Lammert Jansz & Cornelis Jansz Rodom
eyssers / contra Aeriaen Pietersz Keyns
& Pieter Heertgesz van de Mes / met haer
com socus gearresteerden / omme betalinge van
zekere boeten achtervolgend d'ordonantie van de
heeren staten also de gearesteerde een halff
vat bier gedroncken hebben en den eyssers
als pachters van de biere van Nydorp cogge
haer juerisdictye / sonder 't selfde aen te brengen.
off
Noch d'selve Lammert Jansz eysser contra
Jan Maertensz poorter tot Oude Nydorp / omme
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d'orde off placaet van de heeren Staten
betalinge na vermelden een oblegatie.
gedaen te hebben / ontkennend mitsdien ooc alle middelen & feyten by den eyssers
geposeert./ De gearesteerde
protesteeren van injuery / de gedaechde is gegunt copie & dach van 't artikel van de
ordonantie
mits 't placaet daer d'eyssers haer opsonderen & copie van de atestatie.
In state. De gearesteerdens op het Solvit Pieter Lammert Aeriaens eysser contra Lourus
Vellich het pretense geproduyceerde
ClaeszJacop Claes Lous gedaechde omme
betalinge
en
atestatie inploierend 15 & 17
ter somma van 37 gulden etlycke sth ter
artikel van de nye ordonantie voor
causse van verscenen kustinc penningen over
reprose / inploierend alle vordere
lanc verscenen / Concluydeert tot condempnatie.
& naerdere reprocen van recht.
Claes Cornelisz Kruyff eysser contra Claes Lammerts
Solvit t'Ouwe Nydorp verwerer / omme betalinge ter
zomma van 19 gulden, ter causse van zekere
geleende ofte verscoten penningen / Concluydeert . . . . . .
OR 5657/12v
De gedaechde bekent de kustincbrieff op rekeninge
Claes Tuemsz van Warmenhuysen als man
& voocht van zyn huysvrouwe mitsgaders
Scheepenen condempneren den gedaechde twisken Symon Jacop Dircx als voocht van Jan Groeds
hier & een maent te betalen de kustinge
kindere eysser / contra Cornelis Jan Aeriaens
noch resteerende / off 't staet . . . . . .
poorter tot Nydorp gedaechde / omme te kennen
ofte
ontkennen zyn besegelde kustincbrieff.
Concluydeert tot condempnatie van dien
en by provysie tot namtissement voer de somma
van 61 gulden 10 sth ter causse off als
reste van kustinge volgende d'selve termynbrieff / com expensis. Protesterend van
vorder costen etcetera.
ij Vellich

Solvit Jan Cornelisz Lakenvercooper tot Oude
Nydorp eysser / contra Jan Oom gedaechde omme
betalinge ter somma van 37 gulden
15 sth ter causse van laken. Concluydeert
tot condempnatie van dien.

ij Vellich

Solvit

Noch d'selve eysser contra Jacop Allertsz
voor de somma van 6 gulden een sth ter causse
van laken volgende zyn redgyster / Concluydeert
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tot condempnatie.
j Vellich
Solvit
Heynderick Oueneels laet
off
hem gewillichlyc condempneren
de geeyste soma twisken hier &
14 dagen te betalen. Actum den 2en
october 1595.

D'selve eysser contra Heynderick Ouweneels
omme betalinge ter somma van 33 gulden ter
causse van laken volgende zyn redgyste(r.
Concluydeert tot condempnatie com espensis.

off
j Vellich
Solvit
De gedaechde laet hem gewillichlyc
condempneeren in de
geeysseste 35 gulden / mits hebbend
aterminatie, den tyt van 14 dagen.
Actum desen 24en july 95.

Evert Pietersz wonende tot Hoochtwoudt
eysser / contra Claes Wylefsz gedaechde
omme betalinge ter somma van 35 gulden ter
causse van koop van een koe. Concluydeert
tot condempnatie.

OR 5657/13
Sceepenen condempneren den gedaechde de geeyste somma te betalen
twisken hier & alreheylygen off hy
keert 't selvyge met beter recht.
Maerten Jan Aeriaens eysser contra Syvert
In state.
Clapmolen gearesteerde omme betalinge ter somma
Opten 16
van 23 gh vleys & houdt van beesten.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Solvit

Willem Jansz Hansz eysser / contra Visscher
gedaechde omme betalinge ter somma van 5 h
gulden
In state.
2 h sth ter causse van uuytcoop van pacht
Visscher Claesz belooft Willem Jansz van biere / Concluydeert tot condempnatie.
twisken hier & 14 dagen te betalen de geyste somma
off 't staet langer met gemoedt.
iij Vellich

Den 24en july 95
Claes Voorin belooft d'een heft te betalen Floris Claesz eysser contra Claes Foerin, om
betalinge

over 3 weecken & de reste twisken
hier & scut eerstcomend.

ter somma 20-13-8 ter causse van laken.

Solvit
Michiel Wylefs vermeet hem om

Pieter Willemsz Houtcop tot Hoorn eysser
contra Michiel Wyleffsz gedaechde / omme
betalinge
twisken hier & 6 dagen een briefken over teter somma 8 gulden ter causse van koop van
leveren dat d'eysser tevreden is.
hout volgend d'eyssers redgyster / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
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Solvit
1e defoudt
In state.

De gedaechde vermeet een briefken te leveren
twisken hier & 6 dagen dat den eysser

tevreden es.

Solvit

In state.
In state.

D'selve eysser contra Aeriaen Arentsz omme
betalinge ter somma 80 gulden 17 sth ter causse
van houdt volgend d'eyssers redgyster /
Concluydeert tot condempnatie com espensis.
Noch d'selve eysser contra Cornelis Claesz
t'Oue Nydorp ghedaechde omme betalinge ter
somma
23 gh 10 sth volgende d'eyssers redgyster /
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

De Schoudt eysser contra Geryt Amels als
gedaecht in persoon / protesteert op't vonnisse
by Sceepenen geprononseert. Datsse 't selfde in
state gestelt hebben.
Amel Gerytsz als vader & voocht van syn
zoon & Joris Amelsz als procaratie
hebbend van Geryt Amelsz syn broeder protesteren
van gelycken.
OR 5657/13v
Scheepenen condempneren
Lourus Claesz twisken hier &

Solvit

3 weecken te betalen, off hy keert
't selvyge over 14 dagen met beter
recht.
Solvit
Jan Maertsz laet hem gewillichlyc
condempneren twisken hier & zes
weecken te betalen de geeyste somma
op pene van overhorich recht.

Vellich

Solvit

Cornelis Pietersz Mos eysser contra
Lourus Claesz gedaechde omme betalinge ter
somma
van 35 gulden 3 sth, ter causse van bostel.
Concluydeert tot condempnatie.

Lammert Jansz tot Winckel eysser / contra
Jan Maertensz Kueninc gedaechde, omme
betalinge ter somma van 33 h gulden
op rekening / ter causse van lyfpenningen contra
Cornelis Walisz.
Dirck Jaep Symons eysser / contra Jan
Albertsz Spaniaert / omme leverantie van
een kustincbrieff / Concluydeert tot condemp(natie.
Cornelis Symon Geertes eysser contra
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Solvit
+ de lancte wyte & diepte

Jan Cornelisz Kuyper / & Lammert
Claesz gedaechde / omme te hebben +
een sloot in questye, gelyc als den
eysser die gelaten heeft / en dat aen de
oostcant van zyn lant / & de westcant van de
molendyc / & op costen van de gedaechde, als
nae inhouden 't accoort.
Solvit Jan Jansz Wortel com socus eyssers contra
Cornelis Jansz Lybes / & Claes Buenisz
gedaechden omme betalinge de 12e
penning van slachtgelt van hemluyden
swynen. Versoeckt gelt off uuytleg.

Vellich
Scbeepenen hebben den gedaechde
gecondempneert in gelt off uuytleg
twisken hier & 6 weecken.

Cornelis Jan Aeriaens eysser / contra Clae(
Tuenisz. Versoeckt betalinge van seecke(
scade by hem geleden van zeker bruy(
waer / & dat tot taxatie van
buere & lendens.

Aen mannen als Butterpot / Aeriaen Jacops
& Olbrant Jansz mits dat elc zal donneren
sal inbrengen / & dat onvermindert een
yder syn goet recht.

De verwerers concluydeeren tot nyet ontfanckeyc
& by ordone tot apsoluytie van den eysch.
Com expensis.
4OR 5657/14
Scheepenen condempneren Appelpent / Pieter Woutersz & Pieter Smit
omme te sertefeceren naedat sse den interrogatium gehat hebben.
Den 7en augusty 1595
Den 1sten october 1595 is Tys Cornelisz by
Jacop 0omHeynes eysser contra Tys Cornelisz
Blochuys gedaechde / omme betalinge ter
te mey eerstcomend / & de reste somma van 9 h gulden ter causse van een
Sint Jacop / mits dat by foute van dien
vierndel fleys verscenen in't jaer 93. Concluydeert
d'eysser sal mogen execuyteeren aen het tot condempnatie / com expensis.
weeftouw 't welc de gedaechde mitertyt (nutertyt?)
heeft / 't welc de gedaechde gewillichlyc
tot een speceael hypoteec stelt.
vonnis van Sceepenen gecondempneert te betalen
Vellich d'een helft van de geeyste somma

Vellich

Solvit

Heynderick Claes Voorins eysser / contra
Heynderick Ouweneels gedaechde, omme betalinge
van zeekere verteerde & duehdelycke
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wyncoop / Concluydeeert tot condempnatie.

Copia & dach.

Den 4en september 95 in state.
Claes Aeriaensz protesteert van costen
scaden & interesten.

Claes Aeriaenssz Scotfanger tot Oude Nydorp
eysser contra
Aeriaen Jacopsz Biersteker tot Alcmaer
als innegedaecht met een rechtelycke
weete & dat omme betalinge van sekere
218 gulden 15 sth / ter causse
van zekere kustincpenningen te mey laestleden
versceenen, spruytend van een huys &
erff staande & leggend tot Oude Nydorp
by Pieter Woutersz van de eysser gecocht
& d'voorzeyde Aeriaen Jacopsz hem voor
de voorzeyde Pieter Woutersz als borge & dat
onder renonsiatium geconstytueert heeft
volgende den besegelde kuatincbrieff daer
van zynde / Soe concluydeert
den voorzeyden eysser dat den voorzeyde. Aeriaen
Jaecopsz

als borge, & dat onder renonsiatie gecondempneert
zal worden de geeyste kustincpenningen
al versceenen te betalen, twisken hier
& 24 uren com expensis.
OR 5657/14v
pertyen namentlyc den Schoudt eysser / contra Amel Gerytsz Geryt Amelsz
als voocht van Geryt Amelsz zyn soon mitsgaders Joris Amelsz
als procaratie hebbend van Geryt Amelsz zyn broeder so sy procederen + acordeeren
metten ander, omme te treden in conseltatie, en dat in presentie
van Scheepenen / & dat off en Amel Gerytsz & zyn soon Joris
Amelsz voor Geryt Amelsz soude mogen aledgeeren uyt crachte van ---- dan nyet
naedemael Geryt Amelsz selfs in persoon gedaecht is / & den
zaecke crym is also den Offycier susteneert, & vorder
zyn pertyen geacordeert alles op coste van ongelyc, omme met
malcander te conseeleeren, off Geryt Amelsz met 10 pont sal
mogen verstaen van dat hy Reyer Alberts quetsueren aengedaen
heeft, dan nyet, nae inhoudt de preveledge, by h silps die
van Nydorp gegunt & gegeven, waer uuyt dat den procareur
verstaet geen crymineel maer sivyl te syn, & heeft Amel Gerytsz
als vader van Geryt Amelsz op huyden den 10 ponden
vooren genomineert den Offycier gepresenteert te betalen
't welc den Offycier gerefuseert & geweygeert heeft / heeft se daeromme tot dien fyne geconsingneert onder Scheepenen in voller
betalinge / protesteert daeromme jegens den voorzeyden Offycier
van vorder costen scaden & interesten dien hy ter cause
van dien noch sal mogen lyden.
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Vellich

Solvit

Cornelis Mos eysser contra Jan Florisz
aen 't Verlaet gedaechde omme betalimge ter
zomma van 39 sth ter causse
van gehaelt waer.

OR 5657/15
Jan Allertsz Spaniaert heeft Aeriaen Heyndericxz, &
Geryt Willemsz gewillichlycken getranspoirteert & opgedragen
gelyc als hy mits desen cedeert transpoirteert & opdraecht
het huys & erff staende tot Oude Nydorp aen de Horn naest Scipheer
Slootges, mits dat de 100 gulden dien den voorzeyde Spaniaert
op 't voorzeyde huys & erff gegeven & ofte betaelt heeft sal te
nyet wesen / & dat Jan Allertsz uuyt 't voorzeyde huys sal trecken
een dach daernae als hy vermaent wert, gesciet in presentye
van Aeriaen Brouwer Sceepen.
Scheepenen condempneren JongeJan Aeriaen Buers
& de Langebruggers in gelt off uuytleg
contra Dirc Claesz Scotfanger twisken hier
& een maent roerend van lantscot / in
gelt off uuytleg.
OR 5657/15v
Upten 21en augusty 1595
Solvit

Geryt Claesz van de Langereys eysser
contra
Jacop Claes Lous gedaechde omme mede paert
& deel te hebben van zekere tienden
dien d'voorzeyden Jacop Claesz gehuert ofte
gecocht heeft / waer van d'eysser medestander es.

Jan Cornelisz Oudes geeft hem over
in gevalle naemaels bevonden wert Solvit
den landen by questy in de juerisdictye
van Oude Nydorp gelegen te syn / Dat hy
in dien gevalle, de gehaelde tienden
ofte de waerdye van dien wederomme sal
te restytueeren.

Cornelis Jaspersz eysser contra Jan
Oudeus gearesteerde / omme restytuytye
van zeker saet 't welc den garesteerde
in 't jaer 94 van Wyleff Gerytsz acker getient
heeft & in den banne van Oude Nydorp gelegen
is / Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Scheepenen verclaeren by vonnis Solvit
dat pertyen met malcander
sullen rekenen.

Noch Cornelis Jaspers eysser contra Pieter
Barbers gearesteerde.
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Vellich

Solvit

Vellich

Solvit

Dirck Claesz Visscher eysser / contra
Geryt Willemsz Terdiec gedaechde omme
te hebben rekeninge & dien volgend
betalinge.
Syvert Pietersz als voocht van
de wedue van Herc Backer eysser / contra
Jacop Florisz van den Weel gedaechde / omme
betalinge ter somma van 6 gulden 14 (sth
ter causse van gehaelt broot volgens de wedue
haar redgyster / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

OR 5657/16

ij Vellich

Solvit

Noch d'selve eysser contra Jan Jan Geryt Oyts
omme betalinge ter somma van 6 gulden 11 sth
4 penn ter causse van gehaelt broot rog
volgens de wedu haer redgyster / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Den 18en september 95 hebben
Scheepenen Jan Jansz gecondempneert te betalen
twisken & 6 weeken, off hy keert
het over 14 dagen met beter recht.
Pieter Willemsz Houtcoop tot Hoorn eysser
versoeckt een rechtelycke weete tot
Calverdyc / aen de persoon van Dirck
Claesz / & dat op seker lant by den
requerant in areste genomen / omme
geciteert te werden tegens den naestcomende
rechtdach alhier voor den vierscaer tot
Nydorp / omme den requerant betalinge
te doen ter somma van 44 gulden 13 sth ter
causse van toegeseyde penningen by hem
toegeseyt te betalen voor . . . . . . . . . . . . . .
ter causse van houdt / volgens d'eysser zyn
regyster, & ten dage dienende / Concluysie
te sien nemen tot condempnatie van dien
com expensis.
Scheepenen hebben den saecke toserende de costen
twisken den Scoudt eysser / & Joris Amelsz uuyten
naem van Geryt Amelsz syn broeder / voor desen
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instantie in state gestelt tegens over 4 dagen.
& de vorde questye geappoincteert op een beproeff
aen mannen namentlyc Heertgen Aeriaensz, Cornelis
Rembrantsz & Jacop Cornelisz // op welcke vonnisse
den Scoudt protesteert.
OR 5657/16v
Scheepenen doen recht persisteeren
by 't voorgaende vonnisse en wysen Solvit Claes Koeman eysser contra oom Keel
't hanteken van waerden apsolveeren d'eyssers gedaechde omme restetuytye van
den gedaechde van den eysch &
zeker 120 gulden, by den
concluysie by Claes Koeman ofte
eysser als voocht van 't nagelaten weeskint
zyn gemacht op hem eysser
van Dirck Stapel uuyt
gedaen & genomen / & compenseren hem eyssers handen t'onrecht ontfangen
de costen om redenen. Actum den
volgend zyn eygen bekentenis / Concluydeert
en
13 november 1595.
tot condempnatie com expensis.

Opten

4en september 1595

Scheepenen verclaeren by vonnisse dat
also Claes Aeriaensz last van de Scoudt
ofte Bood hadde / omme Aeriaen Jacobsz
te mogen aresteeren & den Scoudt offte den
Bood dien aengedient & den ledges
betaelt heeft hebben in dien gevall
't arrest van waerden verclaert
waerop den volmachticht van Aeriaen
Jacopsz protesteert.

Claes Aeriaensz eysser / contra Aeriaen
Jacopsz Buegel gearesteerde / omme
d'eysser te betalen 4 gulden 12 sth
ter causse van een bort uuytstekende
in't huys daer Pieter Wouters in woont
waer inne 't roohert gescildert staet.
Concluydeert tot condempnatie con expensis.

Jan Jansz Coster als procareur van
Aeriaen Jacopsz versoeckt copia & dach
ad pryma.
Jan Dircxz geeft hem over binnen 6
weecken te betalen op pene van
uuytleg. Actum den 2en october 95.

Solvit

Bayke Toemsz eysser contra Jan Dircxz
Oue Jan ghedaechde omme betalinge ter
somma
van 8 gulden 5 sth ter causse van fleys
over lanc versceenen. Concluydeert tot condempna)
com expensis.

Vellich
Vellich
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Vellich

Solvit

Noch d'selve eysser contra de voochden van
Sierep Claesz omme betalinge ter somma
van omtrent 5 gulden ter causse van fleys.

Scepenen condempneren Jan Maertsz twisken
hier & een maent in gelt off -----Solvit Noch d'selve eysser contra Jan Maertsz Keuninch
---'t molenscot / & van 't fleys
omme betalinge ter somma van 12 ghulden off daer ----(

In state / Den 30en october 95 nopende
Vellich----- condempnatie twisken hier &
kerstyt.

ter causse van molenscot met noch 5 ghulden 1sth
10 penn ter causse van fleys / Concluydeert tot
condempnatie.

OR 5657/17
Upten vierden september 1595
i Vellich
Solvit
Sceepenen condempneeren Jan Dircxz
te betalen twisken hier & 3
weecken off 't staet langer met
gemoed den 2en october 95.

i Vellich

Solvit

Lammert Jansz tot Winckel eysser contra
Jan Dircxz Ouwe Jan gedaechde / omme betalinge
ter somma van 32 gulden 10 stuyvers
hercomend van duechdelycken berekende penningen
nae vermelden een oblegatie met het den verloop
van dien. / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

Noch d'selve eysser contra Jacocop Claes Lous
ghedaechde
omme betalinge ter somma van 4 gulden 1 sth
ter causse van zekere toegedaende penningen.
Concluydeert tot condempnatie com expensis
offslaende 't gunt daer op betaelt is / als 34 sth.
Jan Cornelisz Scagers / eysser, contra Albert
Symon Smits van Warmenhuysen
gearesteerde, omme betalinge ofte restetuytye
van zeeker betaelt meesterloon / & andere
oncosten, also den gearesteerden den eysser
een quetsuer aengedaen heeft tot Schoorel
& den eysser is genootsaeckt geweest ome
den Meesters tot Schoorel / & Dircxhorn
daer van te conteren.

Solvit

Amel Garbrantsz com socus als tiendenaers van
't vlas in de polder van Costverlooren eyssers
contra Jan Pieter Dirck Claes.

Scheepenen hebben den questye hinc inde
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contra den Scoudt eysser & Geryt Amelsz
gedaechde op huyden also sy huer volle banc nyet
en hebben in state gestelt / waerop den
Scoudt heeft geprotesteert.
Scheepenen condempneeren Aeriaen Jacopsz Kuegel (Buegel?)
also hy alhier is gearresteert, & van hier uuyt
onse juerisdictye vertrocken es sonder borch te stellen
in de boeten tegens den Scoudt / nae vermelden
den preveledge.
Waerop Jan Jansz als gemachticht van Aeriaen
Jacopsz protesteert.
OR 5657/17v
Den 18en september 1595
Jan Cornelisz Keyses tot Oude Nydorp eysser
contra
Heynderick Ouweneels gedaechde / omme betalinge
ter somma van 33 gulden ter causse van laken
nae vermelden syn boec / Concluydeert tot condempna(tie
com expensis.

j Vellich

j Vellich

Noch deselve eysser contra Jan Jaep Mes gedaechde
ome betalinge ter somma van 7 gulden 17 sth 8 penn
ter causse van laken volgende zyn redgyster.
Concluydeert tot condempnatie com espensis.
Solvit

Aeriaen Meynertsz eysser / contra
Jacop Wyleffsz gedaechde omme betalinge ter
somma van 14-3-8 ter causse van zekere
berekende penningen spruytende van laken & arbeytsloon
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

Solvit

Dirck Claesz Visscher eysser contra Cornelis Huybert
Vogelaers / omme rekeninge, & dien volgend
betalinge.

j Vellich

Vellich

Cornelis Reyersz eerst eysser & triumfant
van 't provysionele namtissement, & nu gedaechde
seyt voor replike & antwoort in desen
te persisteeren by synen duechdelycken oblegatie
& sententie van namtissement hem daer
op geadiveert / Concluydeert daeromme dat
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Scheepenen sullen laudeeren haer voergaende
sententie van date 26en juny 95
& condempneren Claes Pietersz ten
princepael / Apsolveren hem Cornelis
Reyersz van der instantie com expensis.
OR 5657/18
Schepenen condempneren Visscher Claesz te betalen
Willem Hansz twisken hier &
14 dagen off 't staet langer met gemoed
ter somma van 5-12-8, ter causse van uuytcoop
van pacht.

Upten 2en october 95

Solvit

D'erffgenamen van Symon Melisz eysser
contra
Laurus Claesz ghedaechde omme betalinge ter
zomma van 7 gulden 12 penn ter causz van
een wagen als reste van meerder somma
te may laestleden een jaer verscenen volgende
d'eyssers redgyster / Concluydeert tot condempnatie
mette costen com expensis.
Aeriaen Meynertsz eysser / contra Pieter
Woutersz gedaechde omme betalinge ter somma van
omtrent 20 gulden op goeder rekeninge, ter causse van
laken / nae vermelden zyn boec / Concluydeert
tot condempnatie.

mitsgaders Claes Voerin
Pertijen zijn gecondempneert omme Solvit Ama Meynsz eysser contra Aeriaen Heyndricxz
gulden wyncoop
gedaechde, omme betalinge ter somma van 10 gulden ter
t'samen 10 pont te betalen twisken causse van verteert wyncoop / Concluydeert tot
hier & kerstyt
condempnatie com expensis.
& tegens den Scoudt in 2 gulden
ter oorsake den ruylinge nyet
bescreven es, en sal 't selfde
staen tendens recht den 27en
november 1595.
De questye hinc inde contra Claes Scheepenen hebben voer dees tyt den questye hinc
Foerin & Aeriaen Heyn / is
inde tusschen Willem Hansz eysser / mitsgaders de Scagers
geapointeert aen mannen als
in state gestelt & vorder Willem Jansz gecondempneert
Jongejans Oom / Jan Geryts Scuyt- contra den gearesteerde in 2 mael 12 sth, ter
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voerder.

oorsake van haer daechgelden.

OR 5657/18v
Scheepenen in't lange gehoort den eysch & concluysye
van de Schoudt eysser / op & tegens Geryt Amelsz
gedaechde, mitsgaders den defentie van Joris Amelsz
als volmachticht van Geryt Amelz zyn broeder
doen recht / condempneeren den voorzeyden Geryt Amelsz
in de boete van vier mael 10 ponden / ter causse
hy gedaechde Reyer Albertsz, opte Scheerstraet gequest
heeft / & conpenseeren den costen ten wedersyden
op welcke vonnis den Schoudt van wegen de graefflich(eyt
protesteert./ om te apelleeren ofte reformeeren
& van gelycken protesteert Joris Amelsz, als gemachticht
van Geryt Amelsz op't voorzeyden vonnisse.

Den 16en october 1595
Solvit Tryn Symons wedue eysser contra Pieter Tysz
gedaechde omme betalinge ter somma van 13 gulden & 14 Sp
penn ter causse van gehaelt broot / concluydeert
tot condempnatie.
Solvit

Cornelis Bartomeusz eysser / contra Pieter Coostes
verwerer / omme betalinge ter somma van 13 gulden
met een paer nye muyle / met noch een zyden
scorteldoecxband en, ter causse van bedongen
huer by de eyssers dochter, des gedaechde dienstmaecht bedongen / met noch arbeytsloon
van zeker wieden & scheeren van seker saylant
daer hy meerder gehadt heeft als den dienstmaecht opgewonnen es / Concluydeeert tot condempnatie.

Veylich
Floris Claesz eysser contra Bayke Toemsz.
Condempnatie twisken hier & een
maent den 16en october 95
Solvit

Jan Jan Geryt Oyts laet hem gewillichlyc condempneren Cornelis Jan Hercx te betalen twisken
hier & 14 dagen ter somma van 3 gulden 3 sth
ter causse van een boelbrieff / gesciet in presentye
van Cornelis Claesz Cruyff Scheepen.

OR 5657/19
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Veylich
Scepenen condempneren Jan

Solvit Cornelis Jan Hercx eysser contra Jan Gerytsz
Scuytvoerder

Gerytsz te betalen, twisken hiertot Oude Nydorp gedaechde omme betalinge nae vermelden een
en een maent off 't staet langer
boelfbrieff / Concluydeert tot condempnatie ter soma
van
met gemoedt.
45 ghulden 10 sth offslaend 17 ghulden 10 sth daer op
betaelt.

Solvit Cornelis Jansz Rodan eysser contra Aeriaen
Pietges / mitsgaders Jan Geytsz wyff & zyn soon
Wyleff gedaechde ome getuychenis der waerheyt
te geven.

De gedaechde syn gecondempneert te getuychen

binnen drie dagen naedat haer
interrogatorium gelevert is.

Solvit
(Brouwer ?)

Cornelis Jan Hercx laet hem gewillichlyc condempneren
contra Aeriaen Crouwer ter somma van 16 gulden op
goede rekeninge te betalen twisken hier &
14 dagen off 't staet langer met gemoed.
Syvert Pietersz eysser, contra Tys Pieter Nepes
gedaechde omme betalinge ter somma van 7 gulden berekent
gelt / ter causse van gehaelt waer.

Den 30en october 1595
Scheepenen gehoort hebbend d'eysch van de Schoudt eysser
gedaen op & tegens Geryt Amelsz gedaechde
& den defentie van Geryt Amelsz voorzeyd
die welcke susteneerde dat den Scoudt eenen
Jan Symonsz glasemaker, soude in grandt
doen roepen / hebben nyetemin den gedaechde
gecondempneert te antwoorden.
Scheepenen condempneeren Syvert Cornelisz
Clapmolen / Jan Cornelisz Keyses te betalen
een somma van 16 gulden 17 sth 8 penn
& condempneeren wyder d'voorzeyden Syvert
contra Claes Kruyff te betalen ter somma
van 3 gulden 15 sth.
OR 5657/19v
Den 13en november 1595
Cornelis Jan Komen Garbrants eysser
Den gedaechde is gecondempneert omme
contra
binnen 14 dagen off 't staet langer met
Meynert Komen Garbrants verwerer
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gemoed zyn rekeninge te doen
omme te hebben rekeninge bewys
voor Sceepenen & Weesmeesteren / Actum & relyqua van d'administratie, &
den 13en november 1595.
dat van de nagelaten weeskinderen goederen
van Aeriaen Komen Garbrants †.
Tryn Jansdr eysser contra / Meyn Jaep
Meynerts gedaechde ome betalinge ter somma
van 11 gulden 16 sth offslaend 't gunt daer
op betaelt es / ter causse van huyshuer
verscenen mey laestleden.
Scheepenen condempneren Dirck
Claesz omme twisken hier & een maent
by eede te verclaeren off hy Pieter
Willemsz de penningen heeft
belooft omme te betanlen dan nyet.
Actum den 11en december 1595
& es Jan Symonsz Boode toegetaxeert
ter causse van de weete 15 sth.

Pieter Willemsz eysser contra Dirck
Claesz JonClaes / ingedaechde met een weet
om betalinge ter somma van 44 gulden
13 sth ter causse van houdt volgende
d'eyssers redgyster / hercomend van zyn
suster, by hem toegeseyt te betalen.

By Sceepenen.
In state om redene.
In state om redene.

Den
Pieter van Dillssen eysser contra Jan Allertsz
Spaniaert verwerer, omme betalinge ter
zomma van 9 gulden 5 sth ter causse van
wyn volgend redgyster + concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Scheepenen verclaeren dat Jan
Allertsz twisken hier & 14 dagen
sal rekenen met Pieter van --- Dilsen.
Scheepen condempneren Spaniaert
te betalen twisken hier & paesmerc eerstcomend in beyde eyssen.
Actum den 5en february 96.

Dirck Claesz ontkent in't geheel den eysch
by Pieter Willemsz gedaen.

D'selve als inpostman de anno 1592 eysser
contra d'voorzeyde Spaniaert / ome betalinge ter
somma van 13 gulden ter causse van bierinpost / volgende 't redgyster van de eysser.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

OR 5657/20
Opten schriftelycken eysch by den Schoudt eysser
contra Geryt Amelsz verwerer gedaen
ontkent d'voorzeyde Geryt Amelsz het aenseg
& gaet tegens den Schoudt aen 't verwin
ofte betooch.
den questye hinc inde contra den Scoudt eysser
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& Geryt Amelsz verweer, & omme te
hebben copie van de stucken / is op huyden
voor den tyt van 14 dagen in state gestelt.
Pertyen syn gecondempneert in 2 gulden tegen
den Scoudt & dat tendens recht
ter causse den coop nae vermelden
den kuer nyet bescreven es.

Aeriaen Jansz Snyer, eysser / contra Aeriaen
Brouwer gedaechde omme betalinge ter somma
van
22 gulden, ter causse van zekere biggen
by den gedaechde van de eysser op 't huwelyc
van den eysser gecocht / Concluydeert tot
condempnatie.

Solvit

Jan Willemsz t'Oude Nydorp eysser / contra de voochden
van Sierep Claesz gedaechde omme betalinge ter
zomma van 3 gulden 8 penn / Concluydeert tot
condempnatie / com expensis.

Solvit

Noch d'selve eysser contra Cornelis Jaspersz
gedaechde / omme rekeninge & dienvolgend
betalinge.

Claes Ouwe Claes gecondempneert zyn omme getuychenis
der waerheyt te geven ten versoecke van Pieter Willemsz Houtcoper tot
Hoorn / verclaert warachtich te wesen / dat de wedu van Aeriaen Jonclaes
hem heeft aengegeven dat haer kindren eenijge penningen opgeerft waer van haer
grootmoeder / & dat Claes haer son de penningen gehaelt hadde
van Sinte Maerten / heeft Dirck Jongeclaes haer gevraecht om de penningen
eensdeels te leen / dat Claes haer son alsdoen seyde ick salse u de penningen
altemael langen des moet ghy de houtcop tot Hoorn betalen, waer
Dirck de penningen ontfinc, & beloofde den houtcoper te betalen &
tuychde wyder nyet / Gedaen ter presentie van Jan Huybertsz Sceepen.
OR 5657/20v
Jan Pieter Claes & Cornelis Jansz Lybes rechtelyc verdaecht &
gecondempneert zynde / omme der waerheyt getuychenis te geven ten versoeck
van Aeriaen Jansz Snyer / verclaeren waer te syn /dat sse mede
ten huyse van Willem Disses wedu geweest zyn / doen de requerant
& Aeriaen Brouwer van de bigge contraheerden / dat sse anders nyet
en wisten off den dach waer op kermis / Dat Aeriaen Brouwer
alsdoen seyde soe ick't wist, ick mach alsdan Aeriaen Jansz
met syn eygen betalen & tuygen wyder nyet aldus gedaen
ter presenty van Jan Huybertsz Scheepen.

Den 27en november 1595
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Floris Claesz eysser contra Jan Jan Geryt Oyts, 32 sth & Pieter
Neel Immes wedu off haer soon 4-7-0
Joris Amelsz eysser contra Pieter Aeriaen Jans Verw(
omme getuychenis.
Vellich
Vellich

Solvit

Herc Jongen eysser contra Jan Claesz verwerer omme
betalinge ter somma van 42 sth berekent gelt
ter causse van bierlach.

2 fouten

Solvit

Noch d'selve eysser contra Heynderic Claes Voerins
verwerer omme betalingge ter somma van 44 sth
berekent gelt, ter causse van bierlach.

Solvit Geryt Willemsz Terdiec eysser / contra Jan Jansz Hanicx
Pertyen zyn gecondempneert contra den van Langendyc verwerer ingedaechde met een weet verwerer
/omme
Scoudt in 2 gulden off ter waer
ruyminge van twee
dat sse met het waartsboec doseerden koebeesten by den verwerer van de eysser gecocht
dan den cooop na vermelden de kuer
op een jaerdach & op Geryt Willems Wyffs medein als bescreven waer.
lyff / mitsgaders leveranteie van een oblegatie
van een paert & 2 koyen Concluydeert tot condem(
Jan Jansz Hanicx bekent de coopmanscap en dat in confurmite de gedaene coop. Concluydeert tot
van 't paert gesciet te syn / & aengaende condempnatie.
de koyen bekent de coopmanscap
gesciet te syn, Jan seyt heel dronken D---- Pieter Maerts eysser contra Willem Dissels
alsdoen geweest te hebben, dat hy wedu verwerer omme betalinge ter somma van 5 gulden
nyet en wiste wat het was
ter causse van Heerlyke scult.
is hem gegunt copie & dach.
De gedaechde doet eys in reconventie omme betalinge van een paer
Scepenen condempneren Neel Jans trypen muyle & een gouden haec by den eysser.
te betalen twisken hier & kerstyt
& den eysch in 2e conventia
Michiel Pietersz & Cornelis Jan Reye(
aen mannen namentlyc
Solvit als voochden van Maynert Roelefs weesien d'eysser
Syvert Pietersz & Aeriaen
contra Heynderic Ouweneels gedachde omme betalinge
Gerytsz.
ter somma van 11 gulden / ter caussse van verscenen
Vellich.
renten te kerstyt laestleden versceenen / & als reste
anno 93 volgend 't artykel van 't weesboec / mitsgaders oblegatie daer van zynde / Concluydert tot
condempnatie com espensis.
OR 5657/21
Solvit

Cornelis Aeriaen Spanes laet hem gewillichlyc condempneeren
omme te betalen d'erfgenamen van Folckert Groote Piers
twisken hier & jaersdach eerstcomend, off 't staet langer
met gemoed, voor de somma van 50 gulden hooftpenningen / mitsgaders
zekere verloopen renten / gedaen ter presentie van alle de Scepenen.
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Geryt Amelsz gedaechde / omme te hebben copier van al 't gunt
den Scoudt tot zyne naedeel overleyt, 't welc den
Scoudt weygert, & seyt dat hy gecondempneert is
te antwoorden.
Scheepen verclaeren by vonnisse dat Geryt Amelsz
copie sal hebben contra den Scoudt, en dat van de sertefecaten.

Ptyen veylich uuytgesondert

Jan Heyndircxz

Scheepenen condempneeren Dirck Reyersz, Jacop Claes(
Lons, Jan Claes -ffs, Sybrant Cornelisz, Pieter Jan Wits
Pieter Gorter, Jan Heyndricx, Dirck Pietersz, Tys Pieters
Anna Tysses, Jan Aeriaen Buers, Marytgen Tysses
& Jan Jan Geryt, Oyts gedaechden / contra
Albert Jansz eysser, in gelt off uuytleg twisken
hier & jaersdach off 't staet langer met gemoed
Roerend van verpondinge achtervolgend zyn boec.

Signum Pietersz geeft mits desen te kennen dat het
nyet langer met gemoed en staet dan om kerstyt
twisken hem & Neel Jans.
Sceepenen renvoyeren den questye hinc inde
contra Aeriaen Heyn eysser & Claes Foerin
aen de oude arbyters / & Cornelis Jaspers tot
een overman & dat d'arbyters soe se pertyen
nyet connen acordeeren / huer advys by
gescrifte sullen overleeveren.
Scheepen verslaeren by vonnisse dat Jan Jansz
Havicx den Scoudt sal betalen.
OR 5657/21v
Den 11en december 1595
Schepenen condempneren de gedaechde te betalen
twisken hier & 14 dagen off hy
keert 't selvyge met beter recht !
Vellich

Solvit

Syvert Kersz van Lemmerscaech eysser contra
Dirck Claesz Visscher gedaechde
omme betalinge ter somma van 21 gulden 7 (sth
ter causse van houd van een jonc kint ofte costgelt.
Versoeckt daer van betalinge / & concluydeert tot
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condempnatie com expensis.
Scheepenen condempneren
Solvit Cornelis Heyndericxz & Jacop Aeriaensz
d'voorzeyde Molenmeesters te betalen & van de Moerbeec eyssers / contra Jan Cornelisz
soe de Molenmeesteren yet hebben
& Lammert Claaesz Molenmeesters van de
te susteneren, 'tsy op te Metselaer
Moerbeec gedaechde / mitgaders, Jan Pietersz
off Timmerluyden, dat sse haer
& Claes Jacob Jan Sanders als Molenmeesteren
actie mogen instyueren soe sy
van 't Soutcaech, gedaechdes met een weete.
te rade bevinden sullen / Actum
Concluydeeren d'eyssers / dat de voorzeyde
gedaechde(

22en january 96

den
/ op welcke
vonnis de Molenaeren van 't Soutcaech
protesteeren omme te appelleren
ofte refermeeren.

tosamen gecondempneert sullen worden / d'eysers
te betalen ter somma van 7 h gulden, ter causse
van geleende & toegetaxeerde scaede
com expensis.

SolvitJan Florisz Oude Nyerop eysser / contra
Pieter Woutersz gedaechde omme betalinge ter
Vellich
zomma te doen van houdt ofte costgelt om
Schepenen condempneren Pieter
een jonckint & dat voor 25 weecke
Woutersz te betalen off 't waer
yder weec 21 sth. Concluydeert daer
dat hy over 13 dagen keerde
van tot tot condempnati com expensis.
met beter recht.
Solvit
de gearesteerde bekent den penningen Jan Cornelisz Keysers eysser contra Dirck Jonge
op rekeninge, & vorder in state
Claes gearesteerde, omme betalinge ter somma van
tegens den naeste rechtdach.
50 gulden 12 sth 4 penn ter causse van laken
volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert tot
condem(
com expensis.
Jan Cornelisz Keyser eysser contra Dirck Jonge Claes
gearesteerde omme betalin ter somma van 60 gulden 12
sth
4 penn ter causse van laken volgend d'eyssers
redgyster.
OR 5657/22
Cornelis Willemsz is
Solvit
vellich verclaert & vorder
gecondempneert contra den Scoudt
in den vellyge boeten.

Cornelis Jacop Mullers eyssers contra Cornelis
Willemsz van Groed ingedaechde met een weet
omme betalinge ter somma van ---- gulden ter
causse van coop van een noertsse paert
opte boeldach gecocht / Concluydeert tot
condempnatie.
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Solvit

Olbrant Jansz als man & voocht van Aeff Willem(sdr & Aeriaen Rensz als man en voocht van Grie(t
Willemsdr voer haer selven / & verfangend &
huer sterc makend Pieter Willemsz & Trijn
Willemsdr, eyssers / contra Neel Jansdr wedue
van Willem Dissel haer † vader gedaechde
omme rekeninge schiftinge sceydinge & deelin
& dat by nutrale mannen ofte 't gerecht.
Concluydeeren tot condempnatie com expensis.

OR5657/22v Vellich, & condempnatie in 5 scellingen
Den 8sten january 1596
Scheepenen condempneren
den eysser in gelt off uuytleg
twisken hier & een maent
off 't staet langer met
gemoedt / gedaen opten
2en january 1596.
D'eyssers dienen van haeren
scriftelycken eys.

Geryt Willemsz Terdiec eijsser / contra Groot
Aeriaen . . . . . . . van de Weel gedaechde omme beta(linge
87 gulden, ter causse van lyff coop / & concluydeert
tot condempnatie.

Aeriaen Gerytsz Butterpodt, & Jan Claesz
als oom & broeder van Tryn Claesdr
wedue † Claes Koeman eyssers / contra

Copie & dach tegens
over 14 dagen.
Jan Koeman com socus gedaechde Jan Koeman, Jacop Koeman, & Cornelis
contra Aeriaen Gerytsz com sosus Jansz Kuec gedaechdens eyssers soe zy geroepen
eyssers ter ander syde
syn gedaechde.
dienen op huyden van haer
scriftelycken antwoort / versoecken
dat d'eyssers sullen gehouden syn
ome over 14 dagen te dienen
van scriftelyc replyc. Solvit op Jan Jan Gerijt Oyts eysser / contra
Vellich.
Tryn Jaspersdr gedaechde, omme betalinge
pene van verstec.
ter somma van 21 h gulden, hercomende
D'eyssers versoecken simpelyc
van coop van een koe verscenen alreheylygen
copie & dach om te repliceren.
Floris Claesz eysser contra Pieter Tysz omme betalinge
ter somma van 7-0-4 offslaend 32 sth 8 penn
daer op verdient.
Solvit

Pyter Tyssen kent Jan Pyter Claes als voocht
van Jan Appels kinderen sculdich te wesen
de somma van 7 gulden verscenen renten
& wyst daer voor maecxsel aen een stoel
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& voorts tot Scepenen scattinge / Gesciet in presentye
van Syvert Pietersz & Cornelis Rembratsz
Sceepenen.
Solvit

Marytgen Luttgepiets is gecondempneert
omme sertefecatie.
Heynderic Jansz eysser contra Aeriaen Heyn tot
Oude Nydorp gedaechde omme getuychenis der
waerheyt te geven.

OR5657/23
Aeriaen Heyndrixz t'Oue Nydorp rechtelyc verdaecht
& by Scheepenen vonnisse gecondempneert zynde / omme der
waerheyt getuychenis te geven ten versoecke van Henryc
Jansz van Oude Nydorp, broeder van Claes Jansz † syn
overleden broeder / verclaert d'voorzeyde Aeriaen Henricxz
warachtich te syn dat d'voorzeyde overleden Claes Jansz
drie dagen voor dat hy siec worde hem atestant aen
sprac / vragende off hy mede wilde gaen op Veenhuysz
tot Bootsses te bier / zeggende dat hy 'tlach voor hem atestant
ten besten gaff / zeggende voorts my coemt gelt van
Boots ic en can geen gelt van hem crygen, & tuychte
wyder nyet / aldus gedaen ter presentie van de Sceepenen
tot Nydorp by gespannen viersaer, my presendt Secretaris
Nydorp opten 8en january 1596,
Floris Claesz Buyten.

Upten 22en january 96
Scepenen condempneren
de gedaechde den dam te
maken soe die ten
wedersyden aen coemt
& dat twisken hier
& 14 dagen. Actum den
22en january 96.

De Molenmeysters van Costverloren eyssers contra
Willem Jonge Kuypers gedaechde omme alsulcken dam als hy
by zyn huys heeft verleyt ofte gemaeckt . nu & ten eewygen
dagen te maken & onderhouden.

Solvit
Scheepenen condempneren d'erffgenamen
te betalen twisken hier & 14 dagen.

Symon Jacop Symonsz eysser contra
d'erffgenamen van Claes Jansz
Waterschip † gedaechde omme betalinge ter
somma van 164 gulden ter causse van
kustinge versceenen over jaer.
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Jonge Dissel eysser contra Jan Jaep Mes
gedaechde omme betalinge ter somma van 10 gulden
ter causse van lyffcoop van biggen.
Vellich

Solvit

Jan Jan Geryt Oyts eysser contra Lourus Claesz
omme betalinge ter somma van 32 sth ter
causse van lyffcoop op loc & erff.

OR5657/23v
Scepenen condempneren Geryt Heertgens ten
princepael twisken hier & 14 dagen
offslaend 't gunt afslach behoort te streken.
Actum den 19en february 96.

Vellich
Scheepenen condempneren Geryt Heertges
te betalen off 't waere dat den gedaechdes

Heynderick Jansz eysser als broeder
van Claes Jansz Waterschip eysser
contra
Geryt Heertgesz van de Zydwint / omme
betalinge ter somma van 10 gulden ter
causse van tiende / Concluydeert tot condempnatie.

't selfde over 14 dagen keerde met
beter recht den 22en january
Op ten 4en february in state over 14 dagen
Condempnatie twisken hier &
Noch d'selve eysser contra Tys Wever tot
14 dagen off 't staet langer met
Oude Nydorp omme betalinge ter soma nae
gemoed den 22en january.
vermelden een kustincbrieff.
Scheepenen condempneren Jan Jansz
in den eysch twisken hier & een Solvit Pieter Tyssen eysser contra Jonge Jan
maent off hy keert 't selfde met
Aeriaen Buers, gedaechde omme betalinge ter
beter recht. Actum den 5en february 96. zomma van 7 gulden 15 sth ter
causse van een vercken & flaslant.
Solvit
Schepenen wysen Jan Willemsz
zyn penningen toe twisken hier & 14
dagen opten 22en january 96.

Solvit

Jan Willemsz t'Oue Nyerop
Claes Bommer t'Oue Nyerop als voocht
van Siereps wedue & kinderen, omme
betalinge ter somma van 3-2-0
toeseyde penningen.
Heynderick Claes Foerins laet hem
gewillichlyc condempneren, contra Herc
Jongen omme twisken hier & een
maent te betalen ter somma van 44 sth.

Solvyt

Van gelycken laet Jan Claesz hem
mede condempneeren d'voorzeyde Jan He
Jongen Claesz te betalen ter somma 42 sth.
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Cornelis Rembrats als voocht van de wedue
van Dissel eysser contra Claes Konysz &
den eysch te betalen met noch de vorder Symon Pieter Knechtes gedaechde omme betalinge
costen gemaeckt halff & halff.
ter somma van 5 gulden van wyncoop.
en
Actum den 19 february 96.
Concluydeert tot condempnatie.
Sceepenen condempneren de gedaechde t'samen

OR5657/24
Solvit

Jan Gerytsz & Cornelis Reyersz Oom Keel als
voochden van Cornelis Geryt Symons weesen
eyssers / contra Herc Claesz gedaechde omme voldoeninge
van zekere belofftenis ofte toeseg.
Claes Aeriaensz Scotfanger tot Oude Nydorp
eysser contra
Aeriaen Jacopz Buegel indedaechde
met een weet /omme betalinger van
zekere verscheenen kustinge nae vermelden
den kustincbrieff / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Jan Jansz Coster als vollmachticht
van Aeriaen Jacopsz Buegel, seyt
dat de indaechginge aen Aeriaen
Jacops gedaen , nae rechte nyet
mach supsisteeren dewyle dat hy
die is gefondeert op seker penninge
die hy onder Pieter Woutersz
heeft in areste genomen seggende
dat die Aeriaen Jacopsz soude
Scheepenen condempneren Cornelis Bartomeusz
competeeren 't welc Aeriaen Jacopbz
gedaechde /contra Claes Symonsz Vlaers als voocht
espresselycken ontkent & seyt
van Jan Gerytsz Clufts weeskint omme sertefeca(tye
dat d'selve penningen toecomen den
te geven , by aldien het van den selven saec
credytueren van de desolaten boel
nyet en es daer hy alreede van gedeposeert heeft.
van de Brouwer van de Twee Swaerden tot
Delft soe dat hy ter causse van
dien behoort gerelaxeert & ontslagen
te zyn mette costen daeromme gedaen
seyt ten tweeden fyne noch verder
dat den inpetrant van de penningen in
questye , seker novatie & accoort met
Pieter Woutersz gemaeckt heeft &
dat in apsentie & buyten wetenscap
van de ingedaechde / dat de penningen souden
staen tot kersmis verleden / mits condytye
dat d'selve Pieter Woutersz hem eysser
zoude betalen zekere fynantie, & also
d'selfde inpetrant als boven geseyt is
mette voozeyde Pieter Woutersz soe genoveert
is geweest 't welc hy nyet en sou durven
by iveremente decalomma ontkennen des noots
zynde / Versoeckt den ingedaechde daer omme
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van de pretisse eysch gerelaxeert & ontslagen
te syn, com espensis.
OR5657/24v
Den eysser concluydeert tot reexcie van de voorgementioneerde exceptie / omme redenen by
monde by den eysser verhaelt / & te +wyden
fyne by de gedaechde hier genomen. Versoek(
volgens dien dat den ingedaechde gecond(empneert
sal werden, te kennen ofte ontkennen sijn
besegelde kustincbrieff / ofte by refuys
van dien, dat d'selve kustincbrieff by
Schepenen sal gehouden werden voor bekent
& de gedaechde gecondempneert in der verscenen
kustinge com expensis.
Voor duyplike seyt den ingedaechde / & persisteer(
by zyne voorgenomineerder & wel gefondeerd(
exceptie & concluydeert ter cause van dien
als aput acta.

hinc inde

Scheepenen verclaeren by vonnisse interlocuytoor dat pertyen
twisken hier & 14 dagen . zullen conselleeren /
off Claes Aeriaensz met het accoort twisken hem &
Pieter Woutersz gemaeckt van zyn kustincbrieff gegaen
es dan nyet.

Scheepenen condempneren Aeriaen Jacopz Buegel omme
op huyden 14 dagen in persoon te compareeren soe hy mach
alhier voor den vierscaer, & alsdan verclaeringe te doen
off hy paert & deel aen de gearresteerde penningen onder Pieter
Wouters gearesteert alhier in questye, heeft dan
nyet / Actum den 19en february @ 1596.
Upten 4en maert 96 verclaeren Sceepenen
den questy hinc inde voor den tyt van 14
+ Claes Aeriaensz
dagen in advys ofte in state te hebben gestelt / + mits dat Aeriaen
eysser & Aeriaen
Jacopsz over 14 dagen selfs in persoon sal alhier
Jaecops ingedaechde. voor den vierscaer compareeren, soe hy mach compareeren.
OR5657/25
Den 5en february 96
Scheepenen hebben den

Michiel Aeriaensz eysser contra de
voochden van de nagelaten weeskinderen
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gedaechde gecondempneert van † Jan Tyssen gedaechdes, omme hetalinge
den oblegatie nae syne
van zekere oblegatie monterend ter somma
inhouden te betalen.
van 97 gulden 4 sth nae vermelden zyn oblegatie
met 't verloop van dien zedert 6 jaeren
herwaerts / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Willem Pieter Heyndericx eysser
soe uuyt zyn eygen pryve naem
ooc als erffgenaem van zyn † soon
genaemt Jan Willemsz / geprocreert by
† Tryn Florisdr / eysser / contra
Floris Hermensz gedaechde / om betalinge ter
zomma van 60 gulden ter causse
van 2 jaer lanthuer van 3 geersz
lants by den gedaechde van Willem Pietersz
eysser gehuert / waer van het laeste verscenen
was kerstyt laestleden offslaend 8
gulden 17 sth daer op betaelt is / Concluydeert
tot condempnati com expensis.

Solvit
Scheepenen condempneeren Symon
Pietersz uuyten naem van de
gemeente t'Oue Nydorp omme het
zaet t'ontfangen & dies
te betalen.

Cornelis Aeriaensz van de Westermoerbeec
eysser contra Symon Pietersz Keyns gedaechde
omme ruyminge van zeker gecocht ofte in
coope overgenomen saet / & leverantie
ofte betalinge van gelt / Concluydeert . . . . . . . . . .

OR5657/25v
Solvit
Scheepenen condempneren d'voorzeyde
wedu te betalen Cornelis Pietersz
den penningen in den oblegatie geroert
twisken hier & een maent off,
't staet langer met gemoedt . Actum
den 5en february 1596.

Scheepenen renvoyeeren pertyen
hinc inde aen 't advys van Rechtsgeleerden. Actum den 1en
April 1596.

Cornelis Pietersz Oude Nydorp eysser
contra
De wedue van Pieter Neel Mmes gedaechde
omme betalinge ter somma van 54 gulden
nae inhouden zyn oblegatie. Verscenen
kerstyt laestleden.

Neel Jans wedue Willem Dissel
eysser
contra Jan Jansz Coster gearesteerde
omme betalinge ter somma 3 gulden 18 sth
8 penn. ter causse van verteerde costen
volgende d'eyssers se haer redgyster
& verder d'eyssersse te betalen zekere
twee gedaen weeten . by de gearesteerde
te doen doen tot Edam aen eenen
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Pieter Vries, & dat tot discretie van
Scheepenen off andere mannen / Concluydeert
tot condempnatie.
Scheepenen condempneren Lourus
Claesz te betalen nae vermelden
zyn uuytinge
mits noch 10 sth coemt ter
somma van 57 gulden 10 sth offslaend
't gunt daer op betaelt es / en aengaende
de renten op bewys.

Pieter Willemsz Houtcoper / mitsgaders
Geryt Jan Floors Houtcopers tot Hoorn
eyssers contra
Lourus Claesz als oudt Molenmeester en
ontfanger van 't molenscot van de Boniker
molen / gedaechde / omme betalinge ter somma
van 63 gulden 9 sth. offslaend 24(
daer op betaelt volgende des eyssers
redgyster / Concluydeert tot condempnatie.

# # 57 gulden??
controleer berekeningen nog eens # #

OR5657/26
Solvit
Solvit

Cornelis Rippersz van Colhorn eysser
contra
Schepenen condempneren den
Dirck Claesz Feuwes, gedaechde, omme betalinge
gedaechde de kustinge verscenen
ter somma van 237 k guldens tot 40
kerstyt laestleden te betalen
groten Vlaems 't stuc +10 sth ter causse van
twisken hier & 14 dagen.
zeker kustinge versceenen kerstyt
Actum den 5en february 1596.
laestleden, nae vermelden den besegelde
kustincbrieff . daer van zynde / versoeckt
daer van . . . . .
nae voorgaende sematie renonatie & wetlycke arest op het huys
van Dirck Claesz Feuwes gedaen / & daer nae gevolcht de wetlycke
geboden. Soe es by Scheepenen vonnis verclaert dat den Offysier
ten behoeve van de triumfant 't selve huys & erff sal by execuytye
noch doen opveylen & vercoopen de meest daer voor biedende
& dat te betalen 237 gulden 10 sth gereet, mits den costen van de
execuytye / & de reste so daer yet overschiet op de naestcomende kerstyt.
Up te voorzeyde condytyen es cooper gebleven van 't voorzeyde huys & erff
Cornelis Rippersz & dat voor een zomma van 499
k guldens tot 40 grooten Vlaems 't stuc, also d'voorzeyde Cornelis
Rippers by Scheepenen vonnisse toegelaten is / omme daer mede voor te bieden.
Solvit Claes Aeriaensz Oude Nydorp eysser contra
Sceepenen condempneren den
Pieter Cornelisz van de Goord ingewonnen
gedaechdes in 26 gulden & dien te betalen met een weet omme betalinge ter somma
twisken hier & 14 dagen off
van 27 gulden 10 sth ter causse van verscenen
't staet langer met gemoed.
lanthuer verscenen kerstyt laestleden.
en
Den 9 february 96.
Concluycdeert tot condempnatie.
Upten 4en maert 1596
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verclaeren Scheepenen ten versoecke
van Claes Aeriaensz dat d'voorzeyde Claes Aeriaensz de penningen
in de boven gescreven sententie gementioneert sal mogen ter execuytye stellen
aen de goederen dien Claes Aeriaensz hier can vinden competerend Pieter
Cornelisz van de Goorde / welcke goederen Scheepenen verclaeren te wesen
daer voor execuytabel.
Solvit
Scheepenen renvoyeeren den
questy hinc inde aen de 3 naeste
lendens / met name Jan Uftes
Jan Willemsz & Cornelis
Wever. Actum den 5en
february 96.
3

Pieter Cornelisz van de Goord eysser contra
Meyster Wouter gedaechde. Concluydeert den eysser
dat den gedaechde gecondempneert sal werden
den eysser te vryen & indempneren van den eysch
van Claes Aeriaensz . te weten voor soe veel
geersz lant gemerck de gedaechde d'selfe
geersz overgenomen heeft, in den selfden
huer ofte voor sulcken pryse alsse hey
stonde van Claes Aeriaensz com expensis.

Scheepenen condempneren den gedaechde
te betalen twisken hier & 14 dagen
met 26 gulden off 't staet langer
met gemoed. Actum den 19en february
1596.
OR5657/26v
Aeryaen Gerytsz & Jan Claesz soe sy procedeeren
eyssers / contra Jan Koeman com socus soe sy geroe(pen
zyn gedaechden. D'eyssers dienen op huyden den
6en february van haeren scriftelycken replyc
& versoecken dat den gedaechdes op huyden 14 dagen
sullen dienen van duyplyc op pene van
verstec.
De gedaechdens versoeken copie ter halver
vierscaer omme prima daer tegens de duyplice
seggend daer mede te mogen volstaen sonder
verstec.
Scheepenen verclaeren by sententie interlocuytoor
dat den gedaechdens over 14 dagen sullen duyplyceeren sonder verstec.
Scheepenen verclaeren by sententie interlocuytoor
off interpretoir dat pertyen huer stucken ten wedersyden sullen
maken in duyts dat Scepenen dies connen verstaen.
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Solvit Eelcke Nomes eysser contra Cornelis
Jan Hercx verwerer omme betalinge ter
zomma van 42 h gulden ter causse
van coop & leverantie van een koe.
Concluydeert tot condempnatie.
Solvit
Scheepenen wysen den questy
hinc inde aen de kuer, actum den
4en maert 96.
Scheepenen verclaeren dat Jan Willemsz
nyet sal van de questye hinc inde
tuygen.

Claes Cornelisz Herbergier eysser contra
Geryt Willemsz gedaechde, omme
betalinge van zeker verteerde wyncoop
van 't lant
by den gedaechde van Jan Willemsz syn
broer gecocht / in conformite de keur
tot Nydorp.

OR5657/27
Den 19en february 1596
Solvit Heynderick Claes Reyntges eysser
contra
Schepenen verclaeren dat sme metten
Dirck Jacop Symons gedaechde / omme
ander voor mannen sullen rekenen
betalinge ter somma van omtrent 8
twisken hier & 14 dagen & soe
gulden ter cause van drancscult.
Dirck nyet compareert dat in dien
geval de rekening sal staen aen
eysser & nyet aen de gedaechden.
Actum den 4en maert 1596.
Claes Aeriaensz laet hem
gewillichlyc condempneeren
de kustincpenningen te betalen twisken
hier & een maent / off 't staet,
langer met gemoed / gesciet in
presentye van Jan Willemsz Sceepen.
Actum den 4en maert 1596.

De gedaechde 14 dagen.

Jan Toemsz & Geryt Taemsz als voochden
van de wedue & kinderen van Jan Jaspers
eyssers, contra Claes Aeriaensz & Cornelis
Pietersz gedaechden omme leverantie van een
kustincbrieff & de voldoeninge van zeker
bedongen gereede penningen ter causse van
coop van lant.

Solvit Pieter van Dilsen eysser / contra
Pieter Cornelisz Herbergier gedaechde
omme betalinge ter somma van 8 k gulden
ter causse van gehaelt wyn volgende
d'eyssers redgyster / Concluydeert tot condempnatie.

Scheepenen wysen dat pertyen Solvit Pieter Cornelis van de Gore eysser contra
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metten ander sullen rekenen twisken
hier & 14 dagen & soe Pieter
Wouters nyet coemt en rekent
met Pieter Cornelisz dat in dien
gevall de rekeninge sal staen aen
Pieter Cornelis & nyet aen
Pieter Wouters / Actum den 19en
february 96.

Pieter Wouters gedaechde omme syn actye te
instytueren
zoe hy eenyge heeft, op alsulcke penningen
als hy heeft doen aresteeren, onder
Meester Wouter / ofte by foute van dien
versteecken te syn & geinponeert te worden
een eewich swygen, & dat het arest
verclaert sal werden nul & van onwaerden.
Concluydeert . . . . . . . .. .

OR5657/27v
Solvit

Maerten Jan Aeriaens eysser contra Jan
Frericxz gedaechde omme getuychenis
der waerheyt te geven van 't gunt hy weet.

Solvit

Willem Hansz eysser contra de wedue
van Willem Dissel gedaechde, omme betalinge
ter somma van 17 gulden 10 sth ter
causse van heerlycke scult, offslaend
't gunt daer op betaelt is.

Scheepenen ordoneeren dat Willem
Hansz d'erffgenamen van Willem
Dissel mede † verdagen tegenover 14 dagen.
Aen mannen.

Noch de selve eysser contra den voorzeyde wedu
om betalinge ter somma van 8 h gulden
ter causse van fleys na vermelden in (
boelbrieff.
Noch betalinge ter somma van 7 gulden
10 h sth ter causse van de inpost van de
8 sth van 't verleden halff jaer.
Concluydeert tot condempnatie.
Cornelis Jaspers laet hem
gewillichlyc condempneren
de geyste somma twisken hier &
een maent te betalen. Gesciet
in presentie van Jan Willemsz Sceepen.
Actum den 4en maert 1596.
Solvit

Noch d'selve eysser contra corntra Cornelis
Jaspers gedaechde omme betalinge ter somma
van 18 gulden 5 sth ter causse van coop
van hoy nae vermelden een boelseel.
Concluycdeert tot condempnatie.

Noch d'selve eysser contra Jongejan Oom
gedaechde omme betalinge ter somma van 15
gulden ter causse van hoy nae vermelden een
boelseel / Concluydeert tot condempnatie.
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OR5657/28
Duecht & Jan
Solvit
Oomes 2 mael vellich
Jan Oomes & Jonge Duecht zyn
gecondempneert twisken hier &
14 dagen te betalen / Actum den
4en maert 1596.

Pieter Jan Bleskes eysser contra
Cornelis Claesz Tuel, Jan Oomes
& Jonge Duecht gedaechdes omme betalinge
van verpondinge en verteerde costen
te weten Cornelis Claesz verpondinge.

Pieter Dissel eysser contra Claes Jan Pieter
Geryts gedaechde.

Solvit

Solvit

Cornelis Jaep Mullers eysser contra
Wyleff Pieter Costers verwerer, omme
betalinge ter somma van 13 gulden 16 sth
als reste van meerder somma ter
causse van coop van 2 koyen / Concluydeert
tot condempnatie.
Cornelis Jaspers eyssers contra Sierep Claesz.
off zyn voochden / omme betalinge ter somma
van 37 gulden volgens zyn oblegatie.
Concluydeert tot condempnatie.

Scheepenen gehoort den questy contra Aeriaen Heyndericz eysser
& contra Claes Voerin gedaechde, verclaeren by vonnisse dat
Claes Foerin de wyncoop sal betalen, & de verder costen
ter wedersyden geconpenseert,
uuytgenomen d'oncosten voor arbyters gevallen, sal Claes
voorzeyd alleen betalen / & is voorts Claes voorzeyd gecondempneert
omme in handen van Aeriaen Heyndericz twisken hier
& 14 dagen te betalen 6 gulden.
OR5657/28v
Op huyden den 19en february dienen Jan Pietersz com socus
van haer scriftelycke duyplyc.
D'eyssers versoecken copie copie & dach tegens over 14
dagen.
Vellich

Cornelis Baertsz Hoochtwoud eysser contra
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Claes Wylefs gedaechde versoeckt betalinge ter
zomma van 83 gulden te cause van coop
& leverantie van 2 koebeesten nu Sinte Maerte
lestleden om gereet gelt gecocht & te dancke
ontfangen / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Scheepenen verclaeren dat Claes Aeriaensz sal kiesen
off deylen off hy de helft van 't lant daer Cornelis Pietersz
vercocht heeft neemt, dan hy d'ander helft neemt
op welcke vonnisse d'voorzeyde Claes Aeriaensz protesteert.
OR5657/29
Upten 23en february anno 1596
Scheepenen gehoort hebbende den eysch & concluysye van
Ryckert Ryckertsz Schoudt tot Nydorp cogge uuyten naem &
van wegen de graeflicheyt van Hollant gedaen / op
& tegens Hilgont Wyertsdochter van Oude Nydorp
tegenwoordichlyc gevangen / die den offycier aenseggend was
dat sse in den jaere 89 hier gevanckelyc es geweest om sekere quade
feyten & delicten, & alsdoen gebannen by Schepenen vonnisse, te blyven
den tyt van 6 jaeren te blyven binnen Nydorp cogge op geesel &
brancteken, welcke sententie d'voorzeyde gevangen nyet geobedeueert
maer onlancx daer naer es gaen loopen met een famuens dieff
uuyte voorzeyde juerisdictye contrarye de voorzeyde sententie / met welcke
famuens dieff, & ander conplicien, sy haer dalycx heeft gaen
valckeeren & loopen opte goede huysluyden / alles contrarye
zeker placaeten op 't stuc van dies gemaeckt /
Scheepenen d'voorzeyde eysch gehoort, & den defentie van den gevangen
die welcke belooften doet van haer te beeteeren meerder geneycht
zynde tot bermherticheyt dan tot strenge justytie & voorts beloften doet
op dubbelde peene, & verder begeert Godt & de justie op haer bloote
cnyen om vergiffenis te bidden / & naedien de vrienden van de voorzeyde
gevangen
mede uuyt mededoochsaemheyt gratie & vergiffenis begeeren / & voorts
presenteeren te betalen de rechtelycke costen van de gevangen / verclaeren by
hueren vonnisse.
Den 5en maert 1596.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van den Schoudt van
Nydorper cogge, uuyten naem & van wegen de graefflicheyt van
Hollant gedaen / op & tegens Griet Aeriaensdr van Naerden
t'genwoordich gevangen, die den offycier aenseggend was dat / sse
met een genaemt Gys een familoos dieff dagelycx heeft loopen
valckerend opte goede huysluyden, in onochte nae haer eygen
bekentenisse, concluydeerde daeromme dat d'voorzeyde Griet Aeriaensdr, alhier voor 't stathuys strengelyc geegeeselt & gebrantmerct
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sal werden, andere ten exemple / & vorder gebannen haer
levent lanc uuyt Nydorper cogge / op pene des galchs.
Scheepenen meerder geneycht zynde tot bermherticht dan
tot strenge regeur van justytye, verclaeren by hueren
vonnisse dat d'voorzeyden gevangen voor den tyt van 3 jaeren
zal wesen gebannen uuyt Nydorper cogge / op pene soe sy daer
binnen den voorzeyden tyt weder in de voorzeyden cogge coomt & geapprehendeert wert / van strengelycken gegeeselt te werden / &
by sonnenscyn uuyt onse cogge te vertrecken.
Scheepenen verclaeren dat den gevangen boven geroert opten 5en maert
february 1596 geapprehendeert is, & hier ingebracht is by den
landrost.
By my Syvert Petersz By my Cornelis Volmers
OR5657/29v
Den 5en maert 1596
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysy van de Scoudt
van Nydorp cogge uuyten naam van de graefflicheyt van Hollant
gedaen op & tegens Jan Jansz van Sutseen, anders Jan
Lacher tegenwoordich gevangen / die den selfden aenseggend
was / dat hy contrarie seker placaet / heeft gaen lopen
met sekere vrouwen in onochte valckeerend opten huysman
& dat den selffden hem contrarye godlycke & wereltlycke
rechten, heeft verloopen met hoeren & snoeren / & ver
befaemt is, als een fameus dieff, dewyle hy ooc om
zekere dieverye, soe tot Ouderkerc, Enchuysen & meer
plaetssen / gebrantekent gegeeselt & gebannen es geweest
& bovendien scheere slooten gevioleert, & uuyte gevanckenis
zonder relaxatie van sententie is geloopen, 't welc is
smakende die peene des doots / Concluyderend daerome
d'voorzeyde Offycier uuyten naem & van wegen als vooren
dat den voernoemde gevangen gebracht sal werden ter plaetss(
daer men die misdadyge execuyteert / & aldaer op 't galgevelt gehangen & geworcht te worden met de coorde
datt er die doot naevolgen sal / alles tot straffe &
# ooc ter ootmoedigen exemple van alle quaetdoenders & alle zyne
requesytye van de
goederen verclaert geconfiskeert tot des graefflicheyts beho(
gevangen die wyle
hy beterscap belooft.

Scheepenen meerder geneycht zynde tot barmherticheyt
dan tot strenge regier van justytie #&, verclaeren by hueren
vonnisse /, dat den voorzeyden gevangen den tyt van 10 jaeren
gebannen sal zyn uuyt Nydorper cogge / & daer nyet weder
te coomen op peene des galchs / & voorts by sonnenscyn
uuyte voorzeyde cogge te vertreken.
Scheepenen verclaeren dat den gevangen boven geroert op den
5en february 96 by den lantdrost geapprehendeert
& alhier ter gevanckenis gelevert is.
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bij mij Syvert Petersz

by my Cornilis --Rembran(tsz

OR5657/30
Upten 4en maert 96
Scheepenen condempneren
Pieter Jan Bleskes in geld
off uuytleg twisken hier
& 14 dagen nae vermelden
een boelbrieff. Actum
den 4en maert 1596.
Aen mannen.

Cornelis Pietersz Mes eysser contra
Pieter Jan Bleskes gearesteerde omme
betalinge ter somma van 21 gulden 14 h sth
ter causse van een boelbrieff. Versoeckt
gelt off uuytleg / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Scheepenen persisteeren &
wysen 't advys ofte uuytspaec
van arbyters van waerden
& persisteeren by den selven.

Cornelis Jaspersz eysser contra de geordoneerde voochden van Sierep Claesz
gedaechden / omme betalinge ter somma van
25 gulden nae vermelden een oblegatie
com expensis.
met noch omme betalinge ter somma van
12 gulden contra d'voorzeyde voochden ter causse
van coop op grovingen gries, nae
vermelden Jan Allertsz Spaniaerts
redgyster / com expensis.

Solvit

Scheepenen condempneren
en gedaechde so sy procedeert
te betalen twisken
hier & een maent in
handen van Willem Jansz
een somma van 24-4-8.
Actum den 13en may 1596.

Willem Jansz Hanssen eysser contra
Piet Heyn gedaechde, omme betalinge ter somma
van 18 gulden ter causse van een
boelbrieff offslaend 5 gulden 18 sth
daer op betaelt versoeckt daer van gelt
off uuytleg / com expensis.
Noch d'selve eysser contra Neel Jan Cnaeps
gedaechde om betalinge ter somma van 13 gulden
13 h sth berekent gelt / noch 24 gulden
8 sth 8 penn mede berekent gelt
gerekent ter presenty Jacop Oom Heynes &
Aeriaen Hermensz.

OR5657/30v

Solvit

Cornelis Pietersz Wever eysser
contra
Claes Wylefsz gedaechde omme betalinge ter
zomma van 35 gulden nae vermelden een
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boelbrieff versoeckt gelt off uuytleg
com expensis.

Vellich
Vellich Pieter Jan
Bleskes.

Solvit

Noch d'selve eysser contra Jonge Jan Oom
omme betalinge ter somma van 4 gulden ter
causse van een boelbrieff versoeckt gelt
off uuytleg com expensis.

Solvit

Noch d'selve eysser contra Pieter Jan Bleskes
gearesteerde / omme betalinge ter somma
van 34 gulden nae vermelden een boelseel.
Versoeckt daer van gelt off uuytleg com
expensis.

Solvit

Heynderick Claesz Appelpent eysser contra
Dirck Jacop Symons gedaechde omme betalinge
ter somma van 7 gulden 13 sth. Concluydeert
tot condempnatie.

Solvit

Pieter Jan Bleskes eysser contra Jonge
Jan Aeriaen Buers omme betalinge ter somma
van 6 h gulden ter causse van coop
van een paert com expensis.

Solvit

Noch d'selve eysser contra Kees Bommer gedaechde
omme betalinge ter somma van 10 gulden ter
causse van coop van houdt. Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

OR5657/31
Floris Claesz stelt hem
Solvit
cautionaris voor de gearesteerde
om 't gewysde te voldoen.

Solvit

Wonachtich te Bodegraven.
Claes Buenisz eysser contra Claes & Jan Gerytszsonen
wonende in . . . . . . gearesteerden / omme betalinge van
een
scaep by den gearesteerdens hont gebeeten. Concluydeert
tot condempnatie.
Pieter Gerytsz van de Sydwint eysser contra
Baijke Toems omme betalinge ter somma van 15 h
guldens
ter causse van vleys, met noch 2 gulden 17 sth 8 penn
ter causse van lanthuer / Concluydeert tot
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condempnatie com expensis.
Jan Walichsz eysser contra Jonge Geryt van de
Zydwint gedaechde / omme sciftinge sceydinge &
deelinge aengaende zyn huysvrouwen † moeders
erffenisse, & dat by bueren.
Scheepenen condempneren Solvit
Dirck Jacop Symonsz gedaechde
de geeyste penningen te betalen
16 gulden twisken hier & pynster
eerstcomend / Actum den
29en april 1596 off hy
keert het met beter recht.

Cornelis Dircxz Bommer van Oude Nydorp
als erffgenaem van zyn huysfrouwen moede(r
voor hem selven & verfangend zyne medeerffgenamen eysser / contra Dirck Jacop Symons
gedaechde omme betalinge ter somma van 20 gulden
met behoorlycke interest tsedert den verscyndach, nae vermelden een oblegatie com
expensis.

OR5657/31v
D'eyssers namentlyc Aeriaen Gerytsz Butterpot & Jan Claesz Gyses . soe zy procedeeren
eyssers / contra Jan Koeman com socus gedaechde
omme te dienen hinc inde omme te dienen van betooch.
Pertyen wert gegunt 14 dagen omme te dienen van
bewys.
Solvit

Claes Aeriaensz Scotfanger eysser contra
Scepenen condempneren den gedaechde Jan Geryt Maertens gedaechde omme betalinge
in gelt off uuytleg twisken
van lantscot & verpondinge nae vermelden
hier & 14 dagen off hy keert
zyn boec, versoeckt daer van gelt off uuytleg.
het met beter recht. Actum
den 4en maert 1596.

Scheepenen condempneeren Cornelis Jansz Lybes
gedaechde contra Dirck Evertsz omme getuychenis
by gescrifte te doen, naedat hy wetelyc
tot dies geinsinueert es.
In state
i Vellich

Solvit

Jan Walichsz als man & voocht van syn huysvrouw
mede erffgenaem van † Brecht Pietersdr
haer overleden moeder eysser / contra Jonge Geryt
van de Zydwint haeren vader ghedaechde / Concluydeert
den eysser dat de gedaechde by Sceepenen vonnis gecond(empneert
sal werden / den eysser te leeveren pertinente
inventaris gesterckt by eede naer behooren
van alle de goederen muebel inmuebel welcke
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d'voorzeyde zyn huysvrouwen metter doot ontruymt
& achtergelaten heeft & dien volgend dien te
schiften sceyden & deelen naer behooren / com
expensis.
OR5657/32
Den 5en maert 1596
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van de Offycier
uuyten naem & van wegen den graefflicheyt
van Hollant gedaen op en tegens Hilgont
Wyertsdochter van Oude Nydorp tegenwoordich
gevangen / die den Offycier aensegge welcke
Officier, concluysy nam dat seker vonnisse in den
jaere 89 by Scheepenen tot Nydorp gewesen / ter
execuytie geleyt soude werden / ende naedien
d'selfde gevangen, grootelycx bevrucht & met kinde
swaer ginc / & overmits ooc haere groote inpotentie
& siecte / is dselfde Hilgont Wyerts onder cautie
geavoyeert, uuytegaen . ten tyde toe dat by den
Offycier, nae de baringe wederom versocht sal werden
dat sse terecht coomen sal, voor 't welc Cornelis Wyertsz
hem gecaveert heeft, dies te volcoomen opte peene
van te verbueren twee mael de hoochste boeten, in gevalle
Cornelis Wyerts haer nyet terecht en levert, onder
't welc ooc begreepen es dat Cornelis Wyerts, gehouden wert
de rechtelycke costen van dese gevanckenis te betalen.
Op huyden den 17en maert 1596 compareerde voor ons
Scheepenen by namen ondergezeyd Jan Teusz met Neel Pittersdr beyde van Oude Nydorp den welcken metten anderen
in den h echten state vergadert zyn / & dat op alsulcken
huwelicxe contracten als zy metten anderen gemaeckt
hebben & naedien zy huer behoorlycke proclamatie
alhier voor 't stathuys gehat hebben van de welcken
geen verhinderinge geweest es / Soe beloofde elcander
houd en getrou te syn . nemmeraeer te verlaten . ten sy sake
huer godt almachtich metter doot van de anderen sceyde
als echte & getroude personen elc ander sculdich zyn
& behooren te doen / Aldus gedaen op jaer & dach
als booven ter presentie van ons Syvert Pietersz &
Cornelis Rembrantsz Scheepenen der stede van Nydorp.
In oirconden hebben wy voernoemde Scheepenen desen elcx bysonder
ondertekent op jaer & dach als boven my present Secretaris
By my Syvert Petersz Floris Claesz Buyten
By my Cornelis ----------
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OR5657/32v
Den 18en maert 1596
Solvit

Jan Cornelis Komen Nees eysser contra
Lourus Claesz gedaechde omme betalinge ter
zomma van 111 gulden 12 h sth
ter causse van lanthuer verscenen te
kerstyt / laestleden / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Solvit

Heertgen Geryt Amels & Symon Lutjaep
als voochden van Reyer Geryt Amels
wedue & kinder eysser contra Jan
Geryt Maerts / gedaechde, omme betalinge ter
zomma van 94 gulden: berekende kustincpenningen
verscenen kerstyt / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit
Scepenen condempneeren den
gedaechde te betalen den geeyste
zomma twisken hier & een
maent / off hy keert het
met beter recht. Actum den 18en
maert 96.

Jan Willemsz t'Oue Nyerop eysser contra
Claes Buenis gedaechde omme betalinge ter somma
van 3-18-0 ter causse
van hoy verscenen Sinte Catryn 94.

Noch d'selve eysser contra Heynderick Jan
Vattes als broeder & erffgenaem van
Claes Jan Fattes om rekenscap.
Solvit

Lourus Claesz eysser contra Cornelis Backmensz gedaechde omme betalinge ter somma 15 gulden
berekent gelt ter causse van coop van
een koe. Concluydeert . . . . . . . . . . . . . .

Solvit

Noch d'selve eysser contra Heynderic OuweNeels om betalinge ter somma 5 ghulden 15 sth
ter causse van coop van een praem.

OR5657/33
Scheepenen in 't lange gehoort hebbend den eysch
& concluysye van de Schoudt eysser
gedaen op & tegens Geryt Amelsz mitsgaders den defentie van Geryt Amelsz gedaechde
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& oock gesien den stucken & minuymenten . van
pertyen hinc in den doen recht condempneeren
den voorzeyden gedaechde tegens den Schoudt in een
boete van 10 pont, op welcke vonnisse den
voorzeyde Geryt Amelsz protesteert.
Scheepenen verclaeren dat
pertyen sullen rekenen by
mannen namentlyc Pieter
Zytsz & Willem Hansz.

De geordoneerde voochden van de wedu van
Cornelis Jansz Rodom eyssers contra Geryt Willemsz
Terdiec ghedaechde, omme rekeninge & relyqua.

Scheepenen verclaeren by hueren vonnisse dat pertyen
namentlyc Aeriaen Gerytsz Butterpot com socus, mitsgaders Jan Koeman com socus soe zy procedeeren
sullen dienen van inventaris, & dat twisken
hier & 14 dagen op peene van versterc.
Actum den 18en maert 1596.
Scheepenen verclaeren by vonnisse, soe Claes Aeriaensz
t'Ouwe Nydorp can probeeren dat Aeriaen Jacopsz
Buegel in den verleden 14 dagen mans genoch
geweest es, omme alhier te voor den vierscaer in
persoon te compareeren, dat indien gevall d'voorzeyde
Aeriaen Jacopsz den kustinge sal moeten
betalen Aeriaen Jacopsz gecondempneert sal zyn
om te betalen de geeyste kustincpenningen.
OR5657/33v

# te weten opten
selve nacht
als Jan Willems
veylinge hielp.

Jacop Heyndericxz / Jacop Claesz / Cornelis Jansz & Jan
Claesz alle poorteren tot Nydorp rechtelycken verdaecht
& beclaecht zynde ten versoecke van Claes Voerin &
den Armevoochden / verclaeren / datsse wel weeten
dat Geryt Willemsz 't huys & lant van Jan Willemsz in
de veylinge gecocht heeft # & dat Jan Willemsz den
voorzeyden Geryt Willemsz, daernae 8 dagen zyn beraet
gegeven heeft / mits dat Geryt Willemsz de ruyle soude Claes
v'claeren datsse daer alle by & aen syn geweest.

Condempnatie twisken hier
Solvit
& een maent off hy keert het
met beter recht. Actum den 18en maert
1596.
Vellich

Jacop Walich als eysser contra Pieter Tysz
gedaechde omme betalinge ter somma van 7
gulden als reste van meeder somma ter
causse van coop van een paert / Concluydeert
tot condempnatie.
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Vellich

Solvit

Jacop Wyleffsz eysser contra Symon Claes --Symon Claesz belyt de penningen.
Heyndericx gedaechde, omme betalinge ter somma van
De gedaechde wert gecondempneert te betalen
omtrent 8 h guldens. ter causse van
twisken hier & pynster off 'tstaet langer met een halff vercken.
gemoedt. Actum den eersten maert 96.

Up huyden den laesten maert anno ---OR5657/34
Den eersten april 1596
Scheepenen ontsege
Solvit
wysen den kustincbrieff
van waerden / & condempneeren Jan Cornelisz in de
selven.

Solvit

Aeriaen Jansz Snyer eysser
contra
Jan Komen Nees, ghedaechde omme betalinge
ter zomma van 15 gulden als reste van
meerder somma nae vermelden zyn duechdelycke
kustincbrieff verschenen kerstyt laestleden.
Concluydeert tot condempnati com expensis.
Jacop Jan Uftes & Lammert Claes Lammerts eysser
contra
Pieter Jan Wits gedaechde omme betalinge ter somma
van 4 gulden 13 h sth ter causse van verdient
arbeytsloon van ploegen / Concluydeeren tot
condempnatie com expensis.

Solvit
Scheepenen condempneeren Pieter
Woutersz omme Aeriaen Jacopsz
Buegel te bevryen van de kustinc
van Claes Aeriaensz Bommer.
Verclaeren vorder dat 't voorzeyde
huys voor de kustinge nae
vermelden den kustincbrieff
zal wesen execuytabel.
Actum den 29en april 1596.

Aeriaen Jacopsz Buegel Biersteker tot
Alcmaer / eysser ter eenre / contra Pieter
Woutersz gedaechde ter ander zyde.
D' voornoemde eysser seyt & is warachtich dat
d'voornoemde Pieter Woutersz van zyn oom Claes
Aeriaensz Bommer gecocht heeft een voorhuys met zyn erff staende & leggend binnen
de banne van Oude Nydorp / daer voor den
eyssers cautionaris geworden is met renonsiatie
dinysionis / & also d'voornoemde Claes Aeriaensz den
eysser alhier talyter qualyter in rechte
betrocken heeft / omme te hebben contentemente
van de versceenen achterstallyge kustinge nae
vermelden een kustincbrieff. Versoeckt daeromme d'eysser dat d'voernoemde Pieter Woutersz
als princepale debyteur dat d'voorzeyde Pieter
Woutersz sal worden gecondempneert.
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omme d'voorzeyde eysser costeloos & scadeloos
nae vermelden den küstincbrieff daer aff
te indempneeren, & dat voorts 't voorzeyde voorhuys met zynen erve . verclaert sal worden
execuytbel voor 't achterwesen / com expensis.
Condempnatie in 3 sth & 5 sth ter
oorsake den oblegatie verwilckeurt Solvit Jan Jansz Castercom eyysser contra Ysbrant
Scheepenen condempneren den gedaechde Jansz van de Langereys als soon & van wege
in 14 gulden te betalen twisken hier
zyn moeder gedaechde omme betalinge ter somma
& may. Actum den eersten april
van 114 gulden nae vermelden zyn oblegatie.
96.
Vellich
2e vellich

Solvit

Jan Willemsz van Hoochtwoudt eysser
contra

Scheepenen condempneren / den ghedaechde te betalen

twisken hier & een maent inde geClaes Wyleffsz gedaechde omme betalinge ter
eyste somma / off hy keert het met
zomma van omtrent 22 gulden 5 sth op goede
beter recht / met de costen daeromme
rekeninge ter causse van caes verschenen
gedaen. Actum den eersten april.
kerstyt. Concluydeert tot condempnatie.
Scheepenen condempneren den gedaechde versteken van keer & weer & condempneren den
Actum den

29en

april 1596.

Solvit
Vellich
Schepenen condempneren den gedaechde
te betalen twisken hier & een maent.
Actum den eersten april 1596.

gedaechde
in de geeyste zoma

/ metten costen daeromme gedaen.

Jan Willemsz van Oude Nydorp eysser contra
Heynderic Jan Vattes gedaechde omme betalinge ter
zomma van 10 gulden 4 sth berekent gelt.
Concluydeert tot condempnatie.

OR5657/35
Solvit Pieter Lammertsz van de Zydwint eysser contra
Scepen verclaeren dat Cornelis Cornelis Jaspersz omme betalinge ter somma van
Jaspers sal probeeren dat
9 h gulden.
Jan Voochtes tegens Cornelis
Jaspers gecondempneert zeker
8 gulden te betalen & by
foute van dien dat Cornelis
Jaspers Pieter Lammerts
Scheepenen aprobooren het bewys by Claes
Man sal wesen. Actum den
Aeriaensz Bommer op huyden inne gebracht
en
1 april 96.
& condempneeren voorts Aeriaen Jacopsz
Buegel in de geeyste zomme nae vermelden
den kustincbrieff.
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Op welcke vonnis Jan Jansz Coster uuyten naem
van Aeriaen Jacopsz Buegel protesteert
& verder pronoseert voor den Hove van Hollant omme te
refermeeren, ofte appelleeren . so hy te rade vinden sal.
Pertyen hinc inde namentlyc Aeriaen Gerytsz &
Jan Claesz Ghyses eyssers / mitsgaders Jan
Koeman com socus. Verweerders . dienen op huyden van
inventaris, met de stucken daer inne geinsereert
& versoecken ad primam hu copie van 't gunt
pertyen geen copie en heeft / omme te dienen van
reprosen ad prima op peene van verstec.
Meeyster Tomas Jansz eysser / contra Tryn Symonsdr gedaechde.
Nae voorgaend vonnis by Scheepenen geprononsieert is
ten versoecke van Jan Symonsz Steboode, op huyden
den eersten april 96, by den Schoudt uuytgeleyt
2 gulden, van weetgelt, by den boode ten versoecke
van Claes Aeriaensz Bommer, aen Aeriaen Jacopsz
Buegel t'Alcmaer gedaen / & dat op coste van
ongelyc twisken pertyen.
OR5657/35v
Upten 17en april 1596 wesende een extraordonaris
rechtdach

Scheepenen condempneeren
Reyer Muller in de geeyste
zomma te betalen . twisken
hier & den 29en april
eerstcomend, off 't waer
dat den gedaechde 't selvyge
alsdan keerde met beter
recht.

Otte Meynertsz van Wieringen eysser
contra
Reyer Pietersz Muller gedaechde omme
betalinge ter somma van 169 gulden, ter
causse van coop van een schuyt, twee
varekoyen & twee ossen, by den eysser
van de gedaechde eysser om gereet gelt gecocht
& te dancke ontfangen / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Scheepenen verclaeren ten versoecke van
Claes Aeriaensz tot Oude Nydorp by 't vonnisse
als dat Claes Aeriaensz twisken hier &
8 dagen de kustinge versceenen may
laestleden / contra Aeriaen Jacopsz Buegel
tot Alcmaer, sal mogen late uuytleggen
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van de Schoudt / mits dat Claes Aeriaensz
d'voorzeyde Aeriaen Jacopsz binnen
drie dagen nae date deses daer van
doet insinueeren / Actum den 17en april 1596.
Up huyden den 23en april 1596 compareerde voor
Cornelis Rembrantsz Scheepen tot Nydorp & my
Secretaris Jan Jansz Coster als procareur &
volmachticht van Ariaen Jacopsz Buegel tot
Alcmaer / & heeft uuyten naeme & van
wegen voorzeyd / op't vonnisse boven geroert /
opten 17en april laestleden geprononsieert & ten
naedele van Aeriaen Jacopsz & tot vordele
van Claes Aeriansz tot Oude Nydorp geweesen
geappelleert voor den Hove van Hollandt.
OR5657/36
Den 29en april 1596
Solvit

Jan Geryt Symons eysser contra Heynderick
Jan Vattes, als broeder & mede erffgenaem
van Claes Jansz zyn overleden broeder ghedaechde
omme betalinge ter somma . . . . . . . . . . . .

D'eysers verclaeren dat sse nyet
vangen nae de metiinge.
Solvit Pieter Claesz & Dirck Jongejans als Ontfanger
Scheepenen verclaeren dat van 't molenscot van de Leyer molen eyssers / contra
't lant in questy sal herClaes Kruyff ghedaechde omme betalinge van zeker
meten werden met syn
molenscot, nae vermelden huer boec. Concluydeert,
slooten so et in de molen
tot condempnatie.
gecomen es / Actum den
13en may 1596.
Solvit
Scepenen verclaeren dat
Symon Pietersz twee
deel van 't commer &
de gedaechden een derde
paert sal aen hem nemen
& de costen gecompenseert.

Symon Pietersz Keyns eysser / contra de wedue
van Pieter Pieter Baykes off haer voocht
omme restytuytye van zeker lant 't welc
de gedaechde off haer man grooter aen de eysser in ruylinge
gepasseert heeft / als 't by meetinge bevonden is.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Pertyen hinc inde namentlyc Aeriaen Gerytsz & Jan
Claessen zoe zy procedeeren eyssers / mitsgaders Jan
Koeman com socus verwerers / dienen op huyden van
reprosen copi en dach hinc inde ome te dienen
van salvatien.
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Jan Pietersz Koeman com socus gedaechdens, contra Aeriaen Gerytsz
Butterpot & Jan Claesz Ghyses eyssers / Seggen de voernoemde
gedaechdens . alsoe d'eyssers haer in haeren voornoemde
eysch hebben genomineert voochden te wesen van eenen
Tryn Claesdr wedue Claes Pietersz Koeman / & in haeren
inventaris maer simpliciter nomineeren huerluyden al tot
Nyewe Nydorp / Daer duer het scynt dat ssy van de voernoemde
voochdyscape declineeren & afwycken, & also de gedaechdens
ter causse van dien wacker syn geworden, als dat sy geen
comissie noch procatie hebben vertoont van wegen d'voornoemde
wedue daer over comend & nyet gesonden en syn
soe versoecken d'voornoemde gedaechdens com socus / dat den voorzeyden
pretensse eyssers, nyet vorder in desen processe en sullen
werden gehoort / off ten sy sake / dat sy haer sterc maken
voor de costen van desen processe / off vertonen wettyge
procatie van de voorzeyde wedue twisken dit & 14 dagen
& by refuys van dien dat sse gecondempneert sullen
zyn in de costen van dezen processe alreede on wette
gedaen / com expensis // 't welc de gedaechdens pogen
te doceeren des noot zynde.
D'eyssers seggen bij haeren inventaris noch oock tegenwoordich by reprocen nyet anders te procedeeren als
in der qualite by haeren gedaen eysch, by alle
welcke procedueren d'eyssers persisteerend ontseggen
de gedaechdens pretensse versoeck / protesteerend daer van
soe nae rechte.
Scbeepenen verclaeren by vonnisse dat pertyen ten
wedersyden heur sullen sterc maken voor de costen.
Actum den 29en april 1596.
Pertyen hinc inde hebben op huyden den 13en may
96 gecaveert voor de costen.
OR5657/37
i Vellich

Solvit

Dirck Gerytsz Scuytvoerder van de Langereys
eysser / contra Symon Claes Heyndericx
gedaechde / omme betalinge ter somma van 57 gulden
berekent gelt / met noch 30 sth voor
maentgelt de gedaechdens eygen
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overgift / & d'eyssers redgyster /
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Solvit

Noch d'selve eysser contra Jan Aeriaensz
Wever t'Ouwe Nydorp gedaechde omme
betalinge
4 Vellich
ter somma van 5 gulden ter causse van
Jan Aeriaensz is gecondempneert de geyste een ton biers . volgende d'eyssers redgyster.
somma te betalen twisken hier &
Concluydeert tot condempnatie com
& pynster off hy keert over
expensis.
14 dagen met beter recht.
Actum den 12en.
De gedaechde is versteken van keer & weer.
Actum den 27en may 1596.
ie Vellich

Solvit
e
i Vellich
Pieter Woutersz is gecondempneert
de geeyste somma te betalen
twisken hier & pynster / off
hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den 13en
may 1596.
De gedaechde is versteken van keer &
weer / Actum den 27en may 1596.

Noch d'selve eysser contra Pieter Wouters
gedaechde / omme betalinge ter somma van 30
gulden offslaend 12 gulden 13 sth daer op
betaelt / ter causse van zeker bier
volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert
tot condempnatie.

Scheepenen condempneeren Geryt Willemsz omme den
Armevoochden mitsgaders Claes Cornelisz Herbergier
eyssers te betalen twisken hier & een maent nae
vermelden den kuer.
& apsolveeren Jan Willemsz Ruymgaer van de selven
op welcke vonnisse Geryt Willemsz hem bevindend
beswaert / Stelt hem apellant voor den Hove van
Hollant.
OR 5657/37v
Up huyden den 6en may @ 1596 /
compareerde voor Syvert
Pietersz Scheepen tot Nydorp / Jacop Pietersz
anders genaemt Jaep Ruych wonachtich in de
banne van Oude Nydorp aen de Sydwint
& bekende schuldich te wesen d'erffgenamen
van Reyust Sauesdr overleden
huysvrouwe van Wouter Heyndericx / de somma
van 142 gulden 10 sth
waerinne hy hem gewillichlyc laet condemp65

neeren, omme te betalen in handen van de voorzeyde erffgenamen twisken hier & 14 dagen nae date
van desen een somma van 50 gulden & de
vorder reste t'Sint Jacop eerstcomend off 't staet langer
met gemoedt & geeft hem mits desen over te
zyn verwonnen met alle rechten & rechteren /
Aldus gedaen op jaer & dach als boven
my presendt Secretaris
Floris Claesz Buyten.

Up huyden den 8en may 1596
Op het versoeck by den Offycier
achtervolgende de kuere by de gerechte
deser stede geleyt / nopende de proceduere
van uuytleg is by den Offycier achtervolgend
d'selve kueren versocht dat hy naedies zoude
mogen procedeeren tot inninge van zyn uuytgeleyde
penningen met het verloop van dies / op Aeriaen
Jacopsz Buegelz Biersteker tot Alcmaer ten
versoecke van Claes Aeriaensz Bommer tot
van Oude Nydorp nae voergaend vonnisse by Scheepenen
diesaengaende geprononseert den eersten april lestleden
mits dat den selfden nae vermogen 't vonnisse van
date den 17en anno voorzeyd van dies soude verwitty
gen / gedaen isset selfde by vonnisse van Scepenen
verclaert dat den Offycier nae vermoegen zyn
anwysinge by hem gedaen aen de huysinge hem
Aeriaen Jacops competerend staende tot Oude Nydorp
sal mogen execuyteeren / mits dat d'execuytye
sal surceeren den tyt van 10 dagen omme't selfde
middeler tyt wettelycken d'voorzeyde Aeriaen Jacops /
van dies te adverteeren / Actum als boven.

OR 5657/38
Den 13en may 1596

De gedaechde bekent
gereylt te hebben.

Solvit

Heynderick Claes Foerins eysser
contra
Lourus Claesz.

Solvit

Symonsz Aeriaensz van Schagen
eysser contra
Geryt Willemsz van Terdiec gedaechde
omme den eysser vrye leverantie te doen
van 2 kuerkoyen sulcx hy gedaechde
de voerleden wynter op syn stal heeft
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gehadt / By den eysser van de gedaechde
gereylt / om 2 geersz groedlant, verder
ooc d'eysser te leveren behoorlycke kustinc
brieff / inhoudend d'somma van 240 k guldens
& dien te betalen om 2 eerstcomende kersdagen.
Dit alles volgend den reylinge by hem beijden
gecontraheert / Concluydeert tot condempnatie
com expensis / mits dat d'eyssser tevreden es
de gedaechte te leeveren behoorlycke quytantie
van 't voorzeyde lant.
In state.

Solvit Cornelis Jansz Brouwer Burgermeesteren tot Enchuysz
eysser / contra Aeriaen Jansz Brouwer gedaechde
Scheepenen condempneren
omme aff te doen van hem eyssers lant
Aeriaen Jansz Brouwer
gelegen in de Ooster Campen genaemt
den brieff van de 200
de 14 gers / alsulcke 200 gulden hooftpenningen
gulden in questye, off te lossen
mette interest van dien / als 't selve lant
twisken hier & lichtmis
mede beswaert & verhypotekeert is by
eerstcomend & condempneren
de constytuytiebrieff aen Jan Toemsz tot
voorts de voochden van Symon
Amsterdam / & dat volgens die speceale
Hausz kinderen mits Folckert
beloften . by hem gedaechde gedaen.
Pietersz met zyn kinderen
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
voochden ten versoecke van
Aeriaen Jansz Brouwer omme
den penningen met hem aff te doen
binnen den voorzeyden tijt met compensatie van costen.

OR 5657/38v
Solvit

Aeriaen Jansz Snyer eysser / contra
Pieter Lammertsz van de Sydwint, ghedaechde
omme betalinge ter somma van 11 gulden 15 sth
ter causse van coop van een vercken
by de gedaechde van de eysser op het
hylic gecocht / concluydeert tot condempnatie.

Solvit

D'erffgenamen van Pieter Jan Pieter
Wyerts eyssers / contra Claes Jonge Claes
wedu / Michiels Wylefsz als borch
van Guert Wylefsdr / Jan Maetyss
Kueninc / Jan Jaep Mes / Jacop Pieterss
Ruych / omme betalingr nae vermelden een
boelbrieff / Versoecken gelf off
uuytleg.

Nota d'inpost.
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Copi uuyten kustinc
Solvit
brieff, & copi & dagh tot
over 14 dagen. Actum den
13en may 96 en vorder verclaren
Scepenen by vonnisse dat Aeriaen Jacops
nyet uuyt 't Scoutambacht van Nydorpercogge sal vertrecken off ten
waer dat hy eerst cautie &
borge gestelt heeft omme 't gewysde
te voldoen tot genoegen van
Scheepenen contra Claes Aeriaensz.

Claes Aeriaensz Bommer eysser / contra
Aeriaen Jacopsz Buegel tot Alcmaer
gearesteerde, omme betalinge ter somma van
8 gulden 15 sth ter causse van kusting
te kennen ofte ontkennen / zyn besegelde kustincbrieff / Concluydeert tot condempnatie van dien
& by provysy tot namtissement voor de somma
van 218-15-0 mette costen daeromme
gedaen / com expensis.

Aen mannen namentlyc Jonge Geryt
en en Cleyne Wyleff.
De gedaechde is gecondemneert in 2 gulden den 22en
july 1596.

Rens Aeriaensz van de Blochuijsz eysser
contra / Claes Jonge Claes wedue ghedaechde
omme contentemente van zekere coop
van een koe / by den gedaechde aen den eysser
vercocht, dat hy d'oude kerstyt soude
calff zyn, & dat den selivygen koe
gecalft heeft daachs nae lictmis.
Concluydeert tot voldoening ofte contentemente van dies & dat by mannen.

OR 5657/39
Vellich

Willem - - - Jansz Hackel heeft hem gewillichlyc laten condempneeren als borge voor Pieter
Jan Blesken ter somma van 34 gulden ter causse
van een boelseel . geschiet in presentye van Syvert
Pietersz & Cornelis Rembrantsz Sceepenen.

In state.

Cornelis Pietersz Wever eysser contra
Willem Jansz Hackel gearesteerde / omme
betalinge nae vermelden een kustincbrieff.
versoeckt daer van gelt off uuytleg / Conlcuydeert
tot condempnatie.
D'eyssers namentlyc Aeriaen Gerytsz & Jan
Claesz Ghyses soe sy procedeeren / eyssers
contra Jan Koeman com socus / verwerers / dienen
van salvatien / & comen voorts by inventaris
gefurneert in / Concluyderen in rechte &
versoecken recht. Sustinerend dat den ghedaechden
gehouden sullen wesen van gelycken te doen
ofte by gebreke van dien dat myn heren
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sullen recht doen / op't gunt hemluyden op huyden
blycken sal.
De gedaechdens susteneren & seggen by desen dat
zy ongereet syn te concluydeeren op huyden in rechte
& versoecken dach op huyden 14 dagen / omme
te concluyderen in rechte / inployerend tot dien
fyne t' goedertieren offytium van myn Edele
heeren, versoecken daerenboven dat hem ghedaechde
't selvyge sal werden gegunt & by sententien
interlocuteer sal werdem geadmitteert &
toegelaten.
D'eyssers vertonen haer sac mette stucken gereet
& susteneren datt er geen langer dach & valt
doch soe myn heeren verstaen exossytie datt er

OR 5657/39v
dach soude vallen als d'eyssers verhoope neen
versoecken in sulcken gevalle dat den gedaechde
gecondempneert sullen werden in de costen
van 't reterdement.
De gedaechdens persisteren by 't gunt voorzeyd
& seggen wyder datten eyssers in alle
gevalle by hemluyden nyet zyn gereterdeert
soe sy mochten yet by hemluyden zyn
gereterdeert als sy verhopen neen / dat de
selve reterdatie sal worden gecontinueert
ten uuyteynde van desen proces / gelyc
d'eyssers 't meermaelen sulcx geschiet es.
Concluyderen ter causse van dien als aput
acta.
Scheepenen verclaeren dat pertyen huer
stucken over 14 dagen sullen gereet hebben
sonder meer.
& nopend de costen op huyden van 't reterdement
voor dees tyt in state, tot deudens recht.
Solvit

D'erffgenamen van Jan Pieter Willems eyssers
contra Symon Pietersz Keyns ghedaechde omme
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+ berekent gelt
aen mannen.

betalinge ter somma 152-2-8 + ter causse van
huer van lant verscenen in't jaer 94 & 95.
Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/40
Scheepenen verclaeren andermael dat Neel Jans
wedue Dissel & Jan Jansz Coster sullen
conselleeren / tot Alcmaer / & es den dach by
Scheepenen geacordeert een saterdach eerstcomend
noch acht dagen te 10 uren voer noen te
compareeren in't huijs van gemac, & soe wie
alsdan nyet opten voorzeyden tyt compareert . dat hy
zal zyn versteken / & sullen consellen voor Mr.
Gysbert van Nes // & dat op costen van ongelyc.
Den 22en july 96 syn Reyer & Allert Olbrants
gecondempneert off sy keren't over 14 dagen
met beter recht / Allert
Vellich Olbrants versteken van Neel Willem Dissel Dissels eysser contra Jonge
keer & weer den
Jan Aeriaen Buers / gedaechde omme betalinge ter somma
en
Vellich 5 augusty 96.
31 sth 6 penn ter causse van verteerde costen / Concluydeert
In state.
tot condempnatie.
Scheepenen condempneren Jonge Jan Aeriaen Buers & Jan Jan Geryt Oyts
de geeyste somma te betalen twisken hier & 14 dagen off sy keren't
met beter recht. Actum den 7en july 1596.
Vellich
Vellich
In state

Noch d'selve eysser contra Jan Jan Geryt Oyts, omme
betalinge ter somma 58 sth, ter causse van een halff
fadt bier / volgend d'eyssers redgyster / Concluydeert
tot condempnatie.
Scheepenen hebben den questy hinc inde contra
Pieter Walichz eysser / & Jacop & Dirc
Walichsz ghedaechde in state gestelt.

OR 5657/40v
Den 27en may 1596
Scheepenen condempneren d'voorzeyde
wedue te betalen twisken hier &
Vellich 14 dagen off sy keert het
met beter recht / Actum den
Floris Claesz eysser / contra
en
24 juny 1596.
Claes Jonge Claes wedue.
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Meester Tomas Jansz erven eyssers
contra
Jan Poort gearesteerde.
Solvit

Claes Cornelisz Herbergier eysser / contra
Geryt Willemsz Terdiec ghedaechde omme rekeninge
& dien volgend betalinge.
Jan Syvertsz van Hoochtwoudt eysser
contra
Sierep Claesz ofte zyne voochden gedaechde
om betalinge ter somma 44 gulden 10 sth
ter causse van verscoten & berekende
penningen volgende den oblegatie daer
van zynde / Concluydeert tot condempnati.

Solvit

Claes Arisz Spiegel tot Alcmaer eysser
Scheepenen condempneren den ghedaechde contra Jacop Florisz opten Zydwint ghedaechde
te betalen twisken hier & Sint Jacop
omme betalinge ter somma 14-14 sth als
mette costen van de procedueren. Actum reste van meerder somma, ter causse van
den 27en may 96.
rog & sout by den gedaechde van de eysser
gehaelt @ 85 & 86. Volgend d'eyssers
redgyster / Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/41
Scepenen condempneren d'erffgenamen
te betalen twisken hier &
een maent off hij Solvit D'selve eysser contra d'erffgenamen van Maerten
keert met beter recht
Wever namentlyc Jan Maertsz / omme betalinge
offslaend 33 sth 12 penn.
ter somma van 3 gulden ter causse van rog gehaelt
en
Actum den 10 juny 1596. @ 82. Concluydeert tot condempnatie.
Vellich
Solvit D'selve eysser contra Jan Maerten Wevers ghedaechde
Scepenen condempneren Jan omme betalinge ter somma van 2 gulden 4 sth ter
Maertsz te betalen twisken causse van een sack rog gehaelt anno 83
hier & een maent off hy
volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert tot condempnatie.
keert met beter recht.
Actum den 10en juny 1596.
Solvit

D'selve eysser contra Jan Jaep Mes ghedaechde om
betalinge ter somma 2 gulden 10 sth ter causse van
van een sack rog gehaelt @ 82 volgend d'eyssers
redgyster / Concluydeert tot condempnatie.
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Solvit

Neel Pietersdr van Oude Nydorp eyssersse
contra
Heynderic Fattes & de mede erffgenamen
Schepenen condempneren den
van Claes Jansz Fattes ghedaechde om betalinge
gedaechde te betalen twisken hier & ter somma van 7 gulden 16 sth / ter causse
Sint Jacop 96.
van arbeytsloon / by de eyssersse aen Claes Jansz
verdient / met dat sy hem versceyden reysen
heeft helpen wieden / in de 3 verloopen jaeren
off hem de waerde van een halff achtelen
teruwe / na den pryse indertyt & concluydeert
tot condempnatie.
Solvit
Scheepenen condempneren Geryt
Willemsz nae vermelden den
brieff te betalen twisken hier
& 14 dagen. Actum den
27en may 1596
namentlyc ter somma van
100 k gulden.

Jacop Allert Folckerts eysser / contra Geryt Willemsz van
Terdiec gedaechde omme betalinge ter somma van 100
gulden verscenen kustincbrieff nae vermelden den kustincbrieff / Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/41v
Solvit

Cornelis Pietersz Oude Nydorp eysser
contra Jan Aeriaensz Hogebiere / omme
betalinge van zeker lanthuer verscenen
kerstyt laestleden / Concluydeert tot
condempnatie.

De gedaechdes syn gecondempneert twisken Neel Jans wedue Willem Dissel / eyssersse
Vellich hier & 14 dagen achtervolgend
contra
Vellich te betalen achtervolgend Neel Reyer Muller & Allert Olbrants ghedaechdes
Jans boec / off zy keert
omme betalinge van zeker berekende penningen
met beter recht / Actum den
& vorder noch rekeninge op ------en
22 july.
Concluydeert tot condempnatie van dien com
expensis.

Vellich
Vellich

Solvit
Scepenen condempneren
Kees Bommer te betalen
twisken hier & 14 dagen
off hy keert met beter recht.
Actum den 24en juny 1596.

Heynderic Jansz Vattes eysser / contra Kees
Bommer ghedaechde ome betalinge ter somma van
10 gulden / ter causse van coop & leverantie
van een py by den gedaechde van hen
eyssers broeder Claes Jansz † gecocht.

Op huyden den 5en augusty 96 is by
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Scepen vonns verclaert dat Kees Bommer
metten eysser sal rekenen & soe
Kees Bommer nyet compareert dat
Schepenen verclaeren by vonnisse dat
de rekeninge sal staen aen de eysser & pertyen namentlyc Willem Dissels wedu eysser
nyet aen de gedaechde twisken
& Jan Jansz Coster . . . . . . . . . . . . . .
hier & 14 dagen & dat in 't bywesen Cornelis Rensz & Jan Keyses.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat sy
Scheepenen sullen conselleeren met den questy
hinc inde contra Willem Dissels wedue
& Jan Jansz Coster ghedaechde voor rechtsgeleerden
mits dat pertyen ten wedersyden haer
documenten onder Scheepenen sullen furneeren
twisken hier & een wonesdach nae pynster
met noch elcx 30 sth & dat op costen van
ongelyc.
Jan Jansz Coster wert van Scheepenen synen
eysch van injuery op Neel Jans gedaen
ontseyt / Also 't aenseg
van Neel Jans ---- + Jan Jansz sustineert
alhier nyet gevallen es / maer t'Alcmaer
waer op Jan Jansz hem stelt apellant
voor den Hove van Hollant.

OR 5657/42
Aeriaen Gerytsz Butterpot & Jan Claesz
Ghyses eyssers soe zy procedeeren / contra
Jan Pietersz Coeman com socus / gedaechdens, omme
alsnoch hinc inde by inventaris in te comen
gefurneert / D'eyssers leggen nochmaels
over haer sack mette stucken . sulcx als
opte voorgaende rolle & versoecken recht
presenteren uuiteleggen conseltaty penningen
tot discretie van Scheepenen omme daer
mede gehaelt & genomen te werden
advys van rechtsgeleerden opte in---------van dese sake, ten coste van ongelyc
& dat d'saeke daer by sal mogen blyven
zonder van der betreck . op peyne van te verbueren
100 k guldens ten behoeve van de armen alhier
& 100 k guldens voor den triumfanten &
100 gulden ten behoeve van Offycier.
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Jan Pietersz Koeman com socus gedaechdens
contra Aeriaen Gerytsz Butterpot com socus
D'voornoemde gedaechdens hebben op huyden
haeren sack / mette ingevoechde stucken
by hemluyden naer inhouden den inventaris
geproduceert / gefurneert onder den gerechte
alhier / versoecken daer aff nyet anders
dan recht & justytie volgende haer concluysye
in scriptes gedaen . nopende 't versoeck
van den eyssers alhier / omme te conselleeren
by Rechtsgeleeren accepeeren d'voornoemde
gedaechdens zonder meer / Versoecken
recht & justytye.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Schepenen
zullen conselleeren voorzeyde Rechtsgeleerden & soe
pertyen daer mede present begeerder te zyn
dat mogen sy doen & dat twisken hier &
14 dagen . mits dat pertyen ten wedersyden
elcs sullen onder Scepenen furneeren 25 gulden
& es dach beraemt by believen van pertyen &
Sceepenen op wonesdach in de pynsterweec.

OR 5657/42v
Solvit

Scheepenen verclaeren by vonnisse ten versoecke
van Pieter Walichsz eysser / gedaen op &
tegens Jacop Walichsz & Claes Walichs
gedaechde, nopend zeker onderhoudt ofte cost
gelt van een kint / dat den eysser &
gedaechdens sullen conselleeren voor Rechtsgeleerden
nopende het houden van 't voorzeyde kint // &
dat binnen Hoorn. T'wisken hier & 14 dagen off
't staet langer met gemoedt.

OR 5657/43
Den 15en juny 1596
Vellich
Solvit
Cornelis Jaspersz is gecondempneert
den 2 cluyten te betalen twisken
hier & 14 dagen off hy keert
het met beter recht.

Jan Claesz Robbes als grootvader & van
wegen de nagelaten kinderen van Jan Jansz
zynen overleden soon eysser / contra Cornelis
Jaspersz gedaechde / omme betalinge ter
zomma van 2 realen van achten, hercomend
van coop van een koe / Concluydeert tot
condempnatie
also hy belooft heeft 't gelt op te leggen eer hy den
koe
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nae hem neemt.
Noch d'selve eysser contra Pieter Jan Almers
& Aeriaen Tyssen om getuychenis der waerheyt.
Scepenen condempneren Cornelis
Rensz met Claes Aeriaensz
te rekenen twisken hier &
14 dagen, & dienvolgend te betalen // Actum den 22en july
1596.

Claes Aeriansz Bommer t'Oue Nydorp eysser
contra Cornelis Rensz / & Jan Uftesz
gedaechde, omme betalinge van zeker
lantscot & verpondinge na vermelden
zyn boec / Versoeckt daer van gelt off
uuytleg.

Condempnatie twisken hier
& 14 dagen te rekenen.

Noch d'selve eysser contra Witte Wyleff
omme betalinge ter somma van 46
gulden.

Vellich
Screpenen condempneren Jan Maertsz
te betalen twisken hier & een

Pieter Hercxz & Floris Jacop Mullers
voochden van Jonge Jan Ettes kinderen eyssers
contra Jan Maertsz Kueninc gedaechde omme
betalinge
ter somma van 8-13-0 hercomend van lyffrenten verscenen in january.

maent off hy keert het met
beter recht.
Solvit
Sceepenen condempneren Jacop
Allertsz te betalen twisken
hier & 6 weecken / off
hy keert het met beter recht.
Actum den 10en juny 1596.

Jan Cornelisz Keyses eysser contra Jacop Allertsz
gedaechde omme betalinge ter somma van
2 gulden 19 sth ter causse van laken / Concluydeert
tot condempnatie.

OR 5657/43v
Aeriaen Jansz Brouwer Burgermeesteren tot
Oude Nydorp eysser contra Heynderick Claesz
Cornelis Claesz gebroeders / Jan Cornelisz
Bleskes / Jan Jansz Jan Oom / Aeriaen Scipp
& Cornelis Aeriaen Claes gedaechde, omme
getuychenis der waerheyt van 't gunt
hemluyden sal gevraecht weerden.

Scepenen condempneren Pieter
Barbers te betalen twisken

Geryt Willemsz Terdiec eysser contra Pieter
Barbers ingedaechde met een weet omme
betalinge
ter soma van 58-6-10 verscoten penningen / met
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hier & 14 dagen 25 gulden
nae vermelden den oblegatie.
Actum den 24en juny 96.

noch 25 gulden nae vermelden een kustincbrieff / Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/44
Upten 24en juny 1596
Scheepenen condempneren Cornelis Rensz tot
Oude Nydorp . den Schoudt te betalen ter somma
van 4 gulden & 10 sth. twisken hier &
een maent off hy keert het met beter recht.
Cornelis Claesz Lakenvercoper tot
Alcmaer eysser contra Jan Jaep
Mes ghedaechde om betalinge ter somma
van 10 gulden over 10 jaer aen
laken gehaelt volgende zyn boec.
Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

In state
Vellich

Solvit
Heynderic Jan Fattes is
gecondempneert volgende den
uuytspraec van mannen in
12 gulden.

Dirck Jaep Symons Wyff eysser contra
Heynderick Jan Fattes gedaechde omme
rekeninge et relyqua.

Vellich

Floris Claesz eysser contra Allert Willemssen
van de Weel ghedaechde.

Vellich

Jan Maerten Wevers eysser / contra Folckert
Pietersz Campen gedaechde omme beterscap van
een koe, by den eysser van de gedaechde, gecocht
diewelcke een maent overgestaen langer
dan d'selve vercocht es.

OR 5657/44v
Den 7en july 1596
Condempnatie twisken hier &
6 weecken off 't staet langer
met gemoedt / Actum den 7en july
1596 .

Floris Claesz eysser contra / Dirck Jan
Kuecx Oue Jan Dircx omme betalinge ter
zoma van 14-16-12.
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Solvit

Reyer Muller eysser contra Claes Pieter
Adams ghedaechde omme betalinge ter somma
van 56-15-0 als reste van meerder
zomma nae vermelden een oblegatie.

Solvit
Scheepenen verclaeren by vonnis
dat den gedaechde . 't lant in
questy sal leveren / off by foute
van dien . dat den gedaechde den eysser
daer van sal contenteeren tot
taxatie & moderatie van mannen
namentlyc Cornelis Quantes &
Piet Sykes.

Willem Jansz eysser / contra Jan Claesz
Gyses ghedaechde, omme leverantie van zeker
lant by den eysser van de gedaechde
als broeder & voocht van syn suster
gehuert volgende den huercedulle.
Versoeckt daer van lever-- ofte bevrydinge.

Jan Willemsz Ruymgaer eysser / contra
Jacop Heyndericxz gedaechde omme getuychni(
off hy doen by den saedt veylde
't selvyge duer last van Jan Willemsz
nyet geveylt heeft den wyncoop lants
custuym.

OR 5657/45
Solvit

Vellich

Jan Cornelisz Keyses eysser / contra
Cornelis Rensz gedaechde omme betalinge ter
zomma van 4 gulden 16 sth 8 penn
ter causse van zekere berekende &
toegeseyde penningen / by de gedaechde van
wegen & als voocht . van Aeriaen
& Pieter Claesz des eyssers broeders
in presentie van de Weesmeesters / den
eysser toegeseyt & belooft te betalen.
Concluydeert tot condempnatie.
Noch den selven eysser contra Claes Jonge Claes
wedue gedaechde omme betalinge ter somma van
11 gulden 8 penn / ter causse van laken
volgende d'eyssers redgyster. Concluydeert tot
condempnatie.

Scheepenen condempneren
Heynderick Ouweneels & Aeriaen Arentsz te betalen den geeyste
zomma twisken hier & een maent off sy keren't met beter recht.
Actum den 7en july 1596.
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Solvit

Jan Aeriaensz van Hogebiere eysser
contra Heynderick Ouweneels gedaechde omme
betalinge ter somma, van 10 gulden 10 sth
ter causse van fleys. Verscenen kerstyt.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Solvit

Noch d'selve eysser contra Aeriaen Arentsz
gedaechde omme betalinge ter somma van 44 gulden
ter causse van coop van een koe / Verscenen
paesmerckt laestleden / Concluydeert tot
condempnatie / com expensis.

OR 5657/45v
Scheepenen condempneren Jan Jansz Coster
te antwoorden opten eysch van Neel Jansdr
belangend 3 gulden 18 sth 8 penn
op welcke vonnisse Jan Jansz Coster protestee(rt
& voorts provoceert aen de Hove van Hollant.
Scheepenen hebben den questye hinc inde
contra
Neel Jans eysser & Jan Coster voor
14 dagen in state gestelt.

OR 5657/46
Den 22en july 1596
Michiel Aeriaensz heeft
Solvit
versocht interpretatie op
zeker vonnis geprononseert
nopende de renten . waer van
geen uuytspraec by Scepenen
es gedaen / Hebben Scepenen den
questy nopende de renten ---------aen mannen, namentlyc Amel
Gerytsz & Jacop Oom Heyns
twisken hier & 14 dagen.
Vellich

Michiel Aeriaen Michiels eysser contra
Dirck Jansz Kuec & Aeriaen Gerytsz
Butterpot als geordoneerde voochden
van Jan Tysz kindere gedaechde, omme betalinge
van zekere verloopen renten van
een oblegatie monterend ter somma van
97 gulden 4 sth / en dat zedert 6 jaren
herwaerts / Concluydeert tot condempnatie.

Tys Aeriaen Tysses eysser contra Lourus
Claesz gedaechde, omme betalinge ter somma van 7-7-4
ter causse van gehaelt waer.
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Vellich Pieter Tysz is gecondempneert
te betalen twisken hier &
een maent / off 't staet langer
met gemoed / Actum den 5en augusty 96.

Schepenen verclaeren dat
Cornelis Jaspers twisken
hier & 14 dagen sal comen
rekenen.

Noch d'selve eysser / contra Pieter Tysz gedaechde omme betalinge
ter
somma van 19-1-10 ter causse van gehaelt waer.

Noch d'selve eysser contra Cornelis Jaspers omme betalinge
ter somma van 20 gulden 8 sth 12 penn ter
causse van gehaelt waer / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Scheepenen condempneren Cornelis
Rensz als voocht te betalen twisken
hier & een maent off hy keert
het met beter recht. Actum den
19en augusty 96.

Bely Claesdr Lakencoopster tot Hoorn
yssersse / contra Cornelis Rensz als
geordoneerde voocht van de erffgenamen &
kinderen van Canier Jansdr wedue
Lourus Aeriaen Claes / gedaechde om betalinge
ter somma van 13 gulden ter causse van
laken / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

OR 5657/46v
Solvit Lammert Jansz & Jan Dircxz
Scepenen condempneren Breer Reyer van Winckel eyssers / contra
in de geeyste somma twisken
Bree Reyer uuyt Broec gearesteerde
hier & 14 dagen / off hy
omme betalinge van inpost van 6 vaten
keert het met beter recht.
licht bier.

Vellich

Aeriaen Jansz Brouwer als Burgermeester tot Oude Nydorp eysser, contra
Maerten Jan Aeriaensz gedaechde
omme ruyminge van zeker heck 't welc
den gedaechde t'synen gelieven heeft
gestelt opten dyc ofte s wech streckend
van Nydorp naden naden Sydwint.
Concluydeert tot ruyminge van 't selffde heck
twisken hier & drie dagen.

Sheepenen condempneren Aeriaen Neel Jans Knaeps eysser contra Aeriaen
Gerytsz & Geryt Willemsz omme
Gerytsz Butterpot / gedaechde ome betalinge rekeninge
twisken hier & 14 dagen met
& dienvolgende betalinge.
Neel Jan Cnaeps te rekenen & betalen
& so sy nyet compareeren dat de
rekeninc sal staen aen Neel Jans
& nyet aen de gecondempneerden.
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Vellich
Op huyden den 16en september 96
verclaerde Meester Cornelis uuyten
naem van Neel Jans dat Neel Jans
met Geryt Willems gerekent heeft
& dat haer suyver competeert 9-16-0.

Scheepenen condempneren Solvit
Albert Jansz den geeyste soma
te betalen twisken hier & 14
dagen off hy keert het met
beter recht. Actum den 22en july
1596.
Scepen condempneren Albert Jansz
van keer & weer.

Noch d'selve eyssersse contra Geryt Willemsz
Terdiec omme betalinge rekeninge &
dienvolgend betalinge.

Lourus Claesz eysser contra Albert
Jan Marckes gedaechde omme betalinge
ter somma van 6 h guldens
berekent gelt / verscenen over jaer.
Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/47
Scheepenen wysen Neel Jans boeck van waerden
& condempneren Jan Jansz Coster in de geeyste
zomma, mits dat Jan Jansz zyn exceptie van
reconventie in tyde & wyle sal mogen instytueeren
& de costen sal staen tendens rechts.
Claes Aeriaensz is van
Scepenen gecondempneert contra
Pieter Heyndericxz in
gelt off uuytleg twisken
hier & 14 dagen. Actum
den 22en july 1596.

Pieter Heyndericxz Scotfanger tot Oude Nydorp
eysser / contra Claes Aeriaensz omme betalinge nae
vermelden zyn boec / ter causse van berekent
lantscot & verpondinge gelt.
Scheepenen condempneren Cornelis Rensz met
Claes Bommer te rekenen twisken hier & 14 dagen
& dienvolgend te betalen.

Vellich
In state een maendt.

Taems Pietersz Secretaris tot Barsingerhorn
eysser contra
Cornelis Jansz Backer tot Oude Nydorp / omme
betalinge ter somma van 10 gulden 30 sth 8
penn / ter causse van coop van fleys
als reste van meerdr somma /
volgend d'eyssers redgyster / Concluydeert tot
condempnatie / com espensis.
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Jan Cornelisz Keyses eysser / contra Sybrant
Cornelisz van de Wysent / gedaechde omme betalinge
ter somma van 6 gulden 12 sth. ter causse van
laken / Concluydeert tot condempnatie.
Noch d'selve eysser contra Allert Willemsz Hackel
gedaechde omme betalinge ter somma van 21 gulden 13 sth 81
penn
ter causse van laken by den gedaechde &
zyn vader gehaelt / daer den gedaechde
hem sterc voor gemaeckt heeft /Concluydeert
tot condempnatie.
Noch d'selve eysser contra Cornelis Rensz om betalinge
ter somma van 4 gulden 3 sth 8 penn.
OR 5657/47v
Up huyden den 5en augusty 1596
Scheepenen gehoort hebbende den eysch & concluysye
van Ryckert Ryckertsz van Vollenhove Schoudt tot Nydorper cogge / gedaen op & tegens Dirck Pietersz van den Briel,
Gieltgen van Bolswaert / & Jan Gysebertsz van Bommel
tegenwoordyge gevangens / die den Offycier aenseggend
was / dat ssy tsamentlyc bevonden zyn te loopen valkeeren
& bedelen op den huysman sonder blyc ofte bescheyt en
sonder te betalen / & vorder dat den voorzeyden Dirck Pietersz
& Gieltgen naer haer selfs bekentenisse in hoererye
metten ander syn converserende, concluyderend daeromme
d'voorzeyde Offycier dat d'voorzeyde gevangens & delinquanten
by Schepenen vonnisse sullen werden gecondempneert
wel strengelyc gegeestelt & gebrantekent & voorts
gebannen haer leven lanc uuyt het scoutampte van
Nydorp cogge.
Scheepenen meerder geneycht zynde tot barmherticheyt
dan tot strenge justytye . verclaeren by vonnisse dat
d'voorzeyde gevangens den tyt van drie jaeren gebannen
sullen wesen uuyt 't scoutampte van Nydorp cogge
en daer nyet weder inne te comen op pene van
strengelyc gegeeselt & gebrantekent te werden
& by sonnescyn te vertrecken uuyt Nydorp cogge.
Wy Schepenen ondergezeyt verclaeren dat
de voorzeyde gevangens zyn opten laesten july 96 by de landtsdrosts
dienaers geaprehendeert, & alhier gevanckelyc gelevert.
In oirconden by ons Scheepenen ondertekent.
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OR 5657/48
Op huyden den 5en augusty 1596
Scheepenen condempneren Jan
Gerytsz den verscenen kustinc
penningen nae vermelden den kustincbrieff te betalen twisken
hier & 14 dagen.

Symon Lutjaeps & Heertgen Geryt Amels als
Oomen & Voochdens van Reyer Geryt Amels
wedue & kinderen eyssers / contra
Jan Geryt Maertens gedaechde omme betalinge
van zekere kustinge verscenen kerstyt
laestleden nae vermelden een kustincbrieff.
Concluydeert tot gelt off uuytleg twisken
hier & 10 dagen.

Solvit

Geryt Huybertsz eysser / contra Lourus Claesz
gedaechde omme betalinge ter somma van 31 h
gulden
ter causse van coop van een koe / Verscenen
may / Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Solvit

Cornelis Pietersz Wever eysser / contra
Matys Wever t'Oue Nydorp gedaechde omme
betalinge ter somma van 4 gulden
ter causse van . . . . . . . . . . . . .

Tys Cornelisz is van Scepenen
condempneert te betalen twisken
hier & Mateus / off 't staet
langer met gemoedt / Actum
den 19en augusty 1596.

Scheepenen verclaeren waer 't dat Symon
Aeriaensz van Schagen . by mannewaerheyt wil verclaeren / dat hy
opten besteyden tyt ten huyse van
Geryt Willemsz geweest es om de koyen
te ontf---- / dat pertyen elcander sullen
leverantie doen // soe van de koyen & 't lant
twisken hier & 10 dagen.
Welcke verclaringe Symon Aeriaensz
de facto heeft gedaen.
OR 5657/48v
Scheepenen hebben ten versoecke van de Scoudt
nae voorgaende verclaringe ofte getuychenis
by Jan Gerytsz Scuytvoerder gedaen
by vonnisse verclaert dat den Scoudt en
Aeriaen Jacopsz Buegel Biersteker tot
Alcmaer . gecondempneert in zeker ged-----
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uuytleg roerend van weetgelt met verloop
van dien tot desen dach toe.
Solvit
Aen mannen
en renonseert Heynderick den 14 gulden
contra Jan Jacopsz / overmits de
getuychenis van Aeriaen Heyn

Heynderick Jan Fattes eysser / contra
Jan Jacop Symons . gearesteerde / omme
betalinge ter somma van 14 gulden ter
causse van coop van een paert / Concluydeert
tot condempnatie /
dalve
met noch 4 gulden achtervolgend een oblegatie.
Scheepenen ver . . . . . . . . . . .

Solvit
Scheepenen condempneren Cornelis
Rensz in gelt off uuytleg
twisken hier & 14 dagen
ter somma van 70-17-8 ter
causse van lantscot & verspondinge.
Actum den 5en augusty 96.

Claes Aeriaensz Scotfanger tot Oude Nyerop
eysser / contra Cornelis Rensz omme betalinge ter
zomma 70-17-8 penn / berekent gelt.

Up huyden den 5en augusty 1596
es Aeriaen Jacopsz Buegel . by gespannen
vierscaer in juydytye gecompareert
------ & tot anders gene fyne gecompareert
te syn / dan om te aenhooren den eysch en
concluysy van de Officier pretense eysser.
OR 5657/49
& also d'selve 't selfde te doen in gebreke blyft
sustineren te hebben sententie, op huyden tegens
hem gerecovereert / & oversulcx hem gearestteert tot voldoeninge van de voorzeyde sententie.
Soe protesteert hy comparant wel espresselyc
by desen van costen scaden & interest alreede
geleden / & dien hy ter causse van -------- -------noch soude mogen lyden / & stellen hem
mitsdesen daer van af pellant ofte refermant voor den
Hove van Hollant / ofte anders so hy te rade
vinden sal //

Den 19en augusty 1596
Solvit Garbrant Jansz tot Alcmaer eysser contra
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In state
Den oblegatie is by Joris
Amelsz / bekent / Volgend
dien versoeckt Meester Cornelis
uuyten naem als vooren / dat
Joris Amelsz gecondempneert
zal werden . de geyste penningen te
namtiseeren volgende d'ordonanti.
Com expensis

Joris Amelsz gedaechde omme zyn brieff van
oblegatie te kennen ofte ontkennen / Concluydeert
tot condempnatie van dien / & by provysye
tot namtissement van de somma van 36 gulden
volgende den oblegatie daer van zynde com
espensis.

Solvit

Aeriaen Jansz Brouwer eysser / contra Jan
Dircxz Ouwe Jan gedaechde om betalinge ter somma
van 7 gulden 6 sth 4 penn ter causse van
vleys / al over lanc verscenen / Concluydeert tot
condempnatie.

Vellich

Jan Symonsz Boode eysser / contra Aeriaen Jansz
Brouwer Burgermeesteren / mitsgaders Scheepenen
tot Oude Nydorp gedaechde, omme betalinge van seker
dienstloon van verdiende dagementen zedert
anderhalff jaer herwerts, daerinne ge---------de dagementen van de pachtinge mits ooc
het bescryven ofte dagementen van het coren.
OR 5657/49v
Scheepenen condempneeren
Jan Jansz Coster, Neel Jansdr wedue †
Willem Dissel . te betalen den geeyste somma
namentlyc opte 30 sth by hem onder scepenen
gefurneert & aengaende 't weetgelt verclaeren
Scheepenen dat Jan Jansz sal mogen volstaen
met 't gunt hy daer op betaelt heeft / &
compenseeren de vordere costen om redenen
welcke sententie by Jan Jansz de facto es
voldaen.

& ver--- Jonge Jan
Oom mede voocht
& oock vollemacht
& consent hebbend
van de kinderen
grootvader & grootmoeder oom.

Up, huyden den 19en augusty 1596 compareerde
in juydytye by gespannen vierscaer Aeriaen Jansz
Brouwer / als geordoneerde voocht van de nagelaten
jonge kinderen van Jan Cornelisz Slootgen voor hem selven
en heeft van wegen voorzeyde gecedeert getransporteert &
opgedragen, gelyc hy mits desen opdraecht in
handen van Heynderick Jansz Schipper alle alsulcke
erffenisse als de voorzeyde kinderen door 't overlyden van
Claes Jansz Waterschip hueren halve broeder opgestorven
ofte aengeerft es, omme daer mede te mogen doen
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& laten soe hy te rade vinden sal / mits dat den
voorzeyde kinderen behouden het silveren sceedemes
een bedt met Claes Jansz beste pack . . . . . . . . . . . . .
OR 5657/50
Upten 2en september anno 1596
Scheepenen verclaeren by vonnisse ten versoecke van
zekere ingelanden boven paed . dat Dirck Kuec
& Cornelis Aeriaen Spanes Molenmeesters van
Syvert Jan Luytgens watermolen / twisken dees
tyt & Sinte Catryn als haer offytie expereert
zullen optyneren autorysatie omme te mogen kueren &
verkueren tot scheeren een & 't lants oirboer ± mitsgaders
den paede sleoten aen wedersyden schoon te laten maken.
Solvit

Jan Dircxz Ouwe Jan geeft hem over omme
Aeriaen Jansz Brouwer twisken hier & kermis
eerstcomend te betalen off 't staet langer met gemoedt
ter somma van 7-6-4 , op pene van overhoorich
recht.

Solvit
+ van costen scaden &
interesten.

Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Garbrant Jansz
t'Alcmaer . soe hy gesont by huys es, zelffs procaratie
op Meester Cornelis zal overseynden.
Meester Cornelis uuyten naem van
Gartbrant Jansz protesteert + & protesteert Joris Amelsz
mede van gelycken.
Jan Jaep Mes & Jan Maertsz Kueninc geven haer
over omme de voochden van de nagelaten weeskinderen
van Pieter Jan Pieter Wyerts te betalen nae vermelden
een boelseel twisken hier & 3 weecken op pene
van uuytleg.

D'eyssers sullen over
14 dagen den princepale
boelseel in juydytye
leveren.

De voochden van de kinderen van Pieter Jan Pieter Wyerts
eyssers / contra Michiel Wyleffsz als borge & princepael
van Guert Wyleffs gedaechde omme betalinge ter somma van
2 gulden 14 sth & versoecken gelt off uuytleg
volgende den boelbrieff.
D'selve eyssers contra Jan Jaep Mes omme betalinge ter somma
4-4-0 als borge voor Griet Jan Spanes versoecken
gelt off uuytleg / offslaend 't gunt daer op betaelt es.
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OR 5657/50v
Den 16en september 1596
Scheepenen condempneren Michiel
Wylefs . den geeyste soma twisken
hier & een maent te betalen
off hy keert het met beter recht.
Actum den 16en september 1596.

Pieter Cornelisz Herbergier eysser
contra
Michiel Ruyter Wyleffs gedaechde , omme betalinge
ter somma van 5 gulden verteerde
wyncoop / Concluydeert tot condempnatie.

Scheepenen condempneren Jan
D'selve eysser contra Jan Meynertsz / ghedaechde
Jacopsz de geeyste soma twisken
omme rekeninge et relyqua & dienhier & 14 dagen te betalen
volgend betalinge / Concluydeert tot
off hy keert 't selfvyge met beter
condempnatie.
en
recht. Actum den 16 september 1596.
Scepenen condempneren Jan Jacopsz de Jan Syvertsz van Hoochtwoudt eysser contra
geeyste somma twisken hier &
Sierop Claesz ofte zyne voochden gedaechde
14 dagen te betalen . off hy keert
omme betalinge ter somma 44 gulden 10 sth
offslaend
't selfde met beter recht / Actum
19 gulden 10 sth daer op betaelt ter causse
en
den 16 september 1596.
van verscooten & berekende penningen volgend
den oblegatie daer van zynde / Concluydeert tot
condempnatie.
D'selve eysser contra Jan Jacopsz opte mee---ghedaechde omme betalinge van een hal reael
van achten ter causse van verdient sallaris
Concluydeert etc.. . . . . . . . . . . . . . .
Jacop Jansz als voocht van Griet Jansdr
Meester Cornelis uuyten naem van Jacop zyn suster eysser / contra Joris Amelsz
Jansz alidgeert in juydytye dat
gedaechde, omme betalinge ter somma van 15
ghulden
Griet Jans haer besteelt heeft by den
aen gelt / met noch een paer leeren
tyt op & aff.
& een paer trypen muyle / met
Scheepenen condempneeren Joris
een nyeuw hemt, & een nyewe geve------Amelsz Griet Jansdr te betalen
scortecleet ter causse van dienstloon.
by den tyt op & aff / op welcke
Conluydeert tot condempnatie.
vonnisse Joris Amelsz proteste.
OR 5657/51
Upten 16en september anno 1596
compareerde in juydytye by Heertgen Aeriaensz onse mede86

poorter / als vader & grootvader van Eel Heertges zyne dochter
met haere kindere, ende verclaerde hoe daer onlancx geleden op het
westeynt van Nyedorp van de gouw ofte straedt aff tot op Claes Cruyffs erff
een nye brug is geleyt, zulcx dat over zyn dochters lant duer dies zekere
loop ofte ganc soe te voet als met koyen en paerden zoude
comen vallen / 't welck hy comparant veurnoemt van wegen & uuyten
naem van zyne dochter met haere kindere, veur dees tyt accepteert
& toestaet & dat ter tyt & wyle toe. Dat Eel Heertges lant
te gried blyft leggen off omme geploecht wert, ofte also lange
als op't voorzeyde lant een huys getimmert off het lant met boomen beplant
zal zyn maer langer nyet / off ooc mede waert datter voortaen
by yemant zoe met koyen paerden off andersins te
weyden over 't voorzeyde lant eenich ongestuymicheyt ofte rebellicheyt
gepleecht werde zoe dat Eel Heertges off haere kindere daer
door worde geintereeseert ofte vercort. Dat in dien gevalle
de loop & ganc daer nae nyet meer over hemluyden lant
en zoude mogen wesen noch begeert te gedoogen &
protesteert hy comparant uuyten naem als vooren van alle
vorder costen scaden & interesten.
Gerekent Aen rekeninge twisken
hier & 14 dagen met Bayke
Toemsz & Brouwer / com socus.
Vellich
Solvit Scheepenen condempneren
Sierep Claesz off zyn voochden den
geeyste somma te betalen twisken
hier & 14 dageb off sy
keeren't met beter recht.

Symon Pietersz Keyns eysser contra
Sierop Claesz off zyne voochden gedaechde
omme betalinge ter somma van 4 h guldens
ter causse van vleys. Concluydeert tot
condempnatie.

Noch d'selve eysser contra Jan Jaep Mes
ome betalinge ter somma van 20 gulden
op goede rekeninge roerend van fleys.
Concluydeert tot condempnatie.

Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Maerten
Jansz het heck staende opte nye wech twisken
hier & 10 dagen sal wech neemen.
OR 5657/51v
Scheepenen condempneeren Maerten Jan
Aeriaens omme alsulcke heck als voorzeyd
Maerten Jansz . . . . . . . . . . . . . . . .
Scheepenen verclaeren by huere vonnisse
nae 't blyck by Aeriaen Brouwer Burgermeesteren
tot Oude Nydrop overgeleyt, dat Maerten
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Jan Aeriaens het heck 't welc hij opten
nye wech heeft doen setten, twisken hier
& tien dagen sal wech neemen.
Scheepenen condempneren Jan Maertsz
te betalen twisken hier & een

Floris Claesz eysser contra Jan Maerten Wevers
gedaechde / omme betalinge ter somma van 2-188
als reste van meerder somma. Concluydeert
tot condempnatie.

maent off hy keert het met
beter recht / Actum den 16en
september 96.
Ontfangen 33 sth 12 penn den 4en augusty 97.
Rest 28 sth & heeft Willem Reyers my belooft te betalen.

Compareerde in juydytye Geryt Willemsz
die welcke verclaerde onwarachtich te syn
't gunt Meester Cornelis uuyten naem van
Neel Jans heeft doen aentekenen,
zeggend voort datsse inden rekeninge nyet
conden acordeeren.
Scheepenen verlaeren by vonnisse ten versoecke
van Michiel Aeriaensz dat Michiel
eysser / mitsgaders d'voochden van Jan
Tysz kindere . twisken hier & 14 dagen
voor d'oude arbyters, huer different
sullen aff doen soe 't doenlyc es / &
dat d'arbyters soe se nyet acorderen en
connen daer een uuytinge van sullen doen.
OR 5657/52
Den 30en september 96.
Scheepenen condempneren Pieter Aeriaensz
Boots te betalen twisken hier &
6 weecken / Actum den laesten
september

Floris Claesz eysser / contra Pieter
Aeriaensz Boots van Veenhuysz gearesteerde
om betalinge ter somma van 21-6-12 als
reste van meerder somma.
Noch d'selve eysser contra Lourus Claesz gedaechde
omme betalinge ter somma van 4-19-8 reste
van meerder somma ter causse van laken.

Vellich

Solvit

Willem Joostesz eysser contra Claes
Buenisz & Geryt Meyertsz gedaechde
omme betalinge ter zoma van 14 sth
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ter causse van wyncoop / mitsgaders
18 sth contra Claes Buenisz van scoene.

Vellich

Solvit

Jacop Jan Uftes eysser contra Jonge Jan
Oom ghedaechde omme betalinge ter somma van
4 gulden 1 sth ter causse van arbeytsloon / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Willem Jonge Kuypers eysser / contra
de Molenmeesteren van Costverlooren ghedaechde
ome ruyminge van een sloot / omme also
't water van d'eyssers lant na den molen
te losen.

Solvit

Scheepenen condempneren den ghedaechde
in gelt off uuytleg twisken
hier & 14 dagen off zy keren't
met beter recht, den laesten september

De Schotfangers van de Leyermolen eyssers
contra Cornelis Scagers / Heynderick Ouwe
Neels, ghedaechde omme betalinge van molenscot
achtervolgend huer boec / Concluydeert tot condempnatie.

96.

Scheepenen apsolveeren
Jan Fransz van de eysen &
concluysy by de voochden
van Meester Toems kinderen
op hen gedaen / Actum
den 28en october 96.

Solvit

Reyer Nysz & Albert Jansz voochden van
Meester Toems kinderen eyssers / contra Jan
Fransz op Terdiec ghedaechdes om betalinge ter
zomma van 24 gulden toedaenct gelt van
meesterloon.

OR 5657/52v
Maerten Jan Aeriaens eysser / contra
Pieter Claes Lammerts / & Joris Matysz
Blockhuys ghedaechde / omme getuychenis der
waerheyt te geven.
De gedaechde belyt de penningen.
Actum den 15en october 96.
Solvit
In state.

Aeriaen Groen eysser contra Claes Buenisz
gedaechde omme betalinge ter zomma van 12
gulden
ter causse van huyshuer. Concluydeert
tot condempnatie.

Scheepenen wysen de armevoochden D'armevoochden eyssers contra Grote Lous wedu
toe twisken hier & twee maenten & kinderen ghedaeche omme betalinge van een costytuum
den penningen in den brieff gevan 50 gulden hooftpenningen , met noch verlopen renten.
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mentioneert metten verloopen
renten.
Scheepenen verclaeren by vonnisse waer't
dat Geryt Gerytsz & Tryn Jaspersdr
binnen een maendt nae de acordatie
getrouwt zyn / Datsse in dien gevallle
sullen zyn geapsolveert van de eysch
& concluysye van de Offycier. Off ten
waer dat den Schoudt conde probeeren
dat de gedaechde binnen den maent
nyet getroudt zyn / op welcke vonnis
den Schoudt protesteert.
In state.
Scheepenen apsolveren Cornelis Rensz
& Cornelis Spanes van den eysz
& concluysy van Jan Tysz kinderen
voochden nopende Aeriaen Michiels
kinderen haer op legatie gedaen & genomen.

De voochden van Jan Tysses kindere eyssers
contra Cornelis Rembranstsz & Cornelis
Aeriaen Spanes ghedaechdens / omme
bevryt & geindempneert te wesen van
zeker 50 gulden met 't verloop van dien
zedert . . . . . jaer herwaerts.

Vellich
Vellich
In state.
In state.

Michiel Wylefsz eysser contra Claes Voorin gedaechde omme bevrydinge van zeker
wyncoop ten huyse van Piet Sykes verteert.

Solvit

Scheepenen aprobeeren 't seggen van de arbyters twisken
de kinderen van Aeriaen Michielsz eyssers , contra
Jan Tysses kindere haer voochden, namentlyc dat
de gedaechdens den eysssers zullen betalen voor
zeker verloopen interest van een oblegatie & dat
tot 6 jaeren 'sjaers 6 gulden, op welcke vonnisse
Aeriaen Gerytsz als voocht protesteert.
OR 5657/53

30 gulden

Joris Amelsz gedaechde, contra Garbrant Jansz t'Alcmaer
eysser / Doet eysch in reconventie ter somma van
42 gulden ter causse van zekere Engelsche bocken
by te Rotterdam vercocht / mitsgaders noch zeker
verdient loon van zekere moyten / versoeckt dat
Garbrant Jansz de penningen sal furneren by de fyne
& dat se metten anderen voor den gerecht ofte notral(e
mannen sullen rekenen & wie over ander coemt
dat sse sullen opleggen & betalen.
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Garbtant Jansz dient van contrabetooch
exiberend copie autentyc van zeker
oblegatie by Joris Amelsz gepasseert
ten behoeve van Garbrant Jansz mitsgaders
extract van Scepenen vonnisse van date den
laesten september 96.
& in reconfentie concluydeert den voorzeyden Meester Cornelis
tot nyet ontfanckelyc / & by ordre tot apsoluytie
van de eysch van revconventie / by Joris Amelsz
gedaen / com expensis / gemerckt den selven
Joris Amelsz in der ewicheyt nyet sal doceren
den gerechte genoch synde den verweerder in
reconfentie yet in Joris Amelsz
gehouden te syn / noch by contract ofte beloften ofte
yet andersins.
Scheepenen condempneeren Joris Amelsz Garbrant
Jansz t'Alcmaer eysser de oblegatie nae syne
forma & inhouden te betalen; twisken hier &
een maent / op welcke vonnis Joris Amelsz
protesteert / Actum den laesten september
@ 1596.
Vellich
Vellich

Cornelis Jansz Quant eysser contra Reyer Muller
gedaechde omme betalinge ter somma van 13-17-12
ter causse van verteerde costen & berekent
gelt / Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Vellich
Vellich Condempnatie twisken
Vellich hier & 14 dagen off
zy keren't met beter
recht. Actum den 3en
february 97.

Noch d'selve eysser contra Aeriaen Gerytsz &
Lourus Claesz gedaechde omme een sculdyge man
van een halff fadt bier / Conluydeert tot condempnatie
van een halff bier com expensis.

Solvit
Vellich Scheepenen verclaeren dat Heynderick Claes Voerins eysser / contra Reyer
pertyen sullen rekeninge Muller gedaechde /omme rekeninge & dien volgend
twisken hier & 14 dagen betalinge.
& dat voor Dirck Kuec &
Pieter Suydt.
OR 5657/53v
Scheepenen condempneren

Aeriaen Gerytsz Butterpot eysser contra
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Heynderick Jansz te betalen
twisken hier & een maent
een somma van 27 h gulden
op pene van uuytleg
in handen van Aeriaen
Gerytsz.

Heynderic Jansz poorter / ome betalinge
zekere achterstal . hercomend van een oblegatie
van Claes Jansz zyn broeder / als lyffpenningen.
Concluydeert tot condempnatie.

Cornelis Jansz Quant eysser contra Lourus Claesz
gedaechde om betalinge ter somma van . . . . . . . .

Den 14en october 96
Solvit

Michiel Wyleffsz eysser contra Cornelis
Pietges & Claes Buenisz ghedaechde omme
betalinge van zeker verteerde
wyncoop mitsgaders rekeninge
nae vermelden zyn boec & dienvolgend betalinge.

Solvit

Jacop Florisz eysser contra Marytgen
Knechtes ghedaechde omme betalinge ter
Scheepenen condempneren Maerytgen
zomma van omtrent 8 gulden op
Knechiens den geeyste somma twisken
rekeninge ter causse van gehaelt
hier & een maent te betalen off
waer.
sy keert 't selvyge met beter recht.
Actum den 15en october 96.
Solvit

Claes Voorin eysser / contra Aeriaen
Gerytsz Butterpot gedaechde omme betalinge
van zeker v pach
van Terdiec ofte zeker huysluyden
& concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/54
Solvit

Cornelis Jansz Herbergier tot
Winckel eysser / contra Baert
Kinnemans gearesteerde / omme
betalinge ter somma 5 gulden 4 sth
ter causse van verteerde costen.
Concluydeert tot condempnatie / com
expensis.

Compareerde Jan Pieter Claes als procareur
van Pieter Aeriaensz gedaechde & versochte
bevryt te zyn van Pieter Tysz nopende
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het aenseg ofte eysch van de offycier
op hem gedaen, also Pieter
Tyssen t'zelvyge hem gedaechde op zyn hals
gedreven heeft / & hy gedaechde most
genootsaeckt is geweest om syn lyff
te salveeren.
Peter Tysz concluydeert tot nyet ontfanckelyk
& by ordene tot apsoluytie com expensis
om redene by monde verhaelt.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat
pertyen hinc inde . sullen metten saec
voor Rechtsgeleerden conselleeren
twisken hier & 14 dagen.
Jacop Pietersz Ruych laet hem gewillichlyc
condempneren omme d'erffgenamen van Reynst
Zauesdr te betalen twisken hier & kerstyt
eerstcomend de boelbrieff mitsgaders d'inventaris
van de voorzeyde boel & de jonge kinderen van Jacop
Symonsz te indempneren & costeloos & scadeloos
te houden van de voorzeyde boelseel & inventaris / opte pene
van overhorich recht.
OR 5657/54v
Scheepenen condempneren Heertgen Aeriaensz omme
de wedue & kinderen van Grote Lourus com socus te bevrryen
off 't waer sake dat Heertgen Aeriaensz conde doceren
den rechte genoch zynde. Dat ter ander hypoteec
is / in den heylichgeest meesteren brieff, als den 18 snees
leggende recht voor Claes Claes Loops huys.

Solvit
Vellich
Vellich

Geryt Taemsz eysser / contra Claes
Witte Wyleffs gedaechde omme betalinge ter
zomma van 20 gulden 4 h sth als reste
van meerder somma ter causse van
2 vette koyen / Concluydeert tot
condempnatie.

Scheepenen condempneren Symon Dircx
& Claes Yffs erven wonende aen de
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Langereys . in gelt off uuytleg
twisken hier & 14 dagen, contra
Dirck Claesz Scotfanger / achtervolgend
zyn boec.
OR 5657/55
Den 28en october 96
Jan Cornelisz Scagers eysser contra
Geryt Taemsz ghedaechde omme leverantie
van een paert. Concluydeert tot condempnatie.
Vellich. Sceepenen condempneren Solvit
Vellich. den gedaechde te betalen twisken
hier & 14 dagen / off hy keert
het over 14 dagen met beter recht.
Actum den 25en november 96.

Aeriaen Meynertsz eysser / contra
Claes Wittes gedaechde / omme betalinge
ter somma van 55 off 56 gulden, op
goede rekeninge / Concluydeert tot
condempnatie / com expensis //

Solvit

Jan Cornelis Komen Nees eysser
contra Lourus Claesz gedaechde
omme betalinge ter zomma van 11 h gulden
ter causse van lanthuer verscenen
kerstyt. Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Dirck Jacop Symons eysser contra
Cornelis Hercxz Koop wonachtich
te Veenhuysz gedaechde omme betalinge
ter somma van 18 sth / ter causse van
verteerde costen / Concluydeert tot condempnatie.

Vellich
Scheepenen condempneren den gedaechde

te betalen den geeyste somma twisken

Cornelis Jansz Quant eysser contra
Pieter Pietersz Dissel gedaechde omme betalinge
ter somma 16-5-0 ter causse
van verteerde costen / Concluydeert tot
condempnatie.

hier & Sint Jan eerstcomend te betalen
off 't waer dat den geeyste somma
van de gedaechde ter boec staet dat 't selffvyge
sal in affslach strecken //
OR 5657/55v
Vellich

Solvit

Meester Willem Claesz eysser contra Pieter
Scepenen condempneren Pieter Tyszen Mr Willem Tyssen gedaechde omme betalinge ter somma van
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Claesz te betalen ter somma 4-10-0 / Actum
den 17en february 1597 twisken hier & 14 dagen.

6 gulden ter causse van meesterloon.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

Vellich

Noch d'selve eysser contra Geryt Willemsz

Solvit

gedaechde

Vellich

omme betalinge ter somma van 10 rycxdalers
contant gelt /
Scepenen condempneren Geryt Willemz ter causse van meesterloon van een
Meester Willem Claesz te betalen
quetseure in des gedaechdes voortwisken hier & 14 dagen . de somma van hooft / mitsgaders . voor het stempel
10 gulden / Actum den 17en february 1597. van des gedaechdens gequetsten arm
& d'selve te verbinden / Concluydeert tot condempnati com expensis.
Vellich

Solvit

Jan Florisz van de Sydwint eysser / contra
Heynderic Fattes gedaechde / omme betalinge
ter somma van 6-16-0 als reste van
meerder somma van toegeseyde penningen / by de gedaechde
den eysser toegeseyt voor Pieter Wouters
te betalen / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Meester Reyer off Meester Tys Symon syn soon
tesamen Sirurdyns eyssers / contra
Cornelis Rensz t'Ouwe Nydorp gedaechde omme
betalinge ter somma van 20 ponts Flaems
ofte 120 gulden / ter causse van verdient
meesterloon.Verdient aen de gedaechde.
Concluydeeren tot condempnatye com
expensis.

OR 5657/56
Scheepenen condempneeren den personen
die welcke Pieter Tyssen zal willen
siteeren omme te getuygen / dat sse binnen
24 uren / naedat sse gesyteert syn sullen
haer getuychenis doen.
Jan Toemsz als voocht van Grote Lourus wedue
versoeckt dat Heertgen Aeriaensz volgen
Scheepenen vonnisse sal doceeren & bewijs
inbrengen.
Heertgen Aeriaensz dient van bewijs
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& versoeckt contrabewijs, op pene van
versteck, & dat pertyen hinc inde sullen
dienen van inventaris ad pryma op pene
van versteck.

Vellich

Solvit

Pieter Jonge Jans eysser / contra Cornelis
Hercxz Koop op Veenhuysz gearesteerde
omme betalinge van / als getroudt hebbend
de wedue van Dirck Tyssen †, omme betalinge
ter somma van 40 gulden op goede rekenin
ter causse van caes, by Dirck Tysz van de
eysser te dancke onfangen, & concluydeert tot
condempnatie.

Solvit

Willem Hansz eysser / contra Claes Scoenlapper
om betalinge ter somma van 20 sth heerlycke
scult / Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/56v
Meester, Willem Claesz Sirurdgyn eysser / contra
Pieter Tysz gedaechde ome betalinge ter somma
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scepenen condempneren Lourus
Claesz te betalen twisken hier
& een maent in de geyste
zomma offslaende 't gunt daer
op betaelt is.

Cornelis Jansz Quant eysser contra
Lourus Claesz gedaechde / om betaling ter
somma van 8-18-4 . ter causse
van verteerde costen op goede rekeninge.

Scheepenen hebben Baert Kinnemans
gecondempneert contra den Schoudt alhier
ter zomma van 7 gulden 2 sth / en
dat ter oorsake . dat den voozeyde gedaechde is
gearesteert & vertrocken zonder causs
te stellen, noch nyet gecompareert is / op
zyn betekenden rechtdach waer van
hy gedaechde wetlyc is gecyteert met
een weet , & mede nyet in jydytye
gecompareert es.
Cornelis Hercxz Koop versoeckt copy en
dach salvo zyn exceptie.
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Scheepenen condempneeren Baert Kinnemans
in gelt off uuytleg ter somma van
2 gulden ter causse van weetgelt &
dat te betalen twisken hier & 14 dagen.
Maester Cornelis als gemachticht van
Garbrant Jansz is gegunt by Sceepenen
vonnisse copi & dach van de sertefecatie
contra Joris Amelsz.
Schepenen condempneren Heertgen

Aeriaensz

Aeriaen

Gerytsz.
OR 5657/57
Den 25en november @ 1596
Mateus Fransz van der Hoeve Brouwer
van de Lelye mette croon tot Delft
eysser / contra Claes Tuenisz Scoenlapper
so ter goeder trouwen
omme betalinge ter somma van
150 gulden 3 sth 12 penn
ter causse van gehaelde & gelevert
Delffs bier, by Droncken Dirck gehaelt
& hem gelevert volgende den besegelde brieff van bestec & oblegatie by den
zelven Droncken Dirck daer van gepasseert.
Concluydeert tot condempnatie van de voorzeyde
zomma . & dat des eyssers ypoteec in de
brieve van besteck geinsereert daer
voor sal worden verclaert verbonden
& execuytabell com expensis.

± als, possesseur van des
eyssers hypoteec gedaechde.

De gedaechde seyt so nyet dan 100 gulden aen
gelt sculdich gebleven dat den Duerwaerder
in de somer tot hem seyde soe hy 100 gulden
opbracht dat hy hem alsdan 't bestecbrieff
zoude geven met noch een quytantie.

Vellich
Scheepenen hebben Lourus Claesz
in de geeyste zomme gecondempneert
te betalen twisken hier &
de naeste rechtdach / Actum den

Elle Jacopsz eysser contra Lourus
Claesz gedaechde omme betalinge ter somma
van 22-18-12 ter causse van coop
& leverantie van een koe verscenen
t' Sint Jacop / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
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9en december 96.
Jan Toemsz als voocht van Grotelous
wedue sustineert & seyt in juydytye
dat de twee perseeltges / als 't een 10
snees & 't ander 8 znees / dat is
het rechte hypoteec in den brieff
geinserneert.
De verweerders ontkennen wel espresselyc
dat 't selve perselen het hypoteec in den
brieff zoude zyn.
OR 5657/57v
Vellich

Solvit

Mateus Fransz Brouwer van de Lelye
mette Croon tot Delft eysser contra
Heynderic Claesz Appelpent ghedaechde
& Jan Jansz zyne swager als zyne
borge gedaechde / om betalinge te doen ter
somma
van 14 gulden ter causse van huyshuer
volgende de hant van de gedaechde /
Concluydeert
tot condempnatie van dien / mits d'een
betalende d'ander bevryt sal zyn.

Vellich

Solvit

Heynderick Jansz eysser / contra Scoudt
Heyndericxz tot Oude Nydorp,
furneert zyn gelt in juydytye seggend
dat den gedaechde zyn gelt mede sal
obbrengen van de gepachte tienden / &
dat zyn gelt zyn stade sal bescutten.
Schepenen verclaeren dat Heynderick
Jansz zyn gelt - zyn stade zal bescutten
van dese dage aen.

Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren Jan Dircxz
te betalen twisken hier
& midvast gereserveert tax--van Jan Dircxz voor 't affal in
questy. Actum den 9en december 1596.
Voor 10 sth.

Jan Claesz Keyser van Twisch eysser
contra Ouwe Jan Dircxz omme betalinge
ter somma van 8 gulden 10 sth ter
causse van fleys verscenen Sint Jacop.

98

Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren Slotheer omme
de geeyste soma te betalen twisken
hier & midvast / Actum den
9en december 1596.

Noch d'selve eysser contra Cornelis Jacopsz
Slotheer gedaechde om betalinge ter somma
van 8-10-0 ter causse van fleys.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Verscenen Sint Jacop.

Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Jan
Symonsz Bode den 2 gulden weetgelt contra
Baert Kinnemans op des selffs Baerts
costen sal mogen doen uuytleggen, 't welc
by den Scoudt opten 25en november 96
also gedaen es.
OR 5657/58
Up huyden den 27en november anno 1596 soe bekende
Claes Teunisz Scoenlapper wonachtich tot Oude Nydorp / als
eertyts getroudt hebbende gehadt Marytgen Lodewicx voor
hem selven & uuyten naem van zyne kinderen / ontfangen
te hebben uuyt handen van Jan Toemsz Burgermeystere tot
Nydorp de somma van 4 gulden & 10 stuyvers / ende
dat in volle betalinge van alsulcke erffenisse als hem ofte
zyne kinderen door 't overlyden van Pieter Matysz Benninc
zyne kinderen grootvader opgestorven ofte aengeerft is
& bedanckt d'selve Burgermeesteren van goede betalinge
& draecht d'selve recht actye als hy ofte zyne kinderen
daer aen hebben op in handen van de Burgermeesteren
van wegen den armen tot Nydorp in oirconden heeft
den voorzeyden Claes Tuenisz desen met syn eygen merc onder
getekent op jaer & dach als boven mij presendt Secretaris.
't merc van
Claes Tuenussen
Floris
Claesz
Buyten
Scoenlapper
na
15 n
96
OR 5657/58v
Up huyden den 9en december anno 1596
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye
van Ryckert Ryckertsz van Vollenhove Schoudt tot
Nydorpcogge uuyten naem & van wegen de graefflicheyt van Hollant gedaen / op & jegens Koenert
Heyndericxz uuyt 't lant te Cleeff, die den Offycier
aenseggende was . dat hy van levende lyve ter
doot gebracht heeft / eenen Jan Cornelisz Stoock inwooner
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tot Nydorp // & naedien den voorzeyden Offycier den delinquant
voorzeyd tot drie ofte vier versceyden rechtdagen . voor den
vierschaere tot Nydorp . aengeeyst heeft, & den selven
altoos is geapsenteert, noch tot geen van de vier rechtsdagen
is in juydytye verscenen.
Hebben Scheepenen den voorzeyden Koenert Heyndericxz ballincxl--geleyt / op arbitrale lyffstraff.
OR 5657/59
Den 9en december 1596
Solvit

Claes Voorin eysser / contra Reyer Muller
ghedaechde omme betalinge ter somma van
....................
Scheepenen renvoyeeren den questy hinc
inde contra Grootelous wedu, & Heertgen
Aeriaensz / aen mannen op een beproeff
aen mannen / namentlyc Albert Barents,
Jan Toemsz, Folckert Rommelaer & Jan
Jongen / behouden een yder syn goet recht.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat
de Schoudt eysser uuyt crachte van
Garbrant Jansz / & Joris Amelsz
twisken hier & de naeste rechtdach
van rechtsgeleerden op coste van
ongelyc sullen conselleeren off den Scoudt
uuyt crachte van de missive sal mogen
procedeeren tot d'execuytye / dan nyet .
Voor defentie seyt Heynderick Claesz
dat hy 't huys gehuert heeft mits
condytyen dat hy de glase sal laten
maken, & corten, 't selfde wederome
aen de huer.

OR 5657/59v
Den 6en january 97
Solvit

Claes Grotelons eysser contra Cornelis Rensz
t'Oue Nyerop gedaechde D om betalinge ter somma
van 100 gulden hooftpenningen met 't 14 h
gulden verscenen renten nae vermelden den
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oblegatie / Concluydeert tot condempnatie.
Scheepen Nydorp
Symon Jacop Dircx
Lammert Claesz Hermens
Jan Willemsz
Jacop Pietersz Koeman
Cornelis Garbrant Kruyffs
Van Oude Nydorp
Aeriaen Brouwer
Cornelis Cornelis Komen Nees

Den 20en january 1597
Scheepen condempneren den ghedaechde
in gelt off uuytleg twisken
hier & een maendt. Actum
den 20en january 1597.

Floris Claesz eysser contra Reyer Pietersz
van de Weel ghedaechde om betalinge ter somma
38 sth 12 penn, ter causse van een boelbrieff
verscenen Sint Jacop / Concluydeerdt tot gelt
off uuytleg / con . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noch d'selve eysser contra Jonge Jan Aeriaen
Buers om betalinge . . . . . . . . . .

OR 5657/60
Den 20en january
Pieter Aeriaen Deddes eysser contra
Pieter Tyssen ghedaechde.
Veylich
Vellich

Cornelis Jansz Quant eysser contra Reyer Muller
ghedaechde, omme betalinge ter somma 12 gulden 4
sth 4 penn ter causse verteerde costen.

Vellich

D'selve eysser contra Geryt Amels omme betalinge
ter somma 18 gulden berekent gelt.
D'selve eysser contra Gheryt Heertgen Geryt
Amels ghedaechde om betalinge ter zomma van
8 gulden ter causse verteerde costen. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

101

Scepenen condempneren pertyen
twisken hier & 14 dagen in te
brengen bewys van misrekening.

Cornelis Rensz eyssser contra Claes Aeriaensz
Bommer gedaechde.

Solvit

Dirck Gerytsz van de Langereys eysser contra
Tys Wever Oude Nydorp gedaechde om betalinge
ter somma van 8 gulden 1h sth ter causse van
gehaelde rogge volgend d'eyssers redgyster.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

Solvit

Noch Dirck Gerytsz eysser contra Jacob
Allertsz ghedaechde / om betalinge ter somma van
4 gulden 14 sth ter causse van rogge volgens
d'eyssers redgyster / Concluydeert tot condempnatie.

Vellich

OR 5657/60v
Vellich
Vellich

Scepenen condempneren den gedaechde te
betalen twisken hier & 6 weeken / off hy
keert het met beter recht over 14 dagen.
Actum den 17en february 1597
mette costen daerome gedaen.

Solvit Noch d'selve eysser contra contra Pieter Jongejan(
Scepenen condempneren Pieter Jansz ghedaechde om betalinge ter somma van 11 gulden 14
sth
de geyste somma te betalen
ter causse van teer & rogge volgende d'eyssers
twisken hier & midvast
redgyster / Concluydeert tot condempnatie.
en
eerstcomend / Actum den 20
january 1597.
Noch d'selve eysser contra Wouter Aeriaensz
om betalinge ter somma van 15 gulden 16 sth
ter causse van rogge volgende d'eyssers redgyster.
Concluydeert tot condempnatie.
Solvit

Aeriaen Rensz & Olbrant Jansz als mannen
& voochden van huer huysvrouwen con socus
eyssers / contra erffgenamen van Willem
Dissel / contra Cornelis Jansz Quant gedaechde
omme betalinge ter somma van 25 gulden
ter causse van coop van desselffs
Willem Dissels woninge scultboec
verscenen Sint Jacop / & kersmis laestleden.
Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/61
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Scepenen condempneren Geryt Solvit
Willemsz den 20 gulden twisken
hier & 3 weken op te leggen
& betalen / mits condytye
dat Jacop Cornelisz zyn toezeggen van 't hookelinc twisken
hier & 14 dagen sal doceren.
Geryt Willems wert ontseyt van 't
geeyste hokelinc mits compensatie
van costen & aprobeeren Sceepenen
't voorgaende vonnisse. Actum den 3en
february 1597.

Jacop Cornelisz van Langendyc Leegendyc eysser
contra Geryt Willemsz Terdiec gedaechde
om betalinge ter somma 20 gulden geleent gelt /
Concluydeert tot condemmpnatie
com expensis.

Solvit

Cornelis Pietersz Bommer eysser contra
Jonge Jan Aeriaen Buers gedaechde om betalinge
ter somma van 3-19-8 ter causse
van hoy by den gedaechde van de eysser gecocht
& ontfangen verscenen in de vroechge herst
laestleden / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Rens Maertensz wonende te Winckel eysser
contra Jan Gerytsz Scuytfoerder tot
Oude Nydorp / om betalinge ter somma van
54 gulden volgende den oblegatie daer
van zynde. Verscenen kerstyt laestleden.
Concluydeert tot condempnatie.
nota 20 sth
ontfangen

Vellich

Cornelis Rensz tot Oude Nydorp laet
hem gewillichlyc condempneren contra
Grotelons wedue te betalen 100
gulden hooftsomma met 't verloop van dien
twisken hier & may eertcomend
mits dat d'execuytye sal suypercederen
om mey eerstcomend.
OR 5657/61v
Scheepenen apsolveren den
Solvit
gedaechde off 't waer dat
Geryt Willemsz twisken hier
& 14 dageh doceert den
rechte genoch zynde dat het
huys in de kerc off voor 't stat-

Geryt Willemsz van Terdiec eysser / contra
Maerten Jansz wonachtich t'Outorp gearesteerde
omme leverantie van een kusticbrieff van
een huys & erff by de gearesteerde van de
eysser gecocht, mits wederomme leverend
van een behoorlycke quytantie / Concluydeert tot
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huys geveylt is / mits dat
Maerten Jansz het gestreken
gelt wederom restytueert.

condempnatie.

Scheepenen verclaeren by vonnis dat Geryt Willemsz sal versteken
zyn van zyn eysch & concluysy also hy geen bewys in en brenct.
Actum den 17en february 1597.
Solvit
Vellich
Scheepenen apoincteren den questy
aen oude arbyters & soe d'arbyters
't defferent nyet connen afdoen / datse
huer advys scriftelyc sullen overleveren.

Jan Jacops Symens eyssser contra Scipheer
Slootges gedaechde omme betalinge te somma
van omtrent 20 gulden overgeven gelt op
goede rekeninge.

Den 3en february 97
Cornelis Jan Reyersz eysser / contra de wedue
Scheepenen condempneren den
van Jacop Claes Loris off haer voochden
gedaechde de verscenen kustinc te betalen gedaechde om betalinge ter somma van 431-10-0
twisken hier & 14 dagen off
ter causse van verscenen kustinc / Concluydeert
't staet langer met
tot condempnatie twisken hier & 3 dagen.
gemoedt. Actum ut supra.
D'inpost onbetaelt overmits armoede.
Den 3en february 1597
Jan Taemsz & Geryt Taemsz als voochd
van Jan Jaspers wedu eyssers contra Cornelis
Pietersz Oude Nydorp gedaechde / om betalinge ter
zomma van 325 gulden ter causse van verscenen kustin.
Concluydeert tot condempnatie twisken hier & . . . . . .
Tys Aeriaen Tysz eysser contra Jan Geryt----gedaechde / om betalinge ter somma van 4-0-8
ter causse van rog al over 4 jaer. Concluydeert . . . . . .
Vellich

Solvit Claes Aeriaen Tysses eysser contra Tys Blockhuys
ghedaechde om betalin ter soma van 4-13-8 ter
causse van rog & broot voor 2 jaer.

Vellich Scepenen condempneren Jan Jansz Noch d'selve eysser contra Jan Jan Geryt Oyts
Vellich Claes Aeriaensz te betalen
gedaechde om betalinge ter soma 3-15-0 ter causse
twisken hier & paes eerstvan rog.
comend / Actum dem 3en maert

1597.

Noch d'selve eysser contra Dirc Reyers wedue om
betalen ter somma van 2-4-4
ter
causse van broot by Dirc -------------------Noch d'selve eysser contra Symon Dircxz.
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OR 5657/62
Den 3en february 1597
Vellich

Solvit

Cornelis Janssen eysser contra Aeriaen
Jacop Cornelis Jacops / omme betalinge van
zeker scaed gedaen aen een ketel.
Concluydeert tot condempnati & dat by
mannen.

Solvit

Cornelis Jansz Herbergier tot Winckel
eysser contra Reyer Muller gedaechde omme rekening
relyqua & dien volgende betalinge van
verteerde wyncoop & verteerde costen.
Concluydeert tot condempnatie.

Vellich
Vellich

Solvit
Scepenen condempneren den
gedaechde in gelt off uuytleg twisken
hier & 14 dagen, off hy
keert 't selvyge over 14 dagen
met beter recht / Actum den 3en
february 1597 offslaend 15 sth.

Jan Lammertsz eysser contra Jan Maertsz Kueninc
ghedaechde om betalinge ter somma van 4-14-4
ter cause van een boelbrieff verscenen al lange(r
dan 2 jaer / Concluydeert tot gelt off uuytleg.

Solvit

Pieter Cornelisz oud Kercmeester tot Oude
Nydorp. eysser contra / Cornelis Dircxz aen
't Verlaet om betalinge ter somma 20 gulden
roerend van erffpacht / Concluydeert tot
condempnatie.

Solvit

D'selve eysser contra Cornelis Heyndericxz
Kuyper om betalinge ter soma van
5 gulden, ter causse van erffpacht.

Solvit

Noch d'selve eysser contra Jan Heyndericxz
Appelpent gedaechde om betalinge ter somma
van 2-2-4 ter causse van erffpacht.

OR 5657/62v
Aeriaen Jacopsz eysser contra
Aeriaen Hilbrantsz con socus
is op huyden by Schepenen vonis
van zynen eyss & concluyssy
op het paert gedaen & genomen

Jacop Aeriaensz Spanbroec eysser
contra Grootjaep wonachtich te Edam. Gearesteerde
om betalinge ter somma van 27-7-8 ter
causse van een paert.
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ontseyt.
Aeriaen Arentsz & . . . . . . . . . . .
eysers contra de kinderen van Pieter Jan Pieter
Wyerts gedaechde om . . . . . . . . . . . . .
Solvit

Jan Gerytsz Scuytvoerder & Jan
Cornelisz Keyses als voocht & van wege
. . . . . . . . . . eyssers contra . . . . . . . . . . . . . . .

Solvit

Cornelis Jan Komen Garbrants eysser
contra Meynert Garbrantsz gedaechde om betalinge
ter zomma van . . . . . . . . . . . . .

Michiel Wyleffsz lyt
Solvit Claes Komen Garbrats eysser contra Michel
Claes Garbrantsz de geeyste penningen. Wyleffsz van de Zydwint gedaechde om
Actum den 3en february 1597.
betalinge ter somma van 64 h guldens
ter causse van coop & leverantie
De gedaechde laet hem gewillichlyc
van een paert / Concluydeert tot condempnatie.
condempneren twisken hier & een
maent com expensis / Actum den 3en
maert 1597.
Aeriaen Wyleffsz laet hem gewillyc condempneren
Jan Gerytsz Scuytfoerder con socus te betalen twisken
hier & 14 dagen nae vermelden den kustincbrieff.
OR 5657/63
Memory 20 sth ontfangen inpost.
Rens Maertensz
Jan Gerytsz Scuytvoerder laet hem gewillichlyc condempop 14 dagen te
neren Rens Maertensz twisken hier & 14 dagen te
betalen.
betalen ter somma 54 gulden roerend van een oblegatie.
Solvit

Heynderic Jansz Poorter eysser contra Symon
Jacops Symons gedaechde omme betalinge ter
zomma van 50 gulden ter causse van over
ontfangen kustinge.

Jan Willemsz com socus nopende De Campen eysers
Schepenen condempneren den
contra Jan Toemsz / & Cornelis Rembrantsz ghedaechgedaechde om getuychenis te geven den om getuychenis der waerheyt te geven.
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twisken hier & 3 dagen.
Schepenen condempneren Lourus Claesz omme den
Scoudt eysser, soe hy eenyge costen draecht
nopend de huer van de hoochven dat d'eysser 't selvyge
op hem sal mogen
verhalen.
Jan Pieter Dirc Claes laet hem gewillichlyc condempneren
den oudekinderen van Jan Cornelisz Appel twisken
hier & 6 weecken te betalen den twee deelen van
derdalff hondert Karolus guldens.
OR 5657/63v
Scheepenen condempneren Heertgen Aeriaensz omme
twisken hier & 14 dagen te doceeren / dat den acker
leggende voor Claes Clas Loops duer, het
hypoteec in den armenbrieff geroert / nyet en
is / op pene van verstec.
Scepenen sullen compareeren ter plaetsse contentieus om te nemen
inspectie oculaer op costen van ongelyc / op huyden 8 dagen.

Den 17en february 1597
Solvit

Pieter Lourusz eysser / contra Jan Symonsz
gedaechde om betalinge ter zomma van 54 gulden
ter causse van een oblegatie / Concluydeert
tot condempnatie.

Cornelis Michielsz van de Sydwint als
voocht van de gedaechde / laet hem
gewillichlyc condempneren om van de
wededue wegen de geeyste penningen
te betalen twisken hier & paesmerckt
eerstcomend / Actum den 17en 't ---boec
february 1597.

Wyberich Jan Lammerts eysser / contra Claes
Jonge Claes wedue gedaechde om betalinge ter
zomma 50 gulden hooftsom / nae vermelden den
oblegatie / mette verscenen renten. Concluydeert
tot condempnatie.

D'eysser wert zynen eysch &
concluysie op Guert Olbrants gedaen

Cornelis Jansz Quant eysser contra Guert
Olbrants gedaechde omme verclaeringe te doen
wat
goederen Allert Olbrantsz heeft.

& genomen ontseyt also Guert
een vrou & haer voocht nyet en es.
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OR 5657/64
Den 17en februari 97
Solvit

Condempneert in 45 sth
Solvit
& de costen compenseert
twisken hier & paes.
Actum den 17en maert 1597.

Vellich

Heynderic Heyndericxz eysser contra Pieter Tysz
gedaechde om betalinge van 5 gulden arbeytsloon
& lunt gelt.
Meester Jan Mathysz eysser / contra Neel
Willem Dissels gedaechde om betalinge ter
zoma van 5 gulden ter causse van verdient
meesterloon / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Jan Cornelisz / Reyerser eysser / contra Cornelis
Cornelis Dircx aen 't Verlaet / gedaechde om betalinge
ter somma van 14 gulden 15 h sth ter causse
van coop van een koe / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Heynderic Claesz Appelpet eysser contra
Spaniaert gedaechde om leverantie van
een wagen / & concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Jan & Jacop Hilbrants eyssers / contra
Cornelis Scager gedaechde, om de eyssers te
restytueren
& voldoen / alsulcke intereste ofte behoorlyke
renten / als hy gedaechde ontfangen & genoten heeft
van de eyssers haere goederen by haer †
moeder achtergelaten, & dat voor 2 jaeren.
Concluydeert tot condempnatie com.

OR 5657/64v
Dirck Jansz Snyer voor hem selven &
verfangend zyn mede erffgenamen van haer
† hoeder / eyssers, contra Aeriaen
Hilbrantsz gedaechde, omme te passeren
ten behoeve van de eyssers berhoorlycken
kustinckbrieff ter somma 385 gulden
ter causse van coop 't huys & erff
by de gedaechde gecocht / alles nae vermelden
den kuer by Schepenen geleyt &
den voorwaerden daer van synde
mits dat d'eyssers presenteeren te leveren
behoorlycke quytantie. Concluydeert tot condempnatie.
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Solvit

Jan Pietersz voor hem selven / & Jan Jansz

Scepenen verclaeren by vonnisse dat Claes als voocht van Pieter Jan Pieter Wyerts
Symonsz sal betalen de resterende penningen jonge kinderen eyssers / contra Claes Symonsz
mits dat Claes Symons sal invan de Sydwint gedaechde, omme betalinge
houden 10 gulden ter tyt toe dat Willem
ter somma 73 gulden ter cause van kustinc
Snyer coemt / & dat Jan Jansz hem
verschenen al over een jaer met behoorlyke
stelt als waerborch voor de waernis
intereste / Concluydeert tot condempnatie
van 't huys.
offslaende 't gunt daer op betaelt is als 28 gulden.

Solvit

Cornelis Michielsz & Claes Lammerts
Zydwint armevoochden t'Oude Nydorp
eyssers contra Aeriaen Jaep Maerckes
t'Ouden Nydorp gedaechde / om betalinge ter
zomma van 6 gulden, verscenen renten.
Concluydeert tot condempnatie.

Den eysser consingneert 20 sth voor den inpost.
Solvit
Jan Bartomeusz van Opdam eysser
contra
Scepenen condempneren den gedaechde den Jan Gerytsz Scuytfoerder / omme zyn
geeyste somma met behoorlycke interest
brieve van oblegatie te kennen ofte
totte effectuele afflossinge & dat
ontkennen / Concluydeert tot condempnatie
van
twisken hier & may / Actum
dien / & by provysie tot namtissement van de
den 3en maert 1597 / com expensis.
zomma 50 gulden ter causse van kustinc
volgende
d'oblegatie daer van zynde / Concluydeert tot
com expensis.
OR 5657/65
Corrnelis Pietersz Wever tot Oude Nydorp laet hem
gewillichlyc condempneren den voochden van de wedue
& kinderen van Jan Jaspers twisken hier & 14 dagen
te betalen achtervolgend de kustincbrieff.
Solvit
Schepenen condempneren den gedaechde te Cornelis Pietersz Wever tot Oude Nybetalen twisken hier & een maent
dorp eysser / contra Cornelis
in gelt off uuytleg off hy keert het over
Pietges Uuyte Boome gedaechde omme betalinge
14 dagen met beter recht / Actum den
ter somma van 322-10-0 ter causse
en
17 february 1597
van geleende off verscoten penningen.
& tegens den Scoudt in 5 scellingen.
Concluydeert tot condempnatie.
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D'inpost onbetaelt.
Solvit
Condempneet tegen den Scoudt 5 scell.

Cornelis Jacop Mullers eysser contra
Claes Cornelisz Voerin, gedaechde als borch
& princepael sculdenaer met renonsiatie
van Claes Jaep Dircx tot Winckel, gedaechde
omme
betalinge ter somma 42 gulden 10 sth mette
behoorlycke intereste van dien, zedert den
verscyndage totte effectuele betalinge toe
ter causse van een koe / verscenen Sint
Jacop 96 laestleden volgend den boelbrief(
daer van zynde offslaend 't gunt daerop
betaelt es & versoeckt gelt off
uuytleg / com espensis.

Jacop Heeyndericxz stelt hem voor Garbrant Jansz tot
Alcmaer als cautionaris voor de lichtinge van zekere
penningen by Joris Amelsz onder Sceepenen gefurneert.
Actum in presenty van alle de Scepenen.
OR 5657/65v
Scheepenen ordoneren Jacop Cornelis Jacops & Syvert
Pietersz tot voochden van Aeff de Heekelster.
Scheepenen renvoyeeren den questy hinc inde
contra Joris Amelsz eysser in reconventie, &
Gartbrant Jansz t'Alcmaer / aen mannen / nametlyc
aen Albert Jansz - Cornelis Rembrantsz - Arent
Gysebertsz & Claes Pietssen / op een beproeff
& soe d'arbyters 't different van pertyen nyet
connen acorderen datsse in dien geval huer advys
scrifftelyc voor Scepenen sullen overleeveren.
& protesteeren pertyen hinc inde van costen
scaden & interesten.
Solvit
Scheepenen verclaeren by vonnis
dat pertyen twisken hier & 14 dagen
sullen by de legger compareren
& sien off de legger & het
boec acorderen.

Folckert Lourusz eysser / contra Aeriaen Dircxz
Hoogebiere ingedaechde met een weet / om
betalinge van zeker oncosten van des ingedaechdes lant, nae vermelden syn boec / Concluydeert tot condempnatie / con espenses.
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Schepenen condempneren Aris
Folckertsz contra den Scoudt
in 42 scell ter causse
van vellyge boeten
& verclaert de Boode dat Reyer
Muller daer voor gecaveert heeft.

Cornelis Jansz Quant eysser contra Aris Folckerts
gearesteerde / om betalinge ter somma van 50 sth
ter causse van verteerde costen / Concluydeert tot
condempnatie.

Vellich

Solvit

Willem Jansz eysser contra Folckert Pietersz Campen
om betalinge /van zekere inpost / nae vermelden
zyn boec / Concluydeert tot condempnatie.

Vellich

Solvit

D'selve eysser contra Pieter Garbratsz Moerbeec
gedaechde om betalinge nae vermelden
van inpost / Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/66
Nae 't blyc dat voor Scheepenen gecomen es soe verclaeren
Scheepenen by vonnisse 't saetlant leggende voor Claes
Claes Loops over het hypoteec in den armen brieff
over = duer ??
te syn / & condempneeren nyetemin Heertgen Aeriaensz
ten princepael / omme de voorzeyde wedue & kinderen
van de rentebrieff met 't verloop van dien te bervryen /
& dat twisken hier & 6 weecken.
OR 5657/66v
Opten 3en maert 1597
Solvit

Jan Willemsz eysser contra Pieter
Pietersz Dissel gedaechde, om betalinge
ter somma 168-10-0
ter causse van kustinge verscenen kerstyt
96. Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Jan Albertsz Spaniaert eysser / contra
Pieter Jan Almers gedaechde om betalinge ter
zomma van 3-12-8 versoeckt daer van
betalinge.

Solvit

Claes Lammertsz als Ontfanger van
't molenscot van de Leyen eysser / contra Claes
Kruyff gedaechde om betalinge van molenscot
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nae vermelden huer boec.
De gedaechde laet hem
gewillichlyc condempneren den Solvit
geeyste somma te betalen twisken
hier & may. Actum den 3en
maert 1597 / met
behoorlycke interest.
D'eysser heeft beloften gedaen
't recht van de inpost te furneren.

Claes Aeriaensz Bommer eysser contra
Pieter Cornelisz Poll / gearesteerde / om
betalinge ter somma van 200 gulden
ter causse van kustinge verscenen may
laestleden volgende den besegelde kustin(
Concluydeert tot condempnatie.

Scheepenen verclaeren by vonnisse dat
Claes Aeriaensz mach execuyteren
deledgeeren aen 't huys in den kustincbrieff gemelt / Actum den 23en
juny 1597.
OR 5657/67
Vellich

Solvit

Pieter Pietersz van Calverdyc eysser
contra / Heynderic Claesz Voerin gedaechde
omme leverantie van een oblegatie houdend
op Geryt Willemsz Terdiec / als hy gedaechde
hem eysser belooft heeft te leveren /
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

Solvit

Dirck Gerytsz Scuytvoerder van de Langereys
eysser contra / contra Cornelis Jansz Backer
Scheepenen condempneren den
t'Oude Nydorp / gedaechde / omme syn brieve van
gedaechde den geeyste soma te betalen
oblegatie te kennen ofte ontkennen /
Concluydeert
twisken hier & mey mette
tot condempnatie van dien / & by provysie
costen & verloopen intereste.
tot namtissement van de somma 50 gulden
hooftpenningen

met verlopen interest ofte maentgelt totte
effectuele betalinge volgend d'selve oblegatie
offslaend nyetemin 8 gulden daer op betaelt.
Solvit
Schepenen condempneren Jan Cornelisz
te betalen de geyste somma twisken
hier & paesmerc / off 't staet
langer met gemoedt / Actum
den 17en maert 1597.

Aris Bonisz eysser contra / Jan Cornelisz Scager
voor hem selven & als erffgenaem van
Aeriaen Cornelisz syn broer / om betalinge
ter somma van 3-12-0 ter causse van
verteerde costen / Concluydeert tot condempnatie.
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Vellich

Solvit

Jacop Allertsz Hoochtwoudt eysser / contra
Claes Wittes Oude Nydorp gedaechde om betalinge
ter somma 21-16-4, ter causse van coop
van koyen. Verscenen Sinte Maerten / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

OR 5657/67v
Scheepenen condempneeren Jacop Garbrantsz omme Heertgen
Aeriaensz soe hy procedeert te vryen & te indempneeren
van alsulcke sententie / als de wedue &
kinderen van Groote Lourus over 14 dagen op hem
geoptineert heeft & dat alles nae vermelden den quyting
van Heertgen Aeriaensz op welcke vonnisse den voorzeyde
Jacop Garbrantsz zyn 10 dagen genomen heeft.
Scheepenen condempneren Aeriaen Dircxz Hoogebiere
omme Folckert Lourusz te betalen nae vermelden zyn boec.
Scepenen condempneren Schipheer Slootges Jan Jacop Symons
te betalen ter somma 11 gulden 9 sth.
& Cornelis Dissel
Aeriaen Brouwer & Cornelis RentsFrantsz gedaechden
daer toe gecondempneert zynde, verclaeren in
juydytye dat Neel Jans wedue Willem Dissel
het scultboec borchboec van de erffgenamen gecocht heeft
met alsulcke insculden & uuytsculden als in
het boec staet.
Vellich

Herc Jongen eysser contra Reyer Pietersz Borst
gedaechde om betalinge ter somma van 38 sth.

Vellich

Claes Jacop Dircx eysser / contra Reyer Borst voorzeyd
om betalinge ter somma 7 h gulden verteerde wyncoop.

OR 5657/68
Den 17en maert 1597
Solvit

Jacop Janssen eysser contra / Claes Pietsz
gedaechde / om betalinge ter somma
100 k guldens hooftpenningen verscenen kerstyt
laestleden, blyckend by zyn oblegatie
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daer van zynde / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Lourys Claesz wert gecondempneert
d'eysser te betalen twisken hier &
pynster off hy keert het met
beter recht. Actum den 28en
april 1597
Vellich
Vellich

Solvit

Jan Cornelisz Keysers eysser contra
Lourus Claes Lous gedaechde / omme
betalinge ter somma 62 gulden ter causse
van coop van een koe / by hem ghedaechde
van Pieter Jansz Wit gecocht & by den
ghedaechde den eysser de penningen toegeseyt.
Verscenen kerstyt laestleden / Concluydeert
tot condempnatie.

Sybrat Vellich

Solvit

Noch Jan Cornelis Keyser eysser contra Sybrat
Cornelisz & Nees Wever gedaechde om betalinge
ter somma 15 gulden 2 sth ter causse van laken.

Solvit

Pieter Jan Wits eysser contra Cornelis
Bartoemeusz gedaechde omme betalinge ter
zomma 23 gulden als reste van meerder
zomma verscenen kerstyt, ter causse van
coop van 2 koyen, Concluydeert tot condempnatie

Vellich

Vellich
Solvit Geryt Willemsz Terdiec eysser / contra Jacop
Vellich
Wyleffsz gedaecbde omme betalinge ter soma . . . .
Nae blyc 't bescheyt voor Schepenen gebleken es
wert den oblegatie van waerden verclaert &
condempneeren Scheepenen Jacop Wyleffsz
in deselve. Actum den 9en juny 97.
Solvit

Jan Ufftsz eysser contra Cornelis Bartomeusz
gedaechde om betalinge ter somma 4-16-0 ter
causse van eeen koe als reste van meerder
somma verscenen Sinte Maerten concluydeert

Solvit

Pieter Dissel eysser contra Pietheys erven
gedaechde om . . . . . . . . . . .

Vellich
OR 5657/68v

114

Schepenen condempneren
Solvit Claes Aeriaensz Bommer eysser contra
Folckert Pietersz
& Folckert Pietersz
Claes Aeriaensz te contenteren &
Campen gedaechde / om een sculdyge man
betalen 't resterende, & dat nae
betalin te maken van zeker oncosten
inhouden den boecken die
van verpondinge van 6 jaeren heralsnoch voor handen syn.
waerts / van 3 geers 2 sneez lants
waer van d'eysser nyet betaelt en es.
Concluydeert tot condempnatie, & es 6 jaer
onbetaelt.
Solvit Claes Kruyff eysser contra Reyer Dirc
Scheepenen condempneren Reyer Dirc
Reyers van wegen syn moer ghedaechde
Reyers van wegen syn moer / Claes om betalinge ter somma 25 gulden hooftpenningen
Kruyff twisken hier & pynster
met 5 jaer verlopen interest / Concluydeert . . . . . .
te betalen ter somma van 27 gulden.
Actum den 17en maert 1597.

De gedaechde wert gecondempneert
te betalen twisken hier & paes.
Actum den 17en maert 1597.
Noch es den gedaechde gecondempneert
contra den Scoudt nae vermelden
den kuer in 2 gulden.

Symon Aeriaensz & Symon Pieter
Knechtes Armevoochden tot Oude Nydorp
eyssers / contra Claes Aeriaensz Bommer
gedaechde / omme betalinge ter somma 15-6-8
ter causse van zekere gelt competerend
den armen uuyt crachte van ------ by
Schout & Scepenen geleyt uuyt
zake van vercochte inmueble goederen.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

Solvit Folckert Lourusz eysser / contra Jan Jacops
Jan Cornelisz, & Cornelis Heynderinxz
gedaechde / om betalinge van 't molenscot van de
nye watermolen opte Moerbeec nae
vermelden zyn boec / Concluydeert tot
condempnatie.
OR 5657/69
Scheepenen condempneren Garbrant Jansz t'Alcmaer
contra Joris Amelsz eysser in reconventie
ter somma van 6 gulden / & is den voorzeyden
eysser in reconventie van alle vorder
eysen concluysie by vonis van Scepenen
ontseyt / Actum den 17en maert 1597.
& dat te betalen twisken hier & 14 dagen
van Garbrant Jansz off zyn borch
& vorder costen compenseert
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op welcke vonnis Joris Amels pretesteert.
Scheepenen verclaeren by vonnis dat Aeriaen Gerytsz Butterpot
& Lourus Claesz het halff fadt bier in questye / contra
Cornelis Jansz Quant tosamen sullen betalen. Actum
den 17en maert 1597.
Heynderic Lyndreyers Veerhuysz uuyten
naem van zyn huysvrouwen broeder
eysser contra Reyer Pietersz Borst gedaechde.

Vellich

Cornelis Jansz Struys tot Warmenhuysz is op
huyden de 17en maert 97 gecondempneert contra
den Scoudt in 42 scellingen, ter causse den voorzeyden
gedaechde alhier es ingewonnen met een weet
& nyet geconpareert.
OR 5657/69v
Vellich
Schepenen condempneren Lourus
Claesz, twisken hier & 14 dagen
metten eeysser te rekenen.

Cornelis Jansz Quant eysser contra
Lourus Claesz ghedaechde om betalinge
ter somma van 8 gulden 2 sth 8 penn.
ter causse. . . . . . . . . . . . . . .

Jacop Garbratsz eysser &
Scepenen ordoneren pertyen elcx Perthyen hinc inde namentlyc Syvert Pietersz soe
4 gulden in te leggen.
hy procedeert verwerer / acordeeren dat Scheepenen sullen
nemen advys van rechtgeleerde op costen van ongelyc
mits dat scepenen nae 't advys
van de consellenten sullen sentieeren.
Jacop Garbrats
eysser / contra Jacop OomHeynes ghedaechde.
Syvert Pietersz als voocht van Marytgen Pieter
Adams / neemt het grant gewilliclyc aen
& belooft Jacop Heyndericxz t'indempneren &
te bevryen van de eysch van Jacop Garbratsz, en dat
costeloos & scadeloos / Actum en 13en april 1597.
Jacop Oom Heynes eysser Marytgen Pieter
Adams gedaechde, omme 't grant aen haer te nemen

116

also hy eysser 't lant van de ghedaechde
gecocht heeft / & by den ghedaechde belooft is
't selfde te indempneren, & 't grant aen
haer te nemen.
Solvit

± Jacop Heyndericxz
als possecseur van
't huys & de boomgaert
te vryen.

Pieter Jan Almers eysser / contra
Cornelis Jaspersz gedaechde om leverantie
van een oblegatie, off ondertekening van
dien.
Syvert Pietersz als rechte voocht
van Marytgen Pieters Adams rechtelycken verdaecht
zynde / van Jacop Heyndericxz om bevryt te syn
van de eysch op t huys &
boomgaert gedaen tasten 't grant gewillichlyc
aen ± & versoeckt copie & dach van de eysch
van Jacop Garbratsz.

OR 5657/70
Schepenen condempneren den
wedue van Claes Jonge Claes
't resteren van de oblegatie te betalen
twisken hier & pynster eerstcomend
off 't staet langer met gemoedt.
Actum den 13en april 97
mette costen.
Solvit

Jan Maertensz van de Sydwint eysser / contra
Marytgen Jan Claes / off haer rechte voocht
ghedaechde / om betalinge van een oblegatie
van een oblegatie monterend ter somma van
81-15-0 / offslaend 60 gulden daer op betaelt.
Concluydeert tot condempnatie.

Claes Huybertsz van de Zydwint eysser
contra Cornelis Michielsz van de Zydwint.
gedaechde / omme een affstant te doen,
van zeker lant by den gedaeche van Aeriaen
Jansz Groot mondelinge gecocht 't welc
hy eysser als bloetverwant van
Aeriaen Jansz Groot nae rechten & instuytie heeft
wedergeroepen ofte wedergedreven
mits daer van genietend 't gunt den gedaechdes
ter causse van dien nae rechte is
competerend & daer op mochte verscoten hebben 't welc
hy eysser overbodich staet te namtiseeren /
Concluydeert tot condempnatie van dien com
expensis.

Meester Cornelis belooft voor den
117

inpost te caveren.

Solvit

Geryt Jansz Medenblic eysser / contra Claes
Lammerts Zydwint gedaechde / omme betalinge
Schepenen verclaeren dat Claes Lammerts ter somma 55-10-0 ter causse van coop
medeconsingnatie van de penningen sal mogen
& leverantie van een vette os /
verstaen off ten waer dat Geryt Jansz
verscenen kerstyt / Concluydeert tot
condempnatie.
twisken hier & de naeste rechtdach
deceerde dat Claes Lammerts
't geheele beest alrede gecocht
Solvit Claes Lammertsz Sydwint eysser contra Cornelis
heeft / off hem daer voor sterc
Jaspers & Geryt Gerytsz gedaechdes om te
kennen
gemaeckt heeft.
off ontkennen off sy den os medegecocht hebben.
Jan Jansz is gecondempneert
twisken hier & may off
't staet langer met gemoedt

Solvit

metten costen. Actum den 13en
april 1597.
In state.
Scepenen condempneren den ghedaechde te

betalen twisken hier & Sint Jacop off
't waer dat den gedaechde twisken hier &
een maent keerde met beter recht.

Jonge Jan Oom eysser contra Nees Wever
gedaechde om betalinge ter somma van 6-15-0
ter causse van verscoten penningen /
Concluydeert
Jonge Jan Oom eysser contra Nees Wever
gedaech-de om betalinge ter somma van 6-15-0
ter causse
van verscoten penningen / Concluydeert tot
condempnatie.

OR 5657/70v
Vellich

Solvit

Solvit
Schepenen condempneren Jan
Pietersz de geyste somma te
betalen twisken hier &
Sint Jan mette costen. Actum
den 13en april 97.
Solvit

Aeriaen Cornelisz Slootgen eysser / contra Heynderic
Jacop Symons gedaechde om betalinge ter somma van
10 gulden ter causse van meesterloon &
smert mits ooc costen van een quetseur.
Concluydeert tot condempnatie

Jan Claesz Keyser eysser contra Jan
Pietersz gedaechde om betalinge ter somma van
12 gulden 15 sth ter causse van fleys
volgende d'eysers redgyster / Concluydeert tot
condempnatie, com expensis.
Lammert Claesz van Oude Nydorp eyser contra
Cornelis Jan Bleskes gedaechde. Also den
gedaechde volgende zyne bekentenis hem onlancx
vervordert heeft d'eysers vis te halen waer
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aen hy d'eysser bescadicht heeft veel meer
dan 20 sth / Concluydeert den eysser dat die
gedaechde geconempneert sal worden d'selve scade
te beteren & betalen tot discretie van Scepenen
off andere goede mannen / com expensis.
Vellich
Vellich

Solvit

Dirck Gerytsz van den Langereys eysser
contra Symon Dircxz van de Langereys gedaechde
om betalinge ter somma van 4 gulden ter causse
van rogg & teer gehaelt den 20e may
96 volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

Vellich

Solvit

Noch d'selve eysser contra Jacop Wyleffs gedaechde
om betalinge ter somma van 29-5-0 ter
causse van rogg & toegeseyde penningen volgens
d'eyssers redgyster. Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.

Schepenen condempneren Jacop Wylefs
den geeyste somma twisken hier & 6
weken te betalen, off 't waer Jacop
voozeyd 't selvyge over een maent keert
met beter recht. Actum den 12en
may 1597.

Heynderick Claesz verclaert in juydytie dat Jacop
Wyleffsz hem sterc gemaeckt heeft voor de soma
13-17-0 omme die voor Heynderic Claesz
aen Dirc Gerytsz te betalen / Actum den 28en
april 1597.

OR 5657/71
Solvit
Condempnatie twisken hier
& pynster off 't staet
langer met gemoedt
metten costen. Actum den
13en april 97.

Noch d'selve eysser contra Coster Wouter ghedaechde
om betalinge ter somma 5 gulden 6 sth ter causse
van rogg volgende d'eyssers redgyster. Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.

Solvit
Scepenen condempneren Jan Jansz
de geyste somma te betalen twisken
hier & may mette costen. Actum
den 13en april 1597.

Solvit

Cornelis Baertsz Eertswoudt eysser, contra
Jonge Jan Aeriaen Buers gedaechde om betalinge ter
zomma van 17-9-8 ter causse van houdt
volgende d'eyssers redgyster, concluydeert tot
condempnatie van dien, com expensis.
Noch Cornelis Baertsz eysser contra Wouter
Scoolmeyster gedaechde, om betalinge ter somma
3-4-0 ter causse van hoy van de eysser
gecocht / Concluydeert tot condempnatie com expensis.
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Vellich

Solvit

Claes Huysjannes eysser contra Lourus Claesz
gedaechde om betalinge ter somma 14-15-8 ter
causse van laken volgende d'eyssers
redgyster / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

OR 5657/71v
Den 28en april 1597
Cornelis Aeriaen Claes eysser
contra
Solvit
Claes Lammertsz in De Bome gedaechde
omme betalinge ter somma 13-10-0
ter causse van arbeytsloon van
molenaers gelt.
Nota tot hier toe heeft Quant zyn
ledges betaelt van 't aentekenen.
Neel Jans Cnaeps eysser / contra Claes Voorin ghedaechdes / om betalinge ter somma 9 gulden
op
goede rekeninge ter causse van verteerd
costgeldt.
Noch d'selve eyssersse, contra Pieter Cornelisz
Herbergier / om rekeninge & dienvolgend
betalinge.
Noch d'selve eyssersse contra Albert Ja(
Dircx / om rekeninge & dienvolgende
betalinge.
Vellich
Vellich
Noch d'selve eyssersse
Vellich de gedaechde es gecondempneert contra Jan Geryt Symons Oude Nydorp
Vellich metten eysser te rekenen & dien- om rekeninge & dienvolgend betalinge.
volgend te betalen. Actum den
21en july 97.
Claes Voerin heeft belooft 2 gulden van
't recht van de inpost te namtiseren.
Claes Voorin eysser contra Michiel Wyleffz
Vellich
gedaechde om betalinge ter somma van 107 gulden
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Aen mannen te rekenen en dienvolgend ter causse van kustinge verschenen may
te betalen / aen Syvert Pietersz & Piet 96. Concluydeert tot condempnatie.
Sykes.
Vellich

D'selve eysser contra Cornelis Pietersz Uuytenbome, om betalinge ter somma 4 -- sth ter
causse van berekent gelt.

OR 5657/72
Vellich
Solvit
Vellich
Vellich
Scheepenen condempneeren den
gedaechde mette eysser te
rekenen.

Solvit
Vellich
Vellich
De gedaechde laet hem gewillichlyc
condempneren / met Aeriaen Groen te
rekenen / & den duechdelyc berekende
penningen te betalen.

Aeriaen Cornelisz Groen eysser contra
Claes Buen gedaechde om betalinge ter somma
van 12 gulden ter causse van huyshuer
offslaend 2 gulden daer op betaelt, mitsgaders
betalenge van verteerde costen / volgend
d'eyssers redgyster / Concluydeert tot condempnatie.
D'selve eysser contra Cornelis Jaspersz
gedaechde, om betalinge van zekere verteerde
costen volgend d'eyssers redgyster. Concluydeert
d'eysser tot rekeninge
& dienvolgend betalinge com expenses.

Solvit

Pieter Willemsz & Geryt Jan Floors
Houtcopers tot Hoorn eyssers contra
Aris Garbrantsz gedaechde om betalinge
ter somma van 93 gulden 2 sth 8 penn
oock ter causse van coop van houdt &
verschenen renten verscenen lichtmis laesleden,
met 't vorder verloop van dien tot ten
effectuele betalinge toe.

Solvit

Pieter Laurusz eysser, contra Tys
Pieter Tys gedaechde omme te hebben
deelinge by bueren & lendens.

Vellich

OR 5657/72v
Den 12en may 1597

Meynert Garbrats laet hem
gewillichyk condempneren den
eysser uuytgaende may te betalen

Cornelis Vechtersz Rood eysser / contra
Maynert Komen Garbrants gedaechde
om betalinge.
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ter somma 16-10-0.
Gesciet in presentie van Jacop
Koeman, Sceeped.
Solvit
Scepenen condempneren Hans Backer
de geeyste somma twisken hier & Sint
Jacop te betalen off hy keert het over
een maent met beter recht. Actum den
12en may 1597.

Solvit

Schepenen condempneren Lourus
Claesz in gelt off uuytleg twiskenSolvit
hier & 3 weecken mette costen
met noch 5 scell contra den Scoudt.
Actum den 12en may 1597.

Taems Pietersz Barsingerhorn eysser
contra Cornelis Jansz Backer gedaechde om zyn
2e defout te purdgeeren / ofte versteken
& gecondempneert te werden in 10 gulden
19 sth 8 penn / so offslaend 't gunt daerop
betaelt es volgend den eyss van date
den 5en augusty 96.
Cornelis Claesz voor hem selven & als
voocht in desen van zyn broeders &
susters eysser / contra Lourus Claesz uuyt
Campen gedaechde / omme betalinge ter somma van
63 gulden ter causse van coop van een
paert verscenen paes laestleden, offslaend
't gunt den gedaechde voor de gedaechde
van inpost van 't selvyge paaert betaelt
heeft / Concluydeert tot condempnatie / mette
costen.

Cornelis Aeriaensz Moerbeec eysser contra Lourus
Claesz gedaechde als borge als princepael
voor Michiel Wyleffs gedaechde om betalinge ter
zomma van 3-10-0 ter causse van een
ketel verscenen Alreheylygen laestleden.
Concluydeert tot condempnatie & versoeckt gelt
off uuytleg metten costen achtervolgend
de boelbrieff.

OR 5657/73
Vellich Ontfangen voor 't recht van de inpost 20 sth.
Solvit Jan Jansz van Hoorn eysser contra Joris Amelsz
Sceepenen condempneeren den ghedaechde
gedaechde / om zyn brieff van oblegatie te kennen
de geeyste penningen twisken hier &
ofte ontkennen / Concluydeert tot condempnatie
6 weken te betalen
van dien & by provysy tot namtissement
off 't waer sake dat Joris Ames
van de somma 55 gulden ter causse van leer.
over een maent keerde met beter
Verscenen kerstyt laestleden volgend d'selve
en
recht. Actum den 12 may 1597
oblegatie daer van zynde / Com expensis.
mette costen.

Schepenen condempneren Joris Amelsz ten princepael
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& verclaeren dat den voorzeyden Joris Amels sal syn
versteken van keer & weer / Actum den 9en
juny 1597.
Syvert Pietersz Jacop Heyndericxz &
Cornelis Claesz Kistemaker eyssers contra
Pieter Heyndericxz Scotfanger tot Oude Nydorp
gedaechde / omme betalinge ter somma 67-6-0
ter causse van coop van balken by de
Burgermeyster & Sceepenen t'Oude Nydorp
van hemluyden gecocht & te dancke gelevert.
Versceenen kerstyt. Concluydeert tot condempnatie
offslaend 34 sth daer op betaelt.
Scepenen condempneren de wedue van Tys Jan Matys
de geyste soma te betalen twisken hier & een
maent / off sy keert het over 14 dagen met beter
recht / Actum den 4en augusty 97.
Vellich
Vellich
Vellich

Sceepenen condempneren Lourus
Claesz contra Syvert Pietersz
in gelt off pand twisken hier
& 8 dagen. Actum den 12en may
1597.

Claes Claesz Smit eysser contra de wedue van
Tys Jan Matys gedaechde om betalinge ter somma
9 gulden 3 sth ter causse van yserwerc en
arbeytsloon / Concluydeert tot condempnatie twisken
hier & 8 dagen.

Solvit

Laurus Claesz laet hem gewillichlyc
condempneeren Syvert Pietersz te betalen
twisken hier & 14 dagen ter
soma 73-19-0 berekent gelt. Actum
den 12en may 1597.

Joost Jonge Claes aen de Zydwint laet haer
gewillichlyc
condempneren Willem Hansz te betalen twisken
hier & 6 weecken ter somma van 37-2-0
nae vermelden een oblegatie / gesciet in presentie
Jan Willemsz & Jacop Koeman Sceepenen.
OR 5657/73v
Laurus Claesz heeft van alsulcke composytye ofte coop
twisken hem & Cornelis Jansz t'Enchuysen gemaeckt
ten huyse van Cornelis Jansz Quant binnen
behoorlycke tyt gebost voor den Schoudt & Jacop
Koeman Scheepen tot Nydorp / & heeft daer van den
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ledges in handen van de Scoudt gefurneert.
Cornelis Jansse eysser / contra Meynert
Garbrantsz gedaechde
Jacop Allert Folckerts eysser / contra Geryt
Willemsz gedaechde om betalinge ter somma
100 gulden verscenen may 97 nae vermelden
den kustincbrieff / Concluydeert tot condempnatie.
Solvit

Jan Allertsz Spaniaert eysser contra Pieter
Jan Almers gedaechde om betalinge ter somma
van 8-12-8 roerend van coop van een
scaep / offslaend 4 h guldens daer van
oom Heyn daer op ontfangen / Concluydeert tot
condempnatie.

Laurus Claesz laet hem gewillichlyc condempneren
Cornelis Jansz Quant twisken hier & 8 dagen te betalen
ter somma 7-14-0 ter causse van berekende penningen
gedaen in presentie van alle de Scepenen.
OR 5657/74
Den 9 juny 1597
Solvit

Pieter Pietersz Baemer, eysser contra
Dirck Gerytsz van de Langereys
gedaechde omme betalinge ter somma van
12 gulden ter causse van toegeseyde
penningen hercomend van coop van
een schuyt / verschenen Sint
Jacop verleden / Concluydeert tot condempnatie.

Vellich
Tys Aeriaen Tysses eysser contra Geryt Willemsz
Terdiec / gedaechde om betalinge ter somma van 12-10-12.
Scheepenen condempneren Geryt Willemsz
& Dirc Reyers wedue / elcx omme
de geeyste somma te betalen twisken
Cornelis Claesz Kistemaker eysser contra de wedue
hier & een maent off sy keren't
van Dirc Reyers gedaechde om betalinge ter somma van 39-0-0
over 14 dagen met beter recht.
op goede rekeninge / ter causse van rog.
Actum den 9en juny 1597.

Vellich Schepenen hebbeen de wedue vanSolvit
Dirc Reyersz & Geryt Willemsz
gecondempneert ten princepale
& versteken van keer & weer.
Actum en 21en july 97.
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Cornelis Jan Reyers eysser / contra
Meester Willem Jansz gedaechde, omme
betalinge van zekere huyshuer
& vorder versekert te syn van dit lopende
jaer huer.

Cornelis Claes Loops eysser / contra Pieter
Cornelisz Herbergier gedaechde / omme betalinge
ter somma van omtrent 20 gulden op
goede rekeninge, ter causse van zeker
achterstallyge kustinge / Concluydeert etc.
Schepenen hebben Tryn Claes off haer
Cornelis Jansz Quant eysser / contra Tryn Claesvoocht gecondempneert d'eysser het halff dr off haer voocht gedaechde / om betalinge
fat bier te betalen te weten 10 gulden.
ter somma van 10 gulden ter causse van een
halve ton bier daer op 't hylycken gedroncken
is.
OR 5657/74v
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren den
gedaechde te betalen den geeyste
somma twisken hier & een maent
off hy keert het met beter recht.
Actum den 9en juny 97.

Jan Jan Markus eysser contra Reyer --(---van de Weel gedaechde, om betalinge ter somma
van 4-5-0 ter causse van een lichtp(----rock verscheenen kerstyt.

Solvit

Arent Ghysebertsz eysser, contra
Joris Amelz gedaechde / om betalinge ter
zomma van 40 gulden ter causse van coop
& leverantie van een koe. Verscenen
paersmerckt / Concluydeert tot condempnatie.
Joris Amelsz laet hem gewillichlyc condempneren
de geyste zomma te betalen twisken hier & Sinte Lourus
eerstcomend. Actum den 9en juny 1597 geschiet in presenty
van Jacop Koeman Scheepen /
Scheepenen condempneren
Solvit
Cornelis Jaspersz & Geryt Gerytsz
de geeyste somma te betalen twisken
hier & en een maent off 't staet lamger
met gemoedt / Actum den 9en juny 97
mette costen daeromme gedaen.
Solvit

Geryt Jansz van Medenblyc eysser
contra Geryt Gerytsz gedaechdes om betalinge
ter somma 17 gulden 7 sth 2 penn ter causse
van fleys. Concluydeert tot condempnatie.

D'selve eysser contra Cornelis Jaspersz
gedaechde om betalinge ter somma 17-7-2
ter causse van fleys / Concluydeert tot
condempnatie.
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Solvit Pieter Lourus eysser contra Tys Pieter
Tys verwerer / om ruyminge van
zeker zynes erff.
OR 5657/75
De gedaechde wert gecondempneert
te betalen twisken hier & zes
Solvit
en
weeken. Actum den 9 juny 97
com expensis.

Compareerde in juydytie Cornelis
Michielsz & bekende van
Solvit
alsulcke huys & erff als hy al
overlange aen Griet Jan Tyts vercocht
heeft / al over omtrent 30 jaren
van Griet Jan Tyts off haeren erven
voldaen & betaelt te syn den laesten
penninc metten eersten / waer van
hy ten dien tyde haer een besegelde
quytantie gepasseert heeft.
Solvit

Dirck Gerytsz Scuytvoerder eysser
contra Sierep Claesz ghedaechde / omme
betalinge ter somma 20-2-8 ter
causse van rog volgend d'eyssers
redgyster / Concluydeert tot condempnatie.

Meynert Garbratsz eysser contra Cornelis
Michielsz gearesteerde / om
d'eysser te leveren
quytscellding van alsulc huys erff & vrye
reed / als hy aen de eysser off zyn huysvrouwen moeder vercocht heeft staende &
gelegen binnen Nydorp aen de straet / & dat
met hypoteec & waernisse naer behooren.
Concluydeert tot condempnati.
Claes Pietges eysser contra Pieter
Jan Almers gedaechde om betalinge ter
somma 6 gulden berekent gelt. Concluydeert
tot condempnati.

Solvit
Floris Jansz van Oude Nyerop medepachter
van 't hoorn- & slachtinpost onder den bedryve
van Medenblyc van den jaere 1587 / eysser
Scheepenen verclaeren by
contra . . . . . . . . .Cornelis Heyndericxz als
vonnisse dat pertyen hinc inde
Schoudt gedaechde, omme den eysser te doen rekenen
metten anderen sullen rekenen
& bewys van alle hem gedaechdes
twisken hier & 14 dagen & dat
ontfanc & uuytgeef van de inpost bovenvoor mannen Claes Grotes / Jonge
gemelt / mits dat hy eysser insgelycx
Jan Oom & Cornelis Rensz.
bereyt is / te doen van zyn ontfanc &
uuytgift / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Den gedaechde acordeert met den
eysser van alles te rekenen

OR 5657/75v
Geryt Claes Feuwes eysser contra
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Solvit

Aeriaen Aeriaensz gedaechde / omme betalinge ter
somma 52 gulden, ter causse van een koe
ofslaende 't gunt daer op betaelt is / mitsgaders
d'eysser te betalen / dat d'eysser de gedaechden /
koe een weec aen 't hoy gehouden heeft.
Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Aeriaen Cornelisz wonachtich in den banne
van Hoochtwoudt eysser / contra Heynderick Ouweneels gedaechde / omme betalinge ter somma van
16 gulden & 10 sth, ter causse van zekere
biggen / by den gedaechde van den eysser gecocht om
gereet gelt / & te dancke ontfangen / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

Solvit

Pieter Jan Almers eyssser / contra Heynderic
Claesz.

Vellich

OR 5657/76
Den 23en juny 1597

Sceepenen condempneren den ghedaechde den
geeyste somma te betalen twisken
hier & Sinte Mateus / Actum den 4en augusty 97.

Vellich
Vellich
Vellich

Vellich
Cornelis Aeriaens is gecondempneert
metten eysser te rekenen twisken hier
& 14 dagen / actum den 21en
july 97.

Symon Willemsz eysser / contra Tys Cornelisz
Blochuys gedaechde / om betalinge ter soma
van 4 gulden 15 sth ter causse van fleys
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Cornelis Claesz Kistemaker eysser contra Cornelis
Aeriaen Spanes gedaechde om betalinger ter somma
van omtrent 13 gulden, op goede rekeninge.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Jan Pieter Dirc Claes eysser contra Albert
Jan Dircx gedaechde / om ruyminge
van 2 hennen die den gedaechde opten eyssers
lyff op een jaerdach gecocht heeft.
Concluydeert tot condempnatie.
OR 5657/76v
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Scheepenen condempneeren Solvit
Claes Govertsz den geeyste
zomma te betalen twisken hier
& 6 weecken off 't staet langer
met gemoedt / Actum den 4en
augusty 97.

Willem Gerytsz tot Winckel als
gemacht van Jan Dircxz Appelboom
tot Hoorn eysser / contra Claes Govertsz
op Veenhuysz gearesteerde, om betal(inge
van een oblegatie / monterend ter somma
30 gulden / ter causse van gecochte
rogge / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Solvit

D'eysser belooft 't recht van de inpost
te furneeren.

Claes Aeriaensz t'Oude Nydorp eysser
contra Pieter Cornelisz Pol ingedaechde
met een weet / omme betalinge
Scheepenen condempneeren Pieter Cornelisz van zekere kustinge verscenen
Pol, den kustinc verscenen may laestleden
may laestleden / roerend van een huys
monterend ter somma 400 gulden, te betalen & erff / nae vermelden den kustincbrieff.
twisken hier & Sint Jacop eerstcomend
Concluydeert tot condempnatie, com expensis.
off 't staet langer met gemoedt. Actum
den 23en juny 1597.
Op welcke vonnisse den Schoudt van Opdam, uuyten naem vah de voorzeyde Pieter
Cornelisz hem stelt apellant voor den Hove van Hollant. Actum den
laesten juny 1597.
Scheepenen ordoneeren Cornelis Aeriaen Piet Geryts
& Syvert Jan Syverts tot voochden van de wedue
& kinderen van Dirc Reyersz Wysent.
Scheepenen condempneeren Cornelis Jaspersz Pieter Jan
Almersz Aeriaen Heyndericxz & Heynderick Cornelisz
met haer consocus gedaechde, contra den Offycier eysser / omme
binnen 4 dagen naedat hemluyden interrogatorie
gelevert is daer op verclaringe te doen van 't gunt datsse
daer aff weeten.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Dirc Jansz & Claes
Jansz van Horn zijn antwoort binnen den tyt van 10
dagen scriftelyc sullen overleeveren.
OR 5657/77
Meester Cornelis als voorspraec van de eyssersse aledgeert in judytie
dat Symon Pietersz den dienstmacht ter dueren uuyt gestooren heeft
geslagen gestooten & ter dueren uuyt heeft hieten gaen.
Aen mannen Cornelis Aeriaens

Willem Dircxz van Winckel als vader van
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Jan Aeriaens & Dirc Jan
Robbes mits dat arbyters
huer advys scrifftelyc sullen
overleveren.
De gedaechde ontkent wel
espresselyc den dienstmaecht
geslagen gestooten ofte gemoleert
te hebben aen haer lyff ofte
anders & ooc mede ter dueren
uuyt heeft hieten gaen.

Anna Willems zyn dochter eysser contra Symon
Pietersz Keyns gedaechde om betalinge ter somma
20 h gulden, met alsulc bygoet als d'voorzeyde Anna
Willems voor haer dienstloon bedongen heeft
& hy gedaechde haer belooft heeft / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Symon Pietersz vellich.
Nae 't blyc dat voor Scheepenen gecomen is. Soe hebben
Scheepenen Claes Voorin van alsulcken eyss & concluysie
als den Schoudt eysser op hem gedaechde gedaen heeft / daer
van geapsolveert / op welcke vonnisse den Schoudt protesteert.
Copie & dach.

Joris Amelsz eysser / contra Marytgen Pieter
Adams off haer voocht gedaechde / & verweerster
D'eysser voor replyc sustineert
ter ander syde / De voornoemde eysser seyt hoe
dat
voor uuyt 't gunt voor getekent iss also
de verweerster in de qualite als vooren gepasseert
de gedaechde d'voorzeyde ama haer
heeft, zeker quytantie gepasseert voor Pieter
dienst, dien sy overbodich
Reyersz & Syvert Pietersz Schepenen der
presenteerde te volbrengen geweyvoorzeyde stede Nydorp / van date den 6en janua
gert heeft, gelyc hy by eede
92 / & also d'selve Joris Amelsz is bevonden
nyet sal durven ontkennen / Concluydeert dat hy mette quytantie nyet beholpen is nae
d'eysser als apud acta.
rechte uuyt oorsake dat Marytgen Pieter
Volgende de bekentenis van de gedaechde Adams wedue selffs nyet mede voor de
alhier gedaen, dewelcke de coop
voorzeyde Scheepenen gecompareert es / maer
alleen
& belo/fte als volgende den eysch
Jacop Pietersz Rood haeren broeder seggende
bekent heeft alhier in judytie . . . . . . .
hem voocht te wesen van haer / & oversulcx
is te duchten, dat het in tyde & wyle
nae rechte nyet soude mogen subsisteeren.
Versoeckt daerome d'voorzeyde Joris Amelsz dat
den voorzeyde wedue by neffens haeren iegenwoordygen voocht voor Scheepenen alhier sal
compareeren / & doen d'voorzeyden eysser &
synen
erven quytantie in behoorlycke forma
van alsulc lant als hy eysser van haer
gecocht & betaelt heeft / & by refuys van
dien / dat den voorzeyden wedue in de voorzeyde
qualite sal werden gecondempneert
omme 't gunt voorzeyd te effectueeren &
volbrengen com expensis /
mits presenterend wederomme te restytueeren alsulck
quitantie als hy eysser van haer genoten & ontfangen
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heeft & dat de kinderen van de voorzeyde wedue mede sullen
quiteren in behoorlycke forma passeeren.
OR 5657/77v
Cornelis Rembrantsz & Dirck Claesz zyn
van Scheepenen gelt off uuytleg toegewesen
contra Jan Eyvetsz twisken hier & 6
weecken, nae vermelden huere boecken off
't staet langer met gemoedt.
OR 5657/78
Den 7en july 97
Reyer Muller eysser contra Laurus Claesz
gedaechde / omme betalinge ter somma van
70 Karolusse guldens, als reste van
meerder somma verscheenen al over lanc
blyckende by een oblegatie daer van
zynde / concluydeert tot condempnatie com
expensis.

Vellich
Scepenen condempneren Cornelis Jansz
d'eysser te betalen twisken hier &
6 weecken. Actum den 4en augusty 97.

Jan Aeriaens van Hoogebiere eysser contra
Cornelis Jansz Quant gedaechde, omme betalinge
ter
somma van omtrent 10 gulden ter causse van
vleys / Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

Syvert Pietersz Jacop Heyndericxz com socus
eyssers / contra Pieter Heyndericxz Scotfanger tot
Oude Nydorp gedaechde omme betalinge ter
zomma van 23 gulden ter causse van
balcken, versceenen kerstyt / Concluydeert tot
condempnatie.
Vellich

Syvert Pietersz & Cornelis Claesz Kistemaker com socus eyssers / contra Jan Geryt
Symons t'Oude Nydorp gedaechde omme
betalinge
ter somma van 36-10-0 gulden / ter causse van
100 deelen verscheenen kerstyt. Concluydeert tot
condempnatie com expensis.
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OR 5657/78v
Solvit
Vellich
Schepenen condempneren den gedaechde
te betalen twisken hier & 6
weecken, actum den 21en july 97.

Sybrant Cornelisz Langereys eysser contra
de wedue van Cornelis Jan Geryt Oyts gedaechde
omme betalinge ter somma van 28-5-0 ter
causse van coop & leverantie van een
paert / Concluydeert tot condempnatie.

Claes Voorin eysser / contra Pieter Jan
Almers / & Reyer Muller gedaechde / om
betalinge.
Vellich y

y Vellich

Cornelis Janssen Quant eysser contra
Jan Maerten Wevers ghedaechde, omme
betalinge ter somma 20 sth ter causse
van verteerde costen / Concluydeert tot condempnatie.
D'selve eysser contra Symon Pieter Jaep
Heynes ghedaechde om betalinge ter somma
van 20 sth ter causse van verteerde costen.
Concluydeert tot condempnatie.
D'selve eysser contra Pieter Tysz ghedaechde om
betalinge ter somma 23 sth ter causse
van verteerde costen / Condcluydeert tot
condempnatie.

OR 5657/79
Den 21en july 1597
Vellich
Solvit
D'eysser renonseert van der instantie.

Dirck Gerytsz Schuytfoerder van de Langereys
eysser / contra Heynderick Ouweneels gedaechde
om betalinge ter somma van 20 gulden
ter causse van rog verscheenen lichtmis
laestleden / volgende d'eysser zyn redgyster.
Concluydeert tot condempnatie com expenses.

Verclaren de gedaechde wert Solvit
gegunt copi & dach van 14 dagen
salvo 't reterdement tot teyndens
recbt / & sullen de costen staen
tendens recht.
Vellich

Meynert Garbrantsz eysser contra Michel
Dircs Lyckes gedaechde / om betalinge ter somma
26-12-8 ter causse van een halve buyc
fleys. Verscheenen Sint Jan laestleden / volgende
d'eyssers redgyster / Concluydeert tot condempnatie
com expenses.
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Heynderic Claesz Appelpent eysser / contra . . . . .
Solvit
Vellich

Pieter Symonsz Backer van de Sydwint eysser
contra Claes Jonge Claes wedue / omme betalinge
ter somma 8 gulden min 3 groot / ter causse van
backarbeytsloon / Concluedeert tot condemnpatie
com expenses.

OR 5657/79v
De gedaechde wert gegunt copie &Solvit
dach tot 14 dagen & sullen de costen
staen tendens recht.

Jan Cornelisz Kinneman eysser contra
Meynert Komen Garbrants gedaechde / om
betalinge ter soma van 37-11-8.

Scheepenen renvoyeren den questie hinc
inde aen mannen namentlyc aen
Cornelis Jansz Quant, Sijvert Pietersz
& Piet Sykes op een beproeff / op welcke
vonnis Jan Matysz d'eyssers protesteert.
Vellich

Floris Claesz eysser contra Aeriaen Wylefs

Scheepenen condempneren Meynert Garbrantsz d'eysser te betalen 37-11-8
& dat twisken hier & kerstyt eerstcomend / Actum den 29en september 97.
Schepenen houden d'eys van costen in advys off stellen 't selfde in state
& hebben Schepenen vorder Meynert Garbratsz gecondempneert in de rechtelycke costen.
tot taxatie & moderatie van Schepenen. Actum den 9en october 97.
Pieter Barents laet hem gewillichlyck Solvit
condempneren de geeyste somma te betalen Pieter Smit eysser / contra Pieter Barentsz
twisken hier & 6 weecken.
gedaechde om betalinge ter somma van 153 ter
Actum den 21en july 97.
causse van kustinc verscenen may.

Den 21en july 1597
Ten overvloet. Soe is't dat Marytgen Pietersdr
gedaechde ten overstaen van Syvert Pietersz haeren
voocht / alsnoch anoyeert den quytscell, by Joris Amels /
van haer vercochte stucke lants gelevert hem Joris
oversulcx alsnoch quyteerend / als volgend den selve
zyne besegelde quytscelldincbrieff gereserveert
nyetemin 't gunt haer gedaechde noch duechtelyc resteert
volgende haere besegelde kustincbrieff.
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Op huyden den 4en augusty 97 is voor Scheepenen ondergezeyt
gecompareert Marytgen Pieter Adams by haer hebbend
Syvert Pietersz haeren voocht, & accepteert
't gunt voorzeyd es / & persisteert by de gedaene quytscelding
gedaen in presentie van Jacop Pietersz Koeman & Cornelis
Garbrantsz Kampff Scheepenen.
OR 5657/80
Rechtdach den 4en augusty 97
Scheepenen condempneren Claes
Kruyff / Jan Eynertsz van de sententie
door de Scotfangers te vryen
en costeloos & scadeloos te
Solvit
houden /
& in gevalle Claes Kruyff can
bewysen dat hy de Scotfangers
boeken betaelt heeft dat hy
mede sal vry zyn /

Jan Eynetsz eysser contra Claes Kruyff
gedaechde om bevryt & geindempneert te syn
van alsulcke sententie als hy eysser
tot synen nadeel heeft / contra de Scotfanger.

Solvit Aeriaen Jansz Brouwer eysser / contra
Heynderic Ouweneels gedaechde omme betalinge
ter somma van 6 gulden 4 sth / berekent
gelt / ter causse van . . . . . . . . . . . . . ..
Michiel Aeriaensz & Rembrant Dircxz
eyssers / contra Reyer Muller gedaechde omme
leverantie van zeker vercocht gelt / Concluydeert
tot condempnatie / van dien com expenesis.
Solvit

Pieter Janssen Wit eysser / contra Cornelis
Vellich
Bartomeusz Snyer gedaechde, om betalinge
ter somma 12 gulden min 5 sth, ter
De gedaechde wert gecondempneert d'eysser causse van een koe / Concluydeert tot
te betalen achtervolgend d'eyss
condempnatie com expensis.
met compensatie van costen.
Actum den 13en october 97.
OR 5657/80v
Vellich

Solvit

Claes Voorin eysser / contra Jan Meyner(
gedaechde / omme metten eysser te rekenen
volgende zyn redgyster, & dienvolgend
d'eysser te betalen 't gunt den gedaechde
bevonden wert sculdich te syn.
Concluydeert tot condempnatie.
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Vellich

Meester Jan Matyssen eyser / contra
Geryt Willemsz Terdiec / & Reyer
Muller gedaechde / om betalinge van
Geryt Willems 9 gulden / & van Reyer rekeninge &
dienvolgend betalinge.

Jan Jacopsz consingneert 't recht
van de inpost 2 gulden.
Solvit
Vellich

Jan Jacopsz van de Moerbeec eysser contra
Lourus Claesz gedaechde om zyn brieve van
oblegatie te kennen off ontkennen
& dienvolgend / gecondempneert in de somma
van 107 gulden 10 sth met seker verloopen
renten / Concluydeert tot condempnatie /
met noch betalinge 5-2-0 toeseyde penningen.

OR 5657/81
Den 18en augusty 1597
Solvit

Albert Jan Dircx & Pieter Maerten Aeriaens
als voochden van 't nagelaten inosente weeskint
van Pieter Jan Smits eyssers / contra Cornelis
Aeriaen Piet Geryt, & Syvert Jan Syverts
als voochden van de wedue & kinderen van
Dirc Reyersz aen de Wysent / gedaechdens / &
dat om betalinge ter somma van 100
k guldens hooftpenningen / met zeker verloopen renten
versoecken daer van betalinge, ofte ten
minsten versekeringe van de voorzeyde hooftpenningen
mette versceenen renten / Concluydeeren tot
condempnatie van dien.

Solvit

Albert Jan Dircx eysser contra Willem Hansz
gedaechde / en dat om betalinge ter somma van
7 gulden 15 sth als reste
van meerder somma ter causse van hoy
verschenen over jaer / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit
Scepenen condempneren den gedaechde
te betalen twisken hier & een
maent, off hy keert het over
14 dagen met beter recht /
Actum den eersten september 97.

Piet Cornelisz Herbergier eysser contra
Luytgen Cos van Medenblyc
gearesteerde / om betalinge ter somma
van 4 h gulden als reste van meerder
zomma ter causse van verteerde wyncoop.
Concluydeert tot condempnatie.
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Luytgen Cos is gecondempneert contra
den Offycier in 42 scellingen / & dat ter
oorsake Luytgen gearesteert es / &
op zyn betekende rechdach nyet es
gecompareert.

Joris Amelsz eysser contra Jan Willemsz &
Jacop Koeman gedaechdens.

OR 5657/81v
Cornelis Jansz Quant eysser contra
Piet Freecx gearesteerde, om betalinge
ter somma van 7 gulden 2 h sth ter
causse van verteerde wyncoop /
Concluydeert tot condempnatie.
Pieter Janssen van de Langereys eysser
contra Jan Geryt Maertsz ghedaechde, om
betalinge ter zoma van 12 gulden 2 sth
4 penn ter causse van coop van . . . . . . . . . .
OR 5657/82
Den eersten september 1597
Solvit

Heertgen Geryt Amels & Symen Jacopsz
als oomen & voochden van de wedue
& kinderen van Reyer Geryt Amels wedue
eyssers / contra Bayke Toemsz gedaechde om
betalinge van 7 gulden / als reste van
meerder somma ter causse van een
een boelseel by hem aengenomen &
berekent gelt / Concluydeert tot condempnatie.
Cornelis Jan Reyers eysser contra Meyster
Willem Jansz gedaechde.
Cornelis Claesz Kistemaker eysser contra Claes
Ooleffsz gedaechde om betalinge ter somma van
0-19-10.
Noch Pieter Tysz uuyten Campen van wegen
de molen 9-0-8.

OR 5657/82v
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Vellich
Solvit
Schepenen condempneren den gedaechdes
te betalen twisken hier & een maent
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den 29en sept. 97
Solvit

Aeriaen Meynertsz eysser contra Cornelis
Jan Bleskes gedaechde om betalinge ter somma
van 32-10-0 ter causse van laken.
Concluydeert tot condempnatie.

Jan Jan Geryt Oyts eysser contra Jan
Cornelis Jan Reyers, Meyns Joris &
Muyes Jan Castercoms / gedachdens
& dat uyt oorsake van zeker gehaelt
flas, 't welc de gedaechdens sonder consent
van de eysser voorzeyd & contrarie de
preveledgen
't selve vlas van 't velt gehaelt
beroerende de tienden / Concluydeere
d'eyssers / dat d'voorzeyde gedaechdens, haer
flas is verbuert / & noch viervoudt
daer en boven, 't selve vlas te betalen
in handen van de eyssers salvo de hooge
vierscaer syn actie, versoeckt hierop recht & vonnis / com expensis.

De gedaechde ontkent wel espresselyc zyn vlas thuys
gehaelt te hebben en getient, concluydeert derhalven
de gedaechde tot apsoluytie mette costen.
D'eysser ontkent wel espresselyc enyge gerechticheyt
aengaende zyn tienden ontfangen off genoten te hebben, &
presenteert 't selfde is 't noot by eede te purdgeeren.
Geryt Heertgesz eijsser, contra Reyer
Heertges & Pieter Heertgesz uuyt
Broec op Langendyc gearesteerdens.
OR 5657/83
Scheepenen hebben op huyden den questy, hinc
inde / contra den Scoudt eysser / & Jan Claes
Gerytssonen Verwers / 14 dagen in state gestelt
mits dat den Scoudt 't reterdement sal betalen
tot taxatie van Scepenen & dat voor dese intstantie.
Vellich
De gedaechde es gecondempneert in

Solvit

Beyke Toemsz eysser / Pieter Symonsz
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gelt off uuytleg twisken hier
& 6 weecken off hy
keert het over 14 dagen met
beter recht / Actum den 1en
september 97.

als borge & princepael voor Jacop Florisz
gedaechden / om betalinge ter somma van 5 gulden
ter causse & volgende den boelbrieff daer
van zynde / versoeckt daer van gelt off
uuytleg com expensis.

Is Pieter Symons gecondempneert
in 5 scellingen uuyt crachte den
boelseel / tegens den Scoudt.
Vellich

Solvit

Dirck Arisz van Calverdyc eysser / contra
Pieter Woutersz gedaechdens, concluydeert
d'eysser dat die gedaechde gecondempneert sal
werden syn handen te houden & te ledigen
van alsulc paert, als hy onder pretext
van pretensse coop onder syn bewaringe
heeft / ontfangen duer handen van Jan Jaep Messoon
't welc nochtans d'eysser / met recht is competerend
& toebehoorend / als by hem gecocht zynde van
eenen . . . . . . .coopman uuyt Frieslant, met alle
costen hieromme gedaen.

Scheepenen verclaeren by vonnisse dat
also Pieter Heertges / Geryt
Heertgesz geen borcch gestelt
heeft voor zyn achterwesen
Geryt Heertgesz eysser / contra Pieter Heertgesz uuyt
dat het saet 't welc Pieter
Broec op Langendyc, om d'eysser te leveren suffesante
Heertges & Reyer Heertges
borch & versekeringe voor de penningen by den verwerer
alhier in de juerisdictie hebben
den eysser voor seker hoy in coope belooft / & dat
sal wesen execuytabel, also
voor & aleer hy uuyt dese juerisdictie gaet
sy 't vonnis van date den eersten ofte by foute van dien / dat het saet 't welc
september laestleden nyet voldaen de gedaechde alhier tot Oude Nydorp heeft / sal
hebben / & dat voor syn
verclaert voorden voor de uuytgeloofde penningen
execuytachterwesen / & dat twisken
abel, om by execuytie te mogen procedeeren tot
hier & 2 mael 24 uren.
inninge van de uuytgeloofde penningen met alle costen.
en
Actum den 15 september 97.
Scheepenen condempneeren Pieter Heertgesz dat hy
de voerwaerden sal voldoen / & by foute van dien
dat 't saet sal in arest blyven alhier in de juerisdictie
ter tyt & wyle toe de voerwaerden voldaen syn.
OR 5657/83v
Scheepenen condempneren de
Den Schoudt eysser contra de tienders van Terdiec
tienders van Terdiec contra den
seyt hoe dat sy haer vervordert hebben / zeker
officier / in de rechtelycke boeten. zaet, 't welc by de Boode wetlyc in areste
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Actum den 13en october 97.

genomen is / uuyte dese juerisdictie van
Oude Nydorp te vervoeren. Dat sse daer aen
gebeurt hebben elcx een boete van 17 sth
& zyn den selvygen op huyden den eersten september
97 vellich verclaert / uuytgenomen Pieter
Heertgesz.

Solvit

Pieter Heyndericxz Scotfanger t'Oude Nydorp
eysser / contra Aris Garbrantsz van de Moerbeec
Pieter Garbrantsz Moerbeec & Jan
Maertensz Kueninc gedaechde / om gelt off
uuytleg, nae vermelden zyn boec van den
jaere 1596 & 97 / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Cornelis Jansz Herbergier tot Winckel
eysser / contra Reyer Muller gedaechde / om rekeninge
& dienvolgend betalinge.
Scheepenen hebben den questi hinc inde
contra den Schoudt & Pieter Heyndericxz
Scotfanger t'Oude Nydorp in state gestelt.
Scheepenen condempneeren Reyer Pietersz Borst
& Jan Aeriaensz Veel, ghedaechde contra Dirc Arisz
van Calverdyc / omme twisken hier & 14
dagen naedat haer interrogatorium gelevert
is, alsdan binnen 24 uren haer
getuychenis te doen.

OR 5657/84
Upten 15en september @1597
Den offyscier eysser contra Cornelis Janssen & Rens Pietersz
gedaechdens / refereert d'selven eysser tot zyn princepalen
eysch & concluysie, by hem overgeleyt & geexibeert
den 15en deser maent september 97.
Idem den selven eysser insgelycx / contra Meester
Jan van Oude Nydorp.
Jan Mathysz als procaratie hebbende
van Jan Cornelisz Kinneman eysser / contra
Meynert Komen Garbrants gedaechde, volgens de
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voorgaende retracte.
Jan Matyssen uuyten naem als vooren, in der qualite
soe hy procedeert versoeckt alhier (also Meynert Garbratsz
voorzeyd) nyet en compareert / noch gemachticht en seynt
dat hy gecondempneert sal werden in den eyssers synen eysch
& versteken van vorder keer & weer / & voorts in alle
vorder costen scaden & interesten die tot desen dage toegevallen syn / also hy gedaechde tot versceyden reyse
heeft gelitiscontesteert / in state.
Up huyden den 15en september 1597 compareerde in juydytie
voor den vierscaer tot Nydorp voor Scheepenen aldaer / Jan Geryt
Maertens wonachtich in de Campen, & heeft bekent
als dat hy aen Symon, Lutjaeps, & Heertgen Gerytsz
vercocht heeft vier koyen, te weten drie kalffkoyen, met een
vaerekoe / & dat om gereet gelt / mits condytyen dat hy
Jan Gerytsz voorzeyd d'selve koyen sal in de wey mogen houden tot
Sinte Maertens merckt eerstcomend / off 8 dagen daernae
& belooft alsdan d'selve koebeesten den voorzeyden Symon Jacopsz
& Heertgen Gerytsz alsdan de selve koebeesten vry & sonder
eenyge costen te leeveren / sonder d'selve aen yemant anders
te vercoopen ofte veralioneeren.
OR 5657/84v
Upten laesten september 97
Solvit
Vellich
Scheepenen condempneren den gedaechde te betalen
twisken hier & Sinte Katryn 16 h gulden
& de vorder reste in state / Actum den
13en october 97.

Geryt Willemsz Terdiec eysser
contra Cornelis Bartomeusz Snyer
gedaechde omme betalinge ter somma
van 35 gulden versceenen lanthuer
met noch een half achelen koorn
offslaende 't gunt daer op betaelt
is / Concluydeert tot condempnatie.

Floris Claesz eysser contra Dirck . . . . . . . .
Solvit

Garbrant Pietersz van de Moerbeec eysser
contra
Cornelis Michielsz van de Sydwint
gedaechde / als voocht van Jochem Jansz.
Concluydeert d'eysser dat de gedaechde
gecondempneert sal werden d'eysser
te betalen de soma 6 gulden voor
omtrent 5 weecke costgelt by Jochem
verteert off anders tot discretie van
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Sceepenen / off mannen haer dies verst--mits ooc 9 sth verleyt gelt, mette
costen / com expensis.
Solvit

Symon Jansz eysser contra Cornelis
Bartomeusz Snyer, gedaechde, om betalinge
ter somma van 30 gulden ter causse van
coop van een koe / Concluydeert tot condempnatie / verscenen mey . . . . . . . . . . . .

OR 5657/85
Den questi hinc inde contra den Schoudt eysser contra
Jan Claes Geryts zonen verwerers / is op huyden
by vonnisse verclaert, dat den Schoudt binnen
8 dagen sal leveren copie van zyn documenten
& den verweerers binnen 10 dagen, & dat
pertyen hinc inde sullen furneeren binnnen 10 dagen.
Scheepenen hebben Tys Pieter Tys van alsulcken
eysch & condluysy als den officier op hem heeft
gedaen & genomen nopend 't aenseg van Pieter
Lourusz geapsolveert.
Meynert Garbrantsz Procareur seyt hier selffs geweest
te hebben gecompareert te syn & ooc by Procareur
adgeert te hebben / mits welc geen contimacx alhier
en valt versoeckt daerome dat d'eysser sal voorts
procederen op voorgaende eysch en anwoort / mitsgade(rs
reconventie ofte by foute van dien, dat den gedaechde
toegewyst sal worden, comparant van desen instantie
& apsoluytie van den instantie.
Sheepenen condempneeren Meynert Garbrantsz in den
eysch & concluysie by den Procareur van Jan Cornelisz
Kinneman op hem gedaen en genomen /
mits dat d'execuytie sal surceeren twisken
hier & kerstyt & stellen den eysch van de costen.
OR 5657/85v
Den 13en october 1597
Solvit

Syvert Pietersz & Dirck Jansz Backe
als voochden van Herck Backers weeskinderen
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eyssers / contra de voochden van Dirc Reyers
wedue en kinderen verwerers.
Solvit

Cornelis Jacopsz Rommelaer eysser
contra Geryt Claesz Feuwes gedaechde om
betalinge ter somma van 11 gulden
ter causse van vleys / Concluydeert tot
condempnatie.
Scheepenen gehoort & gesien hebbend den eysch &
concluysie van de officier eysser / gedaen &
op & tegens Dirck Jansz & Claes Jansz
van Barsingerhorn ingedaechde met een
weet / & oock by hemluyden genomen
advys van consellenten / hebben Scheepenen
by haeren vonnisse d'voorzeyde Offycier van
zynen eysch en concluysie opten voorzeyde innegedaechden gedaen & genomen ontseyt
& den voorseyden ingedaechden daer van geapsolveert
omgecyferent de costen op welcke vonnisse den Schoudt
protesteert.

Pieter Dircxz consingneert 20 sth
voor den inpost.
Solvit
Scheepenen condempneren Lourus
Claesz de geeyste somma te betalen
binnen 6 weecken off hy
keert het over 14 dagen met beter
recht. Actum den 13en october 97.

Pieter Dircxz Kurffmaker van Winckel &
Heertgen Cornelisz eyssers / contra Lourus Claesz
uuyte Campen gedaechde / om zyn oblegatie
te kennen off ontkennen / Concluydeert tot
condempnatie van dien & by provisie tot
namtissement van de somma van 50 gulden
hooftsom
Vellich
mette verloopen onbetaelde interest totte
effectuele betalinge toe volgend d'selve
Schepenen condempneren Laurus
oblegatie / daer van zynde com expensis.
Claesz in de costen / & verder versteken van
keer & weer soe hy nyet en compareert
by gespannen vierscaer / Actum den 17en
october 1597.
OR 5657/86
Scheepenen verclaeren dat pertyen
Claes Voerin eysser contra Heynderick Vattes
twisken hier & 14 dagen op
gedaechde om rekeninge & dienvolgend betalinge.
een sonnendach sullen rekenen / & indien Concluydeert tot condempnatie.
Heynderic nyet conpareert geciteert
zynde dat den rekening sal staen aen de
eysser / & nyet aen de gedaechde.
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Cornelis Jansz consigneert 17 sth 8 penn Solvit

Cornelis Jansz Herbergier tot Winckel eysser
contra Reyer Muller, gedaechde / om betalinge
ter somma van 82-x-8 hem eysser van Reyer
Pietersz resterend / Concluydeert tot condempnatie
berekent gelt.
Solvit

Noch d'selve eysser contra Geryt Willemsz
Terdiec gedaechde om rekeninge
& dienvolgend betalinge / Concluydeert
tot condempnatie.

Is by de Scheepenen & Burgermeysters van de jare 96
geacordeert dat Jan Symonsz Bode sal volgen 50 gulden uuyten
Mient / & is 't selvyge by de tegenwoordige Scepenen
geacordeert dat 't selvyge te kerstyt eerstcomd in rekeninge
sal gepasseert werden.
OR 5657/86v
Den 2en october 1597
Vellich
Vellich

Solvit

Willem Hanssen eysser contra Reyer Dirck Reyers
aen de Wysent gedaechde / om betalinge ter somma
van 5 gulden verteerde wyncoop / Concluydeert tot
condmempnatie.
Scheepenen condempneren Reyer Dircxz
de geeyste soma te betalen twisken
hier & kerstyt / off hy keert het over
14 dagen met beter recht. Actum den 24en
november 97.
Solvit Noch d'selve eysser contra Jacop Claes Loris
wedue off haer voochden gedaechde om betalinge
ter soma 3-12-8 berekent gelt / Concluydeert
tot condempnatie.
Meester Cornelis heeft geconsigneert
Vellich
20 sth
Scbeepenen condempneren den ghedaechdes den

geeyste somma mette costen tot taxatie
van sceepenen te betalen twisken hier
& 3 weken off hy keert het over

Tiete Lievesz van Franiker eysser / contra
Lourus Claesz gedaechde / om betalinge ter soma
76 gulden offslaend 13-2-0 daer op betaelt
ter causse van coop & leverantie van
een merypaert. Verschenen Bartomeus
laestleden / Concluydeert tot condempnatie
van dien / & dat den gedaechde sal werden
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14 dagen met beter recht / Actum den
27en october 97.

gecondempneert d'eysser te betalen alle
scaden versuymenis & costen by den eysser
geleden & noch te lyden, & dat nae
vermelden den selven oblegatie &
dat tot taxatie van Sceepenen.

Vellich
Vellich
Jan Syvertsz eysser / contra Sierep Claesz
De gedaechde es gecondempneert te betalen offe syn cuerateurs gedaechde om betalinge
twisken hier & kerstyt mette rechtelyke
ter somma 44-10-0 / met interste
costen / Actum den 24en november.97.
totte effectuele betalinge toe / offslaend
't gunt daer op betaelt is, volgend den
oblegatie / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
OR 5657/87
Matheus Fransz van der Hoeff Brouwer tot
Delft eysser / contra Heynderick Claesz
Appelpent & synen borgen gedaechde / om voorts
te procederen volgende de laeste retract
& voorts gecondempneert te werden in de
soma 14 gulden / volgende den eys te rolle
gestelt / den 11en november 96 / Com expensis.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat
Jacops Pietersz Koeman / sal mogen volstaen
met een ponts boet, van dat hy Hilgont
Cornelisdr / ten huyse van Jan Pietersz
Koeman geslagen heeft / off ten waere
den Schoudt doceerde / dat Jacop Pietersz
ten huyse van zyn broeder geweldelycken
gecomen waer / op welcke vonnisse den
Schoudt hem stelt apellant voor den Hove
in Hollant.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van den Officier
eysser gedaen / op en tegens Meester Jan Scoolmeester
tot Oude Nydorp gedaechde / & den defentie van de voorzeyden
gedaechde hebben Scheepenen also 't placaet
alhier nyet gepubliceert en is, den Schoudt synen
eysch & concluysie / opten voorzeyden gedaechde gedaen
& genomen ontseyt / & den gedaechde daer van
geapsolveert / op welcke vonnisse den Schoudt hem
stelt appellant voor den Hove van Hollant.
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OR 5657/87v
Vellich
Vellich

Jan Cornelisz Schager eysser contra Coster
Wouter gedaechde, om betalinge ter somma 9
gulden
ter causse van fleys / Concluydeert tot
condempnatie.

Geryt
Condempneert in gelt off
uuytleg twisken hier & een
maent. Actum den 17en october 97.

Willem Hanssen eysser contra
Huybert Heyndericxdr van de Sydwint gedaechde
om betalinge nae vermelden een boelseel.

OR 5657/88
Den 10en november 1597
Vellich

Solvit

Jan Hermensz van Hoorn eysser contra
Geryt Willemsz Terdiec gedaechde / omme
betalinge
Schepenen condempneren Geryt Willemsz ter somma 4 gulden ter causse van een witte
twisken hier & 14 dagen te kennen
deken / Concluydeert tot condempnatie
off ontkennen off hem voor de voorzeyde com expensis.
zomma sterc gemaeckt heeft off nyet.
Vellich
Scheepen condempneren Jan Maertsz
te betalen twisken hier & dertienen
eerstcomend / & soe Jan Maertsz yet heeft
te seggen, mach zyn actie institueren
op Dirc Jansz Kuec.
Vellich

Schepenen condempneren den ghedaegde
te betalen twisken hier & lichtmis eerstcomend / off hy keert het
met beter recht / Actum den 8en december
Vellich 1597.
Vellich
Vellich

Jan Janssen eysser contra Jan Maerten Folckerts
gedaechde om betalinge van zeker resterende
huyshuer.

Tryn Engelsdr eyssersse contra Heynderic
Claesz Appelpent.

Cornelis Jansz Glasemaker wonend in
Groningerlant eysser contra Heynderick
Claes Voorins om betalinge ter somma van
10 gulden ter causse van een laken & eetbaer
waer.
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Meester Jan Matysz eysser contra Jan Dircxz
Fyn van Lemmerschaech gedaechde / om
betalinge
ter somma 18 gulden ter causse van meesterloon.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.
OR 5657/88v
Den 24en november 1597
De gedaechde is gecondempneert d'eyssers
twisken hier & lichtmis off
De voochden ofte erffgenamen van de kinderen van
't staet langer met gemoedt, te
† Jan Pieter Wyerts eyssers, contra / Claes
betalen ter somma van 10 gulden.
Symon Snyers gedaechde, om betalinge ter somma van
10 gulden / als reste van meerder somma van coop
van een huys & erff. Concluydeert tot condempnatie.
OR 5657/89
Rechtdag den 8en december 1597
Dirck Aeriaen Claes Zygers eysser / contra
Geryt Willemsz Butterpot gedaechde / omme
betalinge ter somma van 6 h gulden ter
causse van lyffcoop van een broec
al overlanc verscheenen / offslaend den
wyncoop die te corten staet, concluydeert
tot condempnatie.
Solvit

De voochden van de wedue & kinderen
van † Meyster Toemas Jansz eyssers
contra Jan Willemsz Herbergier tot
Oude Nydorp / om betalinge ter somma
van 35 sth toedaenct gelt. Concluydeert
tot condempnatie.

Solvit
De gedaechde is gecondempneert te
betalen twisken hier & lichtmis
& de vorder reste aen mannen
namentlyc Dirc Aeriaensz, Jan
Claesz & Floris Pauwelsz.

Cornelis Dirck Backers van Winckel,
eysser / contra Jonge Jan Aeriaen Buers
gedaechde / als vader van Jan Jansz zyn
overleden zoon, & dat om betalinge
ter somma van 3-5-0 ter causse van
coop van 2 spiegels / met noch zeker
dienstloon, & dat tot seggen & uuytsprae(
van twee off drie van het compandgy
van 't bootsvolck die van de saec weete.
Concluydeert tot condempnatie.
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Claes Aeriaensz tot Winckel eysser / contra Jan
Pietsz wonachtich opte Ryd / gedaechde / om betalinge
van zeker laken / by des gedaechdes huysfrou
van de eysser gecocht / Concluydeert tot condempnatie.
OR 5657/89v
Solvit Hermen Pieter Hermens eysser, contra
Cornelis Bartomeusz laet hem
Cornelis Bartomeusz Snyer gedaechde / om
gewillichlyc condempneeren te betalen
betalinge ter somma van 62 gulden ter
twisken hier & mey / Actum den
causse van nae vermelden een oblegatie.
en
14 january 98.
Concluydeert tot condempnatie.
Vellich
Vellich Cornelis Jaspers
Pieter Jansz is gecondempneert
in gelt off uuytleg twisken
hier & lichtmis / & voorts
tegen den Schoudt in 11 sth
ter causse van velliche-& sententie gelt.

Solvit Willem Hanssen eysser / contra Pieter Jonge
Jan Snyers, & Cornelis Jaspersz gedaechde
om betalinge ter somma van Pieter Jongejans
nae 'n boelseel & van Cornelis Jaspers
22 h sth berekent gelt.

Scheepenen condempneren Jonge Jan
Aeriaensz
Vellich

de Langebruggers & Cornelis Jaep Grootes
in gelt off uuytleg twisken hier &
lichtmis / contra Dirc Claesz Scotfanger om
betalinge na vermelden syn boec.

OR 5657/90
Den 19en january @ 1598
Schepenen condempneren den ghedaechde
te betalen twisken hier & een Solvit Jacop Heyndericxz eysser / contra Aeriaen Aeriansz
maent off hy keert het beter
recht / Actum den 2en february 98
ten princepael gecondempneert /

Scheepenen condempneren Geryt
Willemsz, d'eysser te betalen Solvit
twisken hier & een maendt

van de Weel gedaechde, omme betalinge ter somma
van 12 gulden 15 sth ter causse van fleys
om gereet gelt gecocht / Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

Pieter Claesz Laen Herbergier tot Hoochtwout
eysser / contra Geryt Willemsz Terdiec gedaechde
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mette costen by den eysser uuytgeleyt
Actum den 16en february 98.

om betalinge ter somma 11 gulden 8 sth ter causse
van verteerde costen / ten huyse van de eysser
verteert / volgende d'eyssers redgyster /
Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Dirck Gerytsz Schuytfoerder eysser / contra
Solvit corntra Cornelis Jansz Herbergier tot Winckel
De gedaechde wert gecondempneert
verweerder / om betalin van 20 gulden 2 h sth
de penningen namentlyc 20 gulden min ter causse van gelevert bier volgende
1 h sth twisken hier &
d'eyssers redgyster / Concluydeert d'eysser tot
14 dagen te betalen & de penningen
betalinge van de selve somma mette costen
te namtiseren onder 't gerecht.
voor & aleer de berweerder van de vierscaer
gaet / off by foute van dien in gyselinge
te gaen / & in gyselinge te houden tot effectuele betalinge, also hy leggend noch
staende binnen dese jurisdictye heeft.
De gedaechdes zyn t'samen gecondemp- Solvit
neert de geeyste somma te betalen twisken
hier & paesmerckt eerstcomend.
Actum den 9en february 9d

mette verleyde costen.

In state tegen d'Offycier / &
vorder ten versoecke Cornelis
Michiels in state.

Pieter Willemsz Houtcoper tot Hoorn eysser
contra Claes OuweClaes gedaechde, om 23-18-0
ter causse van toegeseyde penningen, toegeseyt voor Marytgen Jonge Claes, volgend d'eysser
zyn redgyster / Concluydeert tot condempnatie.

Pieter Willemsz Houtcop eysser Dirck Jonge Claes
gedaechde om betalin te somma 45 h sth van gehaeld
deelen / volgende d'eysser syn redgyster / Concluydeert
tot condempnatie.

OR 5657/90v
Scheepenen hebben op te delen
geordoneert Schipheer Sloten Solvit Heynderick Jan Fattes / eysser contra zijn swager
Lammert 2en / & Symon
Jacop Symons.

mitsgaders zyne halve sussers & broeders
gedaechde / om sciftinge sceydinge & deelinge.

d'eysser consigneert 20 sth.
Lourus Claesz laet hem gewillichlyc condempneren in den
eys mette costen / mits hebbend
aterminatie twisken hier &
palm eerstcomend.

Jan Koeman eysser contra / Lourus Claesz
gedaechde / om betalinge van zeker lanthuer
117-10-0 ter causse van versceenen lanthuer.
Concluydeer tot condempnatie / com expensis.
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Solvit Willlem Hanssen eysser contra Voocht van de
Weel / gedaechde om betalinge, van nae vermelden
een boelbrieff gelt off uuytleg.
Scheepenen condempneren den gedaechde
in gelt off uuytleg twisken hier
& 14 dagen / off 't staet langer met
gemoedt / Actum den 3en maert 98.

Willem Hansz eysser contra Voocht van de
Weel / ghedaechde / om betalinge, nae vermelden
een
boelseel / gelt off uuytleg.

Joris Amelsz is by Scheepenen gecondempneert de geyste penningen te betalen twisken
hier & een maent, mette costen
den 2en februar 98.

Jan Wyertsz van Hoochtwoudt eysser / contra
voor hem selven & voocht in
desen van zyn broeder & erffgenamen van
Wyert Cornelisz eysser contra . . . . . . . . .
Joris Amelsz gedaechde om betalinge / 79 / als
reste van meerder somma van geleent gelt
vogende d'oblegatie daer van zynde / Concluydeert
tot condempnatie.

De gedaechde es gecondempneert in de Cornelis Lammertsz eysser / contra Heynderic
geeyste somma. Actum den 2en february Vattes gedaechde als erffgenaem van Claes Jansz
98.
Vattes om betalinge ter somma 5-4-0 ter
causse van coop van +52 sth een sceedemes / op
d'eyssers huwelyc gecocht / 't welc d'eysser
gewonnen heeft / Concluydeert tot condempnatie.

Vellich

Floris Claesz eysser contra de voochden van Dirc
Reyers wedue & kinderen gedaechden om betalinge
ter zomma van 34 gulden of daer omtrent
op goede rekeninge.

OR 5657/91
Scheepenen hebben Pieter Scheer, Heertgen Pietersz
Jacop Jan Soets & Jan Taemsz, wonachtich op Langendyc
ingedaechdens met een weet / contra Jan Willemsz Herbergier
t'Ouwe Nydorp / eysser / gecondempneert in de somma van
14 ghulden 8 pen mette costen ter causse van verteerde costen / also hy eysser
zeker booven den gecondempneerdens toecomende / binnen Oude
Nydorp / heeft in areste doen nemen.
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D'welcke voorzeyde boonen verclaert werden execuytabel voor
d'voorseyde zomma / & dat voorder voorzeyde somma mette costen / off ten
waer dat d'selve boonen waeren vervoert / in dien gevalle sal
d'eysser by letteren requysiteur / t'haer woonplaetsse aen
haer personen & goederen mogen execuyteeren.
& zyn d'voorzeyde ingedaechdens / also zy ten dage dienende nyet
gecompareert / in dien gevall gecondempneert elcx in een
boete van 42 scellingen.
OR 5657/91v
Den 4en february 1598
Scheepenen condempneren den Solvit Herc Jongen eysser contra Heynderic
gedaechde te betalen twisken hier &
Jan Fattes gedaeche om betalinge ter somma
een maent off 't staet langer
van 24 sth.
en
met gemoed / den 2 february
98.
Vellich
Solvit Luytgen Geryt Syverts eysser, contra Folckert
D'eysser consingneert voor den inpost Pietersz Campen gedaechde / om betalinge ter
20 sth.
somma van 54 gulden ter causse van coop
van een paert / Concluydeert tot condempnati
com expensis.
De gedaechde is gecondempneert Solvit
de geyste somma te betalen twisken
vellich hier & paesmerc / Actum
den 16en february 98.

Vellich

Noch d'selve eysser contra Jonge Jan Aeriaen
Buers gedaechde / om betalinge ter somma van
6 h gulden spruytende van 2 ferckens.
Verscheenen Sint Jacop / Concluydeert tot
condempnatie / com expensis.

Solvit

Jacop Claes Teenges vanwegen Willem
Jacops zyn soon eysser / contra Reyer Pietersz
De gedaechde is gecondempneert de geyste alias Cleyn Reyer / gedaechde / om betalinge ter
zomma te betalen twisken hier &
zomma van 11 gulden ter causse van een soch
en
paesmerct / Actum den 16 february
& veracordeerde penningen / uuyt sake van coop
98 mette verleyde costen.
van een koe / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
OR 5657/92
Solvit Heynderic Claes Voorins eysser / contra Pieter
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Syvertsz gearesteerde om betalinge ter
zomma van 26 gulden ter causse van
geleent gelt / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
De gedaechde es gecondempneert te betalen den
geeyste somma twisken hier & Solvit Claes Huysjannes eysser / contra Jan
14 dagen off hy keert het met
Maertensz Kueninc / van de Sydwint gedaechde
beter recht. Actum den 16en february om betalinge ter somma van 16 gulden
Vellich 98.
ter causse van laken / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Maerten Jansz laet hem
Solvit
gewillyc condempneren den
geeyste somma te betalen twisken
vellich hier & 14 dagen / Actum
in presentie van Jan Cornelisz
Sceepen / den 16en february 98.

Noch d'selve eysser contra Maerten Jansz
opte Weel gedaechde / om betalinge ter somma
van 19 gulden / 7 sth 4 penn, ter causse
van laken / Concluydeert tot condemp(natie
com expensis.

Solvit Scheepenen condempneren Jan Maertsz Kueric
gedaechde contra Pieter Heyndericxz Scotfanger tot
Oude Nydorp, twisken hier & 14 dagen
in gelt off uuytleg, nae vermelden syn boec
ter causse van verpondinge & lantscot.
Solvit Appelpent is gecondempneert, Mateus Fransz
van de Hoeff Brouwer tot Delft te betalen
twisken hier & een maent / off
hy keert het met beter recht, voor de somma
van 14 gulden / offslaend 2 gulden by
Bodegom ontfangen.
OR 5657/92v
Rechtdach den 16en february 98
Solvit Jan Cornelisz van de Sydwint eysser
contra Willem Pietersz van Oude Nyerop
gedaechde / om betalinge ter somma van 46 sth
ter causse van geleent gelt / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.
Vellich
Vellich

Solvit Claes Pietsz eysser / contra Reyer Muller
& Pieter Dircxz Snyer gedaechde
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om betalinge van zeker verteerde wyncoop.
Concluydeert tot condempnatie / com
expensis / & vorder Reyer om rekeninge.
Solvit Jan Cornelisz van Lutgewinkel
eysser / contra Symon Aeriaen Rens
Mangnus gedaechde / om betalinge ter somma
van 21 gulden ter causse van een paert
by Pieter Floris gecocht waer via
Symon Aeriaensz zyn eygen schult affgemaeckt heeft / Concluydeert tot concly(
tot condempnatie.
Scheepenen hebben geordoneert dat Pieter Gerytsz Gorter,
Floris Claesz, Pieter Claesz, Jan Evertsz
& Dirck Jansz Backer sullen compareren
opte deelinge twisken Willem Hansz &
Michiel Aeriaensz com sosus.
Den Schoudt alidgeert in juyditie, dese woorden in soma
namentlyc / dat hy nyet conde verstaen dat
een huysman geen saet hebbende / een sac taruw off kore(n
van een huysman cochte / dat hij daer yet soude aen
verbueren.
OR 5657/93
Scheepenen hebben den questy hinc inde contra den
Schoudt eysser / & Abel Heyndericxz com socus / gedaechdens
gerenvoyeert aen Rechtgeleerden.
Op 't versoeck van de Officier /
interpreteeren Scheepenen den kuer in 't generael geleyt te syn over
alle burgeren.
Willem Pieter Willems laet hem gewillichyc condempneren / Jan Jaep Allerts te betalen twisken hier & een
maent ter somma na d'eyssers redgyster. Actum ter presentie
van alle de Scheepenen / desen 16en february 98.
Solvit
De gedaechde laet hem gewillichlyc condempneren mits hebbende sursantie tot paesmerckt.

Dirck Jansz Stolp eysser / contra Lourus
Claesz gedaechde, om betalinge ter somma 214 ghulden
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ter causse geleende penningen volgende den
oblegatie daer van zynde / Concluydeert
tot condempnatie, com expensis.

Actum den 16en february 98
mete verscoten costen.

Solvit Cornelis Jaep Mullers eysser / contra Claes
Cornelisz Voorin gedaechde als borch en princepael
voor Claes Jacop Dircx / om 5 gulden 15 sth / als
reste
van meerder somma van een koe . volgend
de boelcedulle / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Condempnatie twisken hier & 6 Solvit Pieter Barentsz eysser / contra Claes Voorin
weeken / Actum den 25en may 98.
gedaechde om betalinge ter somma van 10 gulden
als reste van meerder somma van huyshuer / waervoor hy gedaechde geseyt heeft.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Vellich
Schepenen verclaeren dat Quant den

Pieter Barent eysser / contra Quant gedaechde /
omme
geraseert te syn in een boelseel / off de goede(
by foute van dien gelevert te werden.

boelbrieff sal royeren, off d'
leverantie doen van
goederen.
Jan Symonsz ghoort by recollement & persisteert by syn gedaen
getuychnis / & verclaert vorder dat Claes Voorin voor de huer geseyt heeft
in syn presentie.
OR 5657/93v
Cornelis Jansz Quant eysser contra Guert
Olbrantsdr om copie uuyt seker testament.
Scheepenen hebben d'eyssser copi uuyt het
testament toegeweesen.
OR 5657/94
Den 16en maert 98
Vellich

Solvit De huysvrou van Cornelis Pietersz opte Sydwint
eysser eysserse contra / Symon Jacop Symonsz
gedaechde / om betalinge ter somma van 22-16-0
& dat van houd van een kint, tot 24 weeken
ter weec 19 sth / Concluydeert tot condempnatie.
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Solvit Lammert Moyes t'Ouwe Nyerop eysser contra
Scheepenen condempneeren den gedaechde
Heynderick Cornelis Kuypers, gedaechde, om
betalinge
te betalen de geeyste somma twisken
ter somma van 42 gulden, ter causse van coop
hier & 14 dagen off hy keert
van een koe / verscheenen kerstyt / Concluydeert tot
het over 14 dagen met beter
condempnatie com expensis.
recht. Actum den 30en maert 98.

De gedaechde is gecondempneert te Solvit
betalen twisken hier & 14 dagen off hy
keert het met beter recht. Actum
den 30en maert 98.

De wedue van Cornelis Heyndericxz Kuyper
eysser / contra Allert Willem Hackels
gedaechde / om betalinge ter somma 39-14-0
ter causse van coop van een koe / verscenen
kerstyt. / Concluydeert tot condempnatie.
Scheepenen ordoneeren Jan Jansz Jongejan Oom
tot een voocht van de nagelaten wedue &
kinderen van Geryt Pieter Dirc Yves.

OR 5657/94v
Den 30en maert 98
Scheepenen condempneren den
gedaechde de geeyste pennigen te betalen Solvit
twisken hier & een maent.
Actum den 30en maert 98.

De gedaechde is gecondempneert twisken Solvit

hier & 14 dagen te betale de
geeyste somma / off hy keert
het met beter recht. Actum
den 30en maert 98.

Solvit

D'eysser heeft genamtiseert 20 sth. Solvit
De gedaechde gaet aen bewys
Scheepenen wysen dat d'eysser syn eys sal
doceren nae zyn vermeten.

Cornelis Jacop Rommelaers eysser
contra
Jan Maertsz Kueninc gedaechde / om betalinge
ter somma 24 gulden / als reste van
meerder somma / ter causse van coop
van een koe / Concluydeert tot condempnatie.
com expensis.
Jan Pietersz Uuyteboome eysser
contra
Ariaen Aeriaensz Timmerman gedaechde
om betalinge ter somma van 4 gulden 3 sth
12 penn / ter causse van wortele &
arbeytsloon / Concluydeert tot condempnatie.
Cornelis Jaspersz eysser contra Cornelis
Huybertsz van de Sydwint, gedaechde, om beta(
ter somma 50 gulden, ter causse van
coop van een Roomse reys / Concluydeert
tot condempnatie.

Vellich Scheepenen condempneren den gedaechde

Schoonert eysser contra Aeriaen Pieter
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Vellich te betalen twisken hier & 14 dagen

Jan Almers / om betalinge ter somma van
8-18-0 ter causse van pluymk---

off hy keert het met beter recht.
Actum den 13en april 98.

OR 5657/95
Vellich
Vellich
Solvit Jan Lammertsz van wegen syn moer eysser
Schepenen condempneren den gedaechde te contra Aeriaen Aeriaensz van de Weel gedaechde
betalen twisken hier & 14 dagen
om betalinge ter somma van 25 gulden min 3 sth
12
off hy keert het over 14 dagen
ter causse van gehaelde waer / Concluydeert tot
met beter recht / Actum den 30en
condempnatie.
maert 98.
De gedaechde is ten princepal te betalen
Actum den 13en april 98.
Vellich
Solvit Pieter Symonsz Hoochtwoudt eysser contra
Vellich
Jan Jaep Mes gedaechde om betalinge ter somma
De gedaechde is gecondempneert te betalen 31 gulden ter causse van coop van een paert.
twisken hier & 14 dagen of hy
keert het met beter rechtt / Actum
den 13en april 1598.
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren den gedaechde
te betalen twisken hier & een
maent off hy keert het met
beter recht / Actum den 3en maert
98.
Solvit

En in conventie antwoort Willem Jansz
als gemachticht van de gedaechde dat den
ghedaechde nyet en weet dat hy d'eyssers
zoon gewont heeft / & soe hy hem
sulcx nyet bewyst / dat hy van de eysch
sal vry & quyt wesen.
De procareur van de eysser dach om
te reprocheeren totten naesten rechtdach.

Reyleff Jansz Eertswoudt eysser contra Geryt Claes
Feuwes gedaechde / om betalinge ter somma
14-1-0 ter causse van coop van houdt.
verschenen al over lanc / concluydeert tot
condempnatie / com expensis.

Hermen Jansz van Serdam als vader &
voocht van Jan Hermensz syn soon eysser
contra
Geryt Meynertsz gedaechde seyt der eysser
hoe waer is dat den gedaechde, d'eyssers soon seker
tyt geleden, gegeven heeft , zeker leelyke
quetseur waer over d'eyser geleden heeft
merckelycke groote costen / & intereste
soe aen de Meester / costgelt & versuymenisse
welcke den gedaechden gehouden is te gelden
& betalen als nae recht / concluydeert der
helven / tot beteringe & betalinge van de costen
smert scade & versuymenis, ter soma 60 gulden.
ofte anders tot d'discretie van Scheepenen
mette costen hieromme gedaen.

Scheepenen condempneren Geryt Meyertsz
te betalen Hermens Jansz als so
De gedaechdes doet eysch in reconventie / en seyt,
vader van Jan Hermensz syn soon
van de eysser verlet es van zyn reys, dat hy daer
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also hy

te betalen voor 't meesterloon 22
gulden / & ontseggen den eysser den
vorderen eysch opten gedaechde gedaen
& genomen / compenserend de costen
om redenen.

door grotelycx versuymt heeft / en vorder zekere
slagen ontfangen en doer dies veel smerten geleden
heeft / dat d'eysser in confentie by U my E. here
vonnisse ter oorsake van dien sal gecondempneert
werden in gelyc mulcte.

OR 5657/95v
Vellich
Solvit
Condempnatie / dach een maent
Willem Pieter Cornelis wonachtich tot
off 't staet langer met gemoedt
Medenblic eysser / contra, Claes Wyleffs
mette rechtelycke costen / Actum
als borge & princepael met renonsiatie
en
den 27 april 98.
voor Jacop Florisz gedaechde / om betalinge
ter somma 27 gulden, ter causse van
verscheepen pennngen volgend d'oblegatie. Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Laurus Claesz laet hem gewillichlyc condempneren
Reyer Muller te betalen ter somma van 82 gulden
ter causse van twee oblegatien
al over lanc verscheenen / mits hebbend aterminatie
twisken hier & Sint Jacop, eerstcomend, geschiet in
presentie van Jan Willemsz & Cornelis Claes
Kruyffs Scheepenen / Actum den 20en maert 98.
Scheepenen condempneren Willem Solvit Geryt Amelsz eysser / contra Willem
Janssen Geryt Amelsz te betalen
Hanssen gedaechde om betalinge van meesterter somma van 14 gulden 14 sth / Actum loon / Concluydeert tot condempnatie.
den 8en juny 98.
Scheepenen condempneren Dirck Jan Claes / contra den
Schoudt in de boete van 7---2 scell / ter causse
van vellige boeten / twisken hier & 14 dagen
off hy keert het met beter recht.
Solvit
Jacop Floris is gecondempneert
te betalen twisken hier &
Sint Jacop mette rechtelyke
costen off hy keert het
met beter recht. Actum den 27en
april 98.

Maerten Pietersz Procareur testamentare
voocht van Jan Olifiersz eysser / contra Jacop
Florisz
opte Weel, gedaechde om betalinge ter soma 12-0-0
als reste van meerder somma volgende extract
autentyck uuyt desselffs Jan Olifiers
schultboec / concluydeert tot staende in 't selfde
extract folio 34 / Concluydeert tot condempnatie.
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OR 5657/96
Upten 13 april 1598
Solvit

Cornelis Aeriaen Claes eysser / contra Jan
Pietersz Koeman / & Lourus Claesz gedaechden / omme
met gemoed te laten volgen den bruycwaer van de halve
hoffstees van met het leech / nae uuytwysen de
voorwaerden over een jaer t'samen gemaeckt. Concluydeert
tot condempnatie.

Vellich
Solvit Jan Aeriaensz van Hoogebiere eysser / contra
Condempnatie twisken hier & Claes Wyleffs gedaechde / om betalinge ter somma 11 gulden
een maent, off hy keert het
2 h sth als reste van meerder somma / ter
met beter recht. Actum den 27en causse van coop van een koe. Verschenen kerstyt
april 98 / 3 sth verleyt
96 / Concluydeert tot condempnatie.
Op reken ontfangen 4-10-0.
Solvit
D'eyssers dienen van eysch by
geschrift, & de gedaechde copi
en dach.

Solvit

Jan Claesz Oterlyc & Cornelis Jansz Grote
Man / als erffgenamen van Meyns Claesdr
voor heur selven / & als vollemacht & procaratie
hebbend van huer mede erffgenamen eyssers
contra Jan Heyndericxz gedaechde omme te hebben
inventaris van de goederen by hem gedaechde & Meyns
Claesdr tesamen gepossideert / & dienvolgend schiftinge scheydinge en deelinge.
Elle Wyleffsz eyser / contra Lourus Claesz ghedaechde
omme ruyminge van een paert by hem
eysser van de gedaechde gecocht voor 8 --- groot
& leverantie van gelt ter somma 4 ---.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.
Geryt Willemsz Terdiec eysser contra Allert Claesz
gearesteerde om betalinge ter soma restytuytie
ter somma 8-16-0 den gearesteerde
in handen gelevert voor seker gelagh
& wijncoop den welcke den gearesteerde
d'eysser geen betalinge laet verstreken.

OR 5657/96v
Michel Wyleffsz eysser contra Allert Willem
Snijers gedaechde.
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Vellich
D'eysser heeft 2 gulden voor den
inpost namtiseert.
Solvit
De gedaechde is gecondempneert te betalen
twisken hier & 14 dagen / off hy
keert het met beter recht / Actum
den 27en april 98
Gecondempneert ten princepael & voorts
versteken van keer & weer / mette
costen / Actum den 25en mey 98
mette regtelycke costen.

D'eysser heeft genamtiseert
20 sth.

Solvit

Lourus Claesz eysser contra Cornelis Jaspers
gedaechde / om betalinge ter somma van
omtrent 42 gulden / ter causse van een
koe. Verschenen Sint Jacop @ 1597.
Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Noch d'selve eysser contra Pieter Tysz
gedaechde / om betalinge ter somma 18-10-0
ter causse van coop van een koe, om
gereet gelt gecocht / Concluydeert tot
condempnatie.

Solvit

Scheepenen condempneeren den ghedaechde omme den geeyste somma mette
rechtelycke costen twisken hier &
14 dagen te betalen off hy
keert het met beter recbt. Actum
den 13en april 98.
Versteken van keer & weer

Cornelis Hertochsz eysser / contra Lourus
Claesz om betalinge ter somma van 100
gulden ter causse van coop van 2
koijen verscheenen kerstyt laestleden
met noch van wegen syn soon eysser
contra Lourus Claesz ter causse van een
koe ter soma van 9-1-0 / Concluydeert tot
condempnatie.

Aeriaen Heyndericxz eysser contra Pieter
Woutersz gedaechde / ome d'eysser te betalen ter
somma
61 gulden 10-8, dewelcke d'eysser als borch
voor de gedaechde heeft moete betalen aen Jacop
Aeriaenz Waert tot Spanbroec & wyders aen
costen die welcke d'eyssers in der selffde sake
geleden heeft / door recht vordering & execuytye
voor den Hove in Hollant / & uuyt crachte derselver sententie gedaen / by Cornelis van
Bodegom Duerwaerder / Concluydeert tot
condempnatie.

mette rechtelyke costen.

OR 5657/97
Scheepenen verclaeren by vonnisse soe Aeriaen
Gerytsz
twisken hier & 14 dagen can doceren, dat
hy van syn landen moet betalen / daer syn buyten157

landen gelegen zyn, dat hy over 14 dagen 't selffde
sal bewysen & soe nyet, dat hy moet opleggen
& betalen.

Jaspers

Michel Wyleffsz tuycht ten versoecke van Cornelis
Huybertsz, dat de coopmanscap tusschen Cornelis
Jaspers / & Cornelis Huybertsz gemaeckt is geschiet
in in gelycke forma als Jan Lammerts coop
geschiet & gevallen is / tuycht vorder dat Cornelis
Huyberts t'synen huyse geweest is als hy van
huys waer / & heeft tegens zyn wyff geseyt
dat hy van de coop tegens Cornelis Jaspers wosch.
Jan Claesz Oterlyc caveert & maeckt hem sterc
voor Guert Claesdr wonende oversee & belooft
voor d'voorzeyde Guert Claesdr te caveeren.

± by eede gesterckt

Scheepenen condempneren Jan Heyndericxz te leveren
behoorlycke inventaris ± van 't gunt zyn dochter
genoten heeft / & noch van 't gunt datter alsnoch
tegenwoordich is, soewel vordel als
achterdeel / & dat soewel ten behoeve van
Jan Heyndericx dochter, als d'erffgenamen van
Meyns Claes / op welcke vonnisse Jan Heyn
neemt syn 10 dagen / & volgens dien tot schiftinge
scheydinge & deelinge, soewel twisken Tys
Aeriaensz, mitsgaders, d'voorzeyde pertyen hinc inde
& dat twisken hier & 14 dagen / Actum
den 20en may 98.

OR 5657/97v
Den 27en april 98
Floris Claesz eysser.
Vellich

Pieter Grotes eysser / contra Lourus Claes / gedaechde
om betalinge ter somma 50 gulden & voorts leveringe
van een kustincbrieff.
Lourus Claesz laet hem gewillichlyc condempneren
Pieter Grotes te betalen twisken hier & 14 dagen
off t' staet langer met gemoedt, ter somma van
50 gulden / ter causse van gereede kustinge
gedaen in presentie Cornelis Rembrantsz Sceep.
Actum den 27en april 98.
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Vellich
Condempnatie twisken hier &
een maent / off hy keert
het beter recht. Actum den
27en april 98.
Den gedaechde is ten princepael
gecondempneert & verclaert te syn
versteken van keer & weer
& die costen gecompenseert.
Actum den 25en mey 98.

Allert Claesz van Hoochtwoudt eysser
contra
Geryt Willemsz Terdiec, gedachde / om betalinge
ter somma 19 gulden nae vermelden een oblegatie
verschenen den 7en january laestleden
offslaend 16 sth van wyncoop / Concluydeert
tot condempnatie / mette costen / com expenses.

Jan Jaep Mes laet hem gewillichlyc condempneren
Pieter Symonsz Hoochtwoudt te betalen ter somma
van 31 gulden ter causse van coop van een koe.
Actum den 27en april 98.
OR 5657/98
Vellich

Solvit
Pieter Tyssen eysser contra Pieter Jaep Feels
gedaechde om betalinge ter somma van 28 h gulden
ter causse van coop van een paert. Verschenen
Sint Jacop / laestleden / Concluydeert tot condempnatie
mette costen.

Vellich

Solvit Noch d'selve eysser contra Jan Jan Geryt Oyts ghedaechde
om betalinge ter somma van 3 gulden ter causse
van huyshuer / Concluydeert tot condempnatie
mette costen com expenses.

Vellich

Solvit Willem Claesz Sirdgyn / eysser contra
Willem Jacop, Claes Teenges, off Tryn
Jacopsdr zyn huysvrou gedaechde / om 5 gulden
berekent gelt, ter causse van meesterloon / Concluydeert tot condempnatie / com
expenses.
Geryt Cornelisz wonende op Sinte Banckers
belooft Cornelis Jaspers te betalen, twisken
hier & 6 weeken, ter somma 20 gulden &
by foute soe belooft hy Geryt voorzeyd, over
6 weecken, alhier voor den vierschaer in
persoon te compareeren / Actum den 27en
april 98.
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Jan Maertsz Keuninc laet hem gewillichlyc condempneren / Cornelis Rommelaer twisken hier & 14 dagen
te betalen ter somma 24 gulden, off 't staet langer
met gemoedt, spruytend van een koe / Actum
den 27en april 1598.
OR 5657/98v
Cornelis Jansz Lybes wonachtich in Boecarspel
ingedaechde met een weet . contra Floris Claesz
lyt Floris Claesz sculdich te wesen ter somma van
35-18-8 & laat hem gewillichlyc condempneren d'selve somma te betalen twisken hier
& 14 dagen off 't staet langer met gemoet.
& versoeckt d'eysser dat by foute van betalinge
't huys competerend d'voorzeyde ingedaechde staende aen de
Langereys wesende Floris Claesz eysser zyn hypoteec
by foute vah betalinge verclaert sal werden
by vonnisse van Scheepenen execuytabel voor
't voorzeyde achterwesen.
Verclaeren Scheepenen by heuren vonnisse dat
by foute van betalinge, d'voorzeyde tyt
overstreken zijnde, het voorzeyde huys
voor den voorzeyden somma sal wesen execuytabel.
Jacop Huygen geeft voor antwoord opten eysch van
Offycier / nergens aff te weten segggend weet ghy 't
my over te tuygen / ic gae tegens u aen
't verwin.
Vellich
Solvit
Condempnatie twisken hier & een
maert / off hy keert het met beter
recht. Actum den 27en april 98.
Ten princepael gecondempneert
& verclaert versteken van keer
& weer. Den 28en may 98.

Cornelis Jaspersz, eysser contra
Jan Jansz van de Sydtwint gedachde / om betalinge
van zeker kustinc van omtrent 7 sn lants
yder snees 15-5-0 / daer aff verscheenen
waer kerstyt 97 een derde paert &
concluydeert d'eysser dat den gedaechde
gecondempneert zal werden een derde paert
van de kustinc te betalen.

OR 5657/99
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Condempnatie twisken hier &
2 maenten / Actum den 27en
april 1598

Solvit

Scheepenen persisteren by vonnisse
over 14 dagen geprononsieert Solvit
op welcke vonnis Willem
Jansz protesteert.
Solvit

Willem Jansz eysser / contra Geryt Claes Feuwes
gedaechde om betalinge ter somma 11 gulden ter
causse van fleys / Concluydeert tot condempnatie

Noch d'selve eysser contra Pieter Baerts om gelt
off uuytleg naer vermelden een boelseel.
Aeriaen Aeriaensz van De Tocht eysser contra
Reyer Aeriaensz van De Tocht, om rekeninge
et reliqua & dienvolgend betalinge com expensis.

Noch 5 sth boelbrieff
Vellich
Pieter Jansz Wit eysser / contra Pieter
Woutersz gedaechde / om betalinge ter somma
Scheepenen condempneren Pieter Wouters 6 gulden 19 sth volgend een boelseel.
& Cornelis Jan Bleskes / in gelt off
Concluydeert tot condempnatie in gelt off
uuytleg twisken hier & een maent
uuytleg com expensis / mette costen.
off sy keeren 't met beter recht / Actum
den 27en april 98.
Noch 5 sth boelseel
Vellich

D'selve eysser contra Cornelis Jan Bleskes/
gedaechde om betalinge / ter somma 32 sth 8 penn volgend
den boelseel. Concluydeert tot betalinge & versoect
gelt off uuytleg.

------es ten princepael.
------& verclaert te syn
versteken van keer & weer
Actum den 25en mey 98.

Geryt Willemsz is gecondempneert Jan Hermensz tot Hoorn
te betalen 4 gulden twisken hier & een maent
off hy keert het met beter recht / Actum den 27
april 98.

Condempnatie twisken hier & een
maent / off hy keert het
Symon Heyndericxz Winckel eysser contra Jan Bamgert
met beter recht. Actum den
ghedaechde om betalinge ter somma van 20 h gulden, als
reste
en
27 april 1598.
van meerder somma ter causse van coop & leverantie
De gearesteerde es gecondempneert van een paert / Concluydeert tot condempnatie.
ten princepael / & by vonnis van Scheepenen
verclaert te zyn versteken van keer & weer / Actum
den 25en may 98.
OR 5657/99v
Den 25en mey 98
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Vellich
Vellich
Solvit
Condempnatie twisken hier & een
maent / Actum den 8en juny 98
mette rechtelycke costen.

Jan Gerytsz Schuytvoerder eysser contra
Jacop Allertsz gedaechde om betalinge ter
zomma van omtrent 6 gulden op goede
rekeninge / Concluydeert tot betalinge.

De gedaechde bekent de penningen op goede rekeninge
& belooft metten eyser te rekenen
twisken hier & 14 dagen op
pene van verstec.

Suyrep Claesz compareerend voor
den vierscaer & belooft Heynder
Jansz te indempneren / voor zyn
quoteportie / op goede rekeninge
op pene van verstec, als boven
binnen 14 dagen / Actum den
25en mey 98.
Solvit

De gedaechde bekent de geeyste somma
op goede rekeninge mede op
pene van verstec als boven.
Solvit

Pieter Pietersz Duerwaerder van de
Rentemeester van de
graefflicheyt van Egmont Antonis (Fonc
eysser / contra Heynderic Jansz Vattes
gedaechde / om betalinge ter somma 32 gulden
ter causse van lanthuer als princepale borch / voor zyn broeder Claes
Jansz & ooc medestander / versceenen
@ 1594 & 95 / offslaend soluytum / volgende
't gedryster van de Rentemeester /
Concluydeert
tot condemptie com expensis.

Idem eysser inde d'verzeyde gedaechden
om betalinge ter somma 40 gulden ter
causse als vooren / verscheenen 96
& 97 volgende 't gerdy
van de Renttemeester / Concluydeert als
boven.
Idem eysser contra Sierep Claesz
gedaechde om betalinge ter somma 49-3-0
als reste van meerder somma als
bruycker & borge
voor Claes Fattes / van de lande gelegen
in de Slootgaert / verscheenen 94-95-96
& 97 / Concluydeert als vooren.

OR 5657/100

De gedaechde bekent de penningen op
goede rekening als vooren / &
laet hem gewillichlyc condempneren
mits surserend d'execuytie 14 dagen.

Idem eysser / contra Jan Maertsz Kueninc
gedaechde / om betalinge ter somma 26-12-4 als
reste van meerder somma ter causse van
lantpacht leggende in de Slootgert / verschenen
@ 1595 / Concluydeert als vooren.

162

Idem eysser contra Jan Maertsz in de
voorszeyde qualite / om betalinge ter somma 35-16-0
ter causse van lantpacht, leggende in den
Slootgert / Verscheenen @ 96 / Concluydeert
als vooren.
Solvit
De gedaechde bekent de geeyste
zomma op goede rekeninge als
vooren & laet hem gewillichlyc
condempneeren / mits surserend
d'execuytie 14 dagen / gereserveert
zyn actie / op syn medestanders.

Idem eysser in de voorzeyde qualite / contra
Pieter Symonsz Backer / om betalinge
ter soma 42-18-8 ter causse als voren
verscheenen 95-96 & 97 / Concluydeert
tot condempnatie als vooren.

Idem eysser in de voorzeyde qualite / contra
Jan Jaep Mes gedaechde / om betalinge ter soma
22-12-8 ter causse als vooren / verscheenen
@ 95 / concluydeert als vooren.
De gedaechde bekent de geeyste somma
op goede rekeninge / als vooren, &
laet hem gewillichlyc condempneren
mits surserend d'execuytie 14
Idem eysser / contra d'voorzeyde gedaechde / om
betalinge

dagen / Actum den
mey 98.

25en

ter somma 49-12- ter causse als vooren
verscheenen @ 96 / Concluydeert tot condempnatie.
Idem eysser contra d'voorzeyde gedaechde om
betalinge
35 gulden ter causse als vooren / Verscheenen
@ 97 / Concluydeert als vooren.

OR 5657/100v
Vellich Vellich
Den gedaechde is bij Schepenen
vonnis gecondempneert de geeyste
zomma twisken hier & 14 dagen
te betalen // off hy keert het
met beter recht den 25en may 98
20 sth voor den inpost gefurneert.
Schepenen condempneren den ghedaechdes
te betalen twisken hier & 14 dagen
mette rechtelycke costen / Actum
den 8en juny 98.

Solvit
Albert Jan Dircx als voocht van de wedue
& kinderen van Hilbrant Jan Dircx
eysser / contra Lourus Claesz gedaechde / om
betalinge ter somma 50 gulden hooftpenningen / met
10 gulden 10 sth verscheenen interest verscheenen
kerstyt 97 laestleden / mitsgaders
het vorder verloop van dien totte effectuele
betalinge toe / volgende den oblegatie in
date den 2en juny 93 daer van zynde.
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Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis.
Solvit

Herc Eelmers eysser / contra Jonge Jan Oom
gedaechde / om betalinge ter somma van
33 gulden, ter causse van een koe deie
den gedaechde voor Jan Willemsz syn
eygen schult affgemaeckt heeft.
Verscheenen paesmerckt laestleden.
Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Cornelis Jansz Herbergier tot Winckel
eysser / contra Geryt Willemsz Terdiec gedaechde
om rekeninge & dienvolgende betalinge.
Concluydeert tot condempnatie.

Condempneert in rekeninge twisken
hier & 14 dagen.
Condempnatie off hy keert

Vellich

het over 14 dagen met beter

Vellich

recht. Actum den 8en juny 98.

Vellich

Mette rechtelycke costen.

Solvit
Idem eysser contra Lourus Claesz
gedaechde
om betalinge ter somma van
omtrent
16 gulden op goede rekeninge /
Concluydeert
tot condempnatie / com expenses.

OR 5657/101
Solvit

Idem eysser contra Aeriaen Jacop Dircx
als borch voor Spaniaert gedaechde,
om betalinge ter somma 13 gulden min
3 blancken roerend van een paert
verscheenen over lanc / Concluydeert tot
condempnatie.
Jaep Seel eysser / contra Pieter Jaep Heynes
gedaechde om . . . . . . . . . . . . . .
Huybert Pietersz & Claes Pietersz als
pachters van de bier excys & 't gemael
van Nydorp cogge van de jaere 97 / is op
huyden van de Scheepenen gegunt een
rechtelycke
weete contra Claes Tysz op den Langereys in den
banne van Hoochtwoudt / tegens over 14 dagen.
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Vellich

Pieter Cornelisz Herbergier eysser / contra Jan
Meynertsz gedaechde / om betalinge ter somma
van 2-191-0 verteerde costen / Concluydeert tot ..

Vellich
Scheepenen condempneren Cornelis
Jansz Quant den geeyste somma
te betalen / Actum den 8en juny 98.

Noch d'selve eysser contra Cornelis Jansz Quant
gearesteerde / om betalinge ter somma van
2-5-0. Versoeckt betalinge.

OR 5657/101v
Vellich
Solvit
De gedaechde is gecondempneert
den geeyste somma te betalen twisken
hier off hy keert het over
14 dagen met beter recht / Actum
den 8en juny 98 mette rechtelycke
costen.
Solvit
Vellich tegens
den Scoudt

Luytgen Geryt Syverts eysser / contra
Aeriaen Hilbrants gedaechde om betalinge
ter somma 14 gulden 15 sth als reste
van meerder somma, toegeseyde
penningen / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Folckert Pietersz Campen / Teus Gyses & Jan Geryt
Maertsz, gedaechde / contra Pieter Heyndericxz Scotfanger
eysser / syn van Sceepenen gecondempneert in gelt off
uuytleg / twisken hier & 14 dagen / nae volgende
d'eyssers boec.

OR 5657/102
Meester Cornelis als Procareur van Jan Heyndericx(z
gehoort hebbend / alhier in juyditie / dat Jan Claesz
com socus pretenteren te procederen tegens d'selve
Jan Hyndericxz, hoewel hy nyet en is gedaecht
seyt dat dieselve Jan Claesz com socus nyet sullen werden
ontfangen / in rechte te procederen tegens Jan Heyndericx
voorzeyd / tensy d'selve al vooren wetlycken sy gedaecht
protesterend van wegen syn meester soe nae rechte.
Jan Jaep Mes, van de Sydwint gecondempneert synde contra
Pieter Symonsz Hoochtwoudt ter somma van 31 gulden
draecht voor 't voorzeyde achterwesen op in handen van Pieter
Symonsz tot een vryen eygendome, den koe die welcke
hy tegenwoordich heeft / mits dat hy gedaechde den
koe sal behouden tot alreheylygen toe, & alsdan
mogen lossen mette voorzeyde somma, & by foute van
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betalinge dat Pieter Symonsz alsdan den koe sal
mogen nae hem nemen / gedaen in juydytie van
Scheepenen desen 25en mey 98.
OR 5657/102v
Rechtdach den 8en juny 1598
D'eysser consingneert voor den
inpost 2 gulden.

Solvit

Aeriaen Jacopsz Buegel eysser Biersteker
tot Alcmaer / contra Cornelis Jan Bleskes
De gedaechde is by vonnis van Scepenenghedaechde / om betalinge ter soma 199-8-2
gecondempneert twisken hier & 14 dagen ter causse van huyskustinge verscheenen
te betalen de geeyste zomma / mette
mey laestleden / Concluyderend mits dien
costen /
tot condempnatie van deselve somma / &
& volgens dien is 't huys met zyn
by provysie tot namtissement & dat
aencleven van dien by vonnis van
by gebeecke van betalinge het hypoteec in den
Scheepenen verlaert execuytabel
kustincbrieff gementioneert daer voor
Actum den 8en juny 1598.
verclaert sal worden verbonden ende
execuytabel met alle vorder costen
schaden en interesten / ter causse van dien
geleden & noch / te lyden totte effectuele voldoeninge toe / com expensis.
Solvit

Dirck Gerytsz van de Langereys eysser
contra Reyer Jansz van de Langereys gedaechde
om betalinge ter somma 17 gulden 3 sth ter
causse van rog / folgend d'eyssers redgyster.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Vellich
Solvit
Ysebrant Jansz es van Scheepenen
gecondempneert, Dirc Gerytsz op goede
rekening te betalen twisken hier

D'selve eysser contra Yesebrant Jansz aen de
Langereys gedaechde / om betalinge ter somma
van 26-3-4 ter causse van rog volgend
d'eysers redgyster / Concluydeert tot
condempnatie
com expensis.

Reyer Jansz es gecondempneert op
goede rekeninge te betalen twisken
hier & Bertomeus / Actum den
8en juny 98.

& Bertomeus / eerstcomend. Actum
den 8en juny 98.
Vellich
Vellich
Vellich

Solvit

De gedaechde is gecondempneert de geeyste

zomma te betalen twisken hier & een
maent / off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den 22en juny
1598 mette rechtelyke costen
gecondempneert.

D'selve eysser contra Claes Symon Claes van
Ouwe Nydorp / gedaechde om betalinge ter
somma
5-11-0 ter causse van rog volgend d'eysers
redgyster / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Geen keer.
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OR 5657/103
Scheepenen condempneren
Solvit
Geryt Willemsz om metten
Vellich eysser te rekenen twisken hier
Vellich & 14 dagen & soe den ghedaechde

Heynderic Claes Voorins eysser contra Geryt
Willemsz Terdiec om rekeninge & dien volgend
betalinge. Concluydeert tot condempnatie / com
expensis.

Vellich opte rekeninge nyet compareert
daer van by den boode wetlyc
geciteert is / & nyet opten betekende
dach compareert / dat alsdan den rekeninge
sal staen aen de eysser / & nyet aen de gedaechden.
Solvit
In state drie maenten

competerend

Claes Pietersz & Huybert Pietersz als
pachters van de bierexcys van Nydorp cogge
eyssers / contra Claes Tyssen van Eertswoudt
ingedaechde met een weet / Concluyderen d'eyssers
also den gedaechde hem vervordert heeft uuyt
arest te scheepen & voeren / sekere goederen
Cornelis Quant / by hem eyssers wetlyc
in areste genomen binnen deser stede
voor hem achterwesen hem duechtelyc
competerend van inpost volgende haer redgyster
van 2 vergaene halffjaren / dat d'selffde
ingedaechde derhalven gecondempneert sal werden
hem eeyssers d'voorzeyde haer duechtelycke
& heerlycke schulden te betalen sulcx
by slot van rekeninge bevonden sal
werden / haer van voorzeyde Quant te resteeren
ten waere hy gedaechde d'selve goederen
wederom in den areste binnen deser stede
leverde / mette costen hier omme gedaen.

Solvit

Geryt Willemsz eysser contra Anna Meysses
gedaechde om betalinge ter somma 17-6-0 / ter
causse verschenen huyshuer / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Solvit

D'selve eysser contra Claes Lammertsz tot
Oude Nydorp gedaechde / om betalinge ter somma
9-16-0. ter causse van coop van hoy.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

Vellich

OR 5657/103v
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Vellich
Solvit
Den gedaechden es gecondempneert de geeyste
Reyleff Jansz Eertswoudt eysser / contra
zomma te betalen twisken hier &
Cornelis Jaspersz gedaechde / om betalinge ter
14 dagen off hy keert het beter
zomma 3-4-0 ter causse van houdt / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.
recht / Actum den 8en juny 98.
Solvit

Pieter Claesz / Meyster Heyndericxz eysser
contra Claes Wyleffsz gedaechde / om
betalinge
ter somma van omtrent 7 gulden op rekeninge
ter caussse van een boelbrieff / als
reste van meerder somma / Concluydeert tot
condempnatie in gelt off uuytleg
twisken hier & 3 dagen mette costen
com expensis.

Scheepenen condempneren Heynderic Jan Fattes
Sierep Claesz / Jan Maertsz Keuninc / Pieter Symonsz
Backer / & Jan Jaep Mes, gedaechde / contra den
Duerwaerder

van de Rentemeester van de graefflicheyt van Egmont
eysser / d'selvyge Rentemeester te betalen zekere
berekende penningen / ter causse van lantpacht
achtervogende desselffs Rentemeesters boec / & dat
twisken hier & Sint Jacop eerstcomend / off 't staet
langer met gemoedt / Actum den 8en juny 1598.
Jan Maertsz Keuninc laet hem gewillichlyc
condempneren / Claes Huysjannes te betalen, ter somma
van 16 gulden, ter causse van laken, twisken
hier & 6 weecken / geschiet in presentie van
Cornelis Claesz Kruyff Scheepen / Actum den 8en
juny 1598.
OR 5657/104
Rechtdach den 22en juny 98
Vellich
Solvit
De gedaechde is gecondempneert
te betalen twisken hier &
6 weecken / off hy keert
het over 14 dagen met beter
recht / Actum den 22en juny
98.

Aeriaen Jacopsz Buegel Biersteker tot
Alcmaer eysser / contra Dirc Jacop Symons
anders Droncken Dirc gedaechde / om betalinge
ter zoma van 6 gulden 4 sth 12 penn als
reste van meerder somma van gehaelt
bier / Concluydeert tot condempnatie / mette
costen / com expensis.
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Solvit

Jacop Aeriaen Syverts eysser / contra Jan
Huybertsz / & Cornelis Jan Kuecx als
Kercmeesters van de jaere 97 gedaechden om
betalinge van zeker molenschot van de
Kerckelanden . Concluydeert tot gelt ofte
uuytleg / achtervolgende zyn boec / twisken
hier & 14 dagen / com expensis.

Vellich
Solvit
Claes Garbrantsz Bersingerhorn eysser
De gedaechde bekent de penningen / & laet hem contra / Symon Pieter Jaep Heynes
gedaechde
gewillichlyc condempneren, de
om betalinge ter somma 5-9-10 ter
geeyste somma te betalten twisken
causse van verleyt gelt / Concluydeert tot
hier & 3 weecken / Actum den
condempnatie / com expensis.
en
6 july 1598 / mette rechte
costen.
Vellich

Solvit

D'selve eysser contra Pieter Pietersz Dissel gedaechde
om betalinge ter somma 10 gulden 9 sth 4
penn / ter causse van verleyt gelt / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

OR 5657/104v
Vellich

Jan Jansz Muller van Opmeer eysser contra
Lourus Claesz gedaechden om betalinge ter
soma van 4 gulden 13 sth . ter causse
van wyncoop & verteerde costen / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.
Solvit

Vellich

Im Tates van Oude Nydorp eysser / contra Pieter
Jan Almers gedaechde / om betalinge ter somma 3-1-12
ter causse van gehaelt waer / by den gedaechdens
zoon gehaelt volgende d'eyssersse haer redgyster.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

OR 5657/105
Rechtdach den 6en july 98
Scheepenen condempneren Solvit
den gedaechde den geeyste somma te
betalen / Actum den 6en july
1598.

Jan Gerytsz Schuytvoerder eysser / contra
Syvert Clapmolen van Medenblyc
gearesteerde / om betalinge ter somma van
42 sth ter causse van gehaelt waer.
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Concluydeert tot condempnatie.
Solvit
Aen mannen Claes Voorin
Piet Sykes / & Oom Keel
twisken hier & 14 dagen
den 3en augusty 98.

Heynderic Jan Symons van Winckel eysser
contra Pieter Jansz Scoenmaker gedaechde, om betalinge
ter somma van 20 heere ponden / te weten
10 pont voor den smert / & 10 pont voor
meesterloon / van de quetseur / by den gedaechden
hem eysser / te pynster laestleden in syn
hant aengedaen / Concluydeert tot condempnatie
mette costen / com expensis.

Solvit Elle Wyleffsz eysser contra Lourus Claesz
Condempnatie / dach een maendt gedaechden / om betalinge ter somma van 24 gulden
Actum den 6en july 98.
ter causse van coop & leverantie van een
paert / met noch 30 sth van verteerde costgelt van 't paert , 't welc om gereet gelt
gecocht is / Concluydeert tot condempnatie
mette costen / com expensis.
Condempnatie dach een maent Solvit
off hy keert het over 14
dagen met beter recht. Actum
den 6en july 98.
'

Lourus Claesz eysser contra Geryt Willemsz
Terdiec / gedaechde en concluydeert den eysser dat
de gedaechde gecondempneert sal worden d'eysser
te vryen & indempneren costeloos en
scadeloos van de eys by Elle Wyleffsz op
hem gedaen / & genomen / also hy gedaechden
't selve paert van den eysser / overgenomen ofte
gecocht heeft / opte conditie dat hy hem
soude vry houde van Elle Wyleffs voorzeyd
com expenses.

OR 5657/105v
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren Joris
Amelsz te betalen den geeyste
zomma off hy keert het over
14 dagen met beter recht / Actum
den 6en july 1598

Maerten Jan Dircx van Hoochtwoudt eysser
Contra Joris Amelsz gedaechde / om betalinge ter
somma van 107 gulden, ter causse van geleende
penningen verscheenen mey laestleden volgende
d'eygen handt van de gedaechde & Scheepenen
kennisse daer van zynde. Concluydeert tot
condempnatie van de voorzeyde somma / ten minste
Den eysser furneert d'inpost 2 gulden. by provysie tot namtissement, com ----Scheepenen condempneren Joris Amelsz
& dat het hypoteec / in den selven brieve
ten princepaele & hebben 't huys & specealycken verbonden / hier voor verclaert
erff voor des eyssers achterwesen
sal worden verbonden & execuytabel.
verclaert execuytabel / mette costen.
Actum den 3en augusty 1598.
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Solvit Willem Gerytsz van Hoorn, oudtste soon
De gedaechde lyt de penningen & laet van Geryt Jan Floors / Houtcoper / eysser
hem gewillichlyc condemneeren
contra Lourus Claesz gedaechde
de geeyste somma te betalen, twisken om betalinge ter soma 18-10-0
hier & 14 dagen / mette rechte
ter causse van 2 Sweedsse balcken lanc
costen / Actum den 6en july 1598
elcx 32 voeten, volgende d'eyssers redgyster.
Veylich.
Concluydeert tot condempnatie van dien
& dat d'selve balcken mitsgaders de inmebele
goederen van de gedaechde tot Scheepenen scattinge
verclaert sal worden hier voor verbonden &
execuytabel.
Compareerde voor Syvert Pieters
Jan Jansz Muller van Opmeer eysser / als
Scheepen Jan Jansz Muller
actie & transpoort hebbend van Ewout Aeriavan Opmeer / & heeft gerenonensz / eysser / contra Piethan van Bersingerhorn
seert / & renonseert mitsdesen
als possesseur van des eyssers hypoteec
voor desen instantie / van de eysch ingedaechde met een weet, om betalinge ter
& concluysie by hem eysser
zomma van 24 gouden k guldens in spetie
soe hy procedeert
goet van goude swaer van gewichte, ter
op Piethan van Barsingercausse van 2 jaer verloopen erffpacht verscheenen
horn gedaen & genomen
't laeste jaer kerstyt laestleden volgende den
& presenteert de costen te betalen
tot taxatie van de gerechte / Actum
[vervolg op fol. 106]
den 15en july 1598.
Volgens de presentatie van Jan Jansz Muller hebben
Schepenen ten behoeve van Piethan toegetaxeert voor de costen ter
somma van 3 gulden.
OR 5657/106
[vervolg van fol. 105v]

besegelden erffpachtsbrieff daer van zynde.
Concluydeert tot condempnatie van dien / & by
provysie tot namtissement, com expensis
& dat des eyssers hypoteec in de voorzeyde brieff
geroert hier voor verclaert sal worden
verbonden & execuytabel com expensis.
Scheepenen condempneren Syvert Cornelis Clapmolen
van Medenblic / contra den Schoud in 7 pont & 2 schelligen
achtervolgend den preveledgen & keuren alhier
& dat ter oorsake den voorzeyden Syvert alhier
by Jan Gerytsz Schuytvoerder in araeste genomen is
& van hier vertrocken zonder borch te stellen, & ooc
opten betekenden rechtdach nyet is
gecompareert / volgen den keur & preveledgen.
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Concempnatie dach een maent
Willem Hansz eysser / contra Cornelis Jaep Grotes
off hy keert over 14 dagen
ingedaechde / om betalinge van een oblegatie.
met beter recht / Actum den
6en july 98.
Scheepenen verclaeren d'oblegatie
van waerden / & wysen den
vorder questye aen mannen
mits dat den gedaechde twisken
hier & 6 weken sal opleggen
& betalen / Actum den 3en agusty 98.
Piethan compareert & versoeckt dat Claes Aeriaen Spanes
princepael debiteur hem sal vryen & indempneren.
Volgend dien compareert Claes Aeriaen Spanes & neemt
't gunt gewillichlyc aen & belooft hem daer van
te ontheffen / & volgens dien versoec copie & dach.
Den oringnelen eysser persisteert by zyn duechtelycke
& eysch / & persisteert & versoect als vooren
vermogens d'ordonantie op 't stuc van de politie.
OR 5657/106v
Den 20en july 1598
Schepenen condempneren den gearesteerde
zyn axtie soe hy enich heeft opten
arestant te intstytueren /
reserverend nyetemin / den
gearesteerde zyn optie
omme metten arestant die saec te conselleren
off hy gehouden is / omme te antwoorden
off nyet.

Scheepenen condempneren Claes Jan Os
den geeyste somma te betalen twisken
hier & 6 weken / Actum den
3en augusty anno 1598.

Aeriaen Gerytsz Butterpot arestant eysser
contra Pieter Tyssen / & Jan Pietersz
van Harincarspel gearesteerden om hem ofte
elcx van hem beyden / zyn actie soe sy yet
hebben op d'arestant te instytueeren / en by refuys
van
dien, versteken & geinponeert te werden
een ewich swygen & silentium / Concluydeert
tot condempnatie / mette costen / com
expensis.
Heynderic Jan Fattes eysser / contra Claes
Jan Os / van Veenhuysen / ingedachde
met een weet / om betalinge ter somma
van 50 gulden / ter causse van coop van
een koe / blyckend by den oblegatie daer
van zynde / verschenen / mey laestleden
by Claes Jansz ondertekent / Concluydeert
tot condempnatie / mette costen / com
expensis.
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OR 5657/107
Den 3en augusty 1598
Vellich
De gedaechde bekent de penningen / & laet
hem gewillichlyc condempneren
d'selve geeyste penningen te betalen
twisken hier en 6 weken /
Actum den 17en augusty 1598.

Jan Cornelis Dircxz eyser / contra Geryt
Claesz Feuwes / gedaechde / om betalinge
ter somma van 62 gulden ter causse van
lanthuer.
Concluydeert tot condempnatie / mette costen.

Vellich

Arent Ghysebertsz eysser / contra Aeriaen
Jansz Snyer / gedaechde / om betalinge ter
somma van 13 gulden 6 sth /

Syvert Pietersz geordoneerde voocht
van Aeff Geryts wedue / presenteert &
is tevreden / mette requeranten alhier
te procederen tot schiftinge sceydinge &
delinge / volgende d'immemorialen
custiuyme in Hollant / + concluydeert
tot wyder nyet ontfanckelyc, &
by d'ene tot apsoluytie van de
vorderen eysch / com expensis.

De voochden van de nagelaten
weeskinderen van Jan Heyndericxz †
eysser / contra Syvert Pietersz, als
geordoneerde voocht van de wedue van
Jan Heyndericx gedaechden / om te procederen
tot schiftinge, sceydinge & delinge nae rechte
& dat op een kints gedeelte voor de wedue
& dat duer dien t'bedde geschuert is geweest.

De gedaechde laet hem willichlyc
Solvit
condempneren / in den eysch hier ter
zyden com expensis / mits hebbend
sursantie 14 dagen.

Geryt Cornelisz van Luttgewinckel
man & voocht van Tryn Aerians met haer
kinderen / geprocreert by Pieter Dircxz eysser
contra . . . . . . . . . . .

Desen onderfermindert soe
de gecondempneerde binnen
14 dagen stelt cautie suffesant
sal d'execuytie surceren
tot Sinte Catryn toecomend.
Actum den 17en augusty 98.

Lourus Claesz gedaechden / om betalinge ter
zomma van 122 h guldens / reste van
meerder zomma / verschenen kerstyt laestleden
mette vorder verlopen intereste / totte
effectuele betalinge toe / volgend d'oblegatie
daer van zynde / Concluydeert tot
condempnatie
com expensis.

OR 5657/107v
Vellich
Vellich

Reyer Muller eysser / contra Joris Amelsz
gedaechden / om betalinge ter somma van 41 gulden
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Condempnatie dach 6 weken / off

ter causse van zekere berekende penningen / als reste
van
hy keert het over 14 dagen met
meerder somma volgende zekere oblegatie /
Concluydeert
en
beter recht / Actum den 3 augusty tot condempnatie / mette costen.
98.
De gedaechde is by Scheepenen
verclaert versteken van keer &
weer.
Vellich
Condempnatie dach een maent
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den 26en
october 98.

Floris Claesz eysser / contra Lourus Claesz
gedaechden / om betalinge ter somma
van 9-6-8.

OR 5657/108
Rechtdach den 17en augusty 98
Den eysch by den Offycier eysser / op Jacop
Hilbrantsz gedaen / is op huyden by Scheepenen
in state gestelt / voor den tyt van 14 dagen.
Cornelis Jaspersz volgend voorgaende retroacte eysser
contra Cornelis Hytbertsz van de Sydwint gedaechden.
D'eysser / dient op huyden van syn schriftelyck
betooch volgende d'appointment van Scheepenen
& versoeckt dat de gedaechde van gelycke sal
doen geinploieert alle gewoonlycke replycke
& duyplycke van rechten.
Pieter Tyssen van Harincarspel als eysser
& gearesteerde / dewelcke nu alreede zyn
actie instytueert volgend Schepenen apointement
eysser / contra Aeriaen Gerytsz Butterpot ghedaechde
om betalinge ter somma 45 gulden, ter causse van
zeker coop van een paert / by eenen Geryt
Willemsz van Terdiec gecocht / Concluydeert tot
betalinge.
OR 5657/108v
Rechtdach den laesten augusty 1598
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Condempnatie dach een maent.
Actum den laesten augusty Solvit
1598

Condempnatie in gelt off uuytleg / dach 14 dagen. Actum Solvit
als boven.

Willem Jansz eysser / contra Cornelis Jaspers
gedaechde
om betalinge ter somma 25-10-0 /ter causse van
geleende penningen, mettet verloop / totte effectuele
betalinge / Concluydeert tot condempnatie.
D'selve eysser contra Reyer Pietersz van de
Sydwint / gedaechde / om betalinge, nae vermelden
een boelseel / Concluydeert tot gelt off uuytleg / com expensis.

Condempnatie / gelt off uuytleg Solvit
twisken hier & 14 dagen.
Actum den laesten augusty 1598.
Aen mannen contra Jan Willemsz Albert
Jansz & Claes Kruyff tot een overman
contra Willem Jansz & Geryt Claesz

Idem eysser contra Geryt Claes Feuwes
gedaechde om betalinge / nae vermelden een
boelseel / Concluydeert tot gelt off uuytleg / com expensis.
Noch contra Geryt Claes Feuwes om scaed van
een koe.

Solvit

Idem eysser contra Jan Dircxz Outge om
betalinge nae vermelden een boelseel.
Concluydeert tot gelt off uuytleg / con
expensis.

Solvit

Idem eysser contra Heynderic Claes Voorins / om te vryen & granderen van de
meester / & voorts 10 sth voor de smert
van zeker quetsueren / Concluydeert . . . . . . . .

Solvit

Symon Jaep Symons + eyser contra Aeriaen
Gerytsz Butterpot / gedaechde om betalinge
van zeker erffpacht / achtervolgende
zyn boec / Concluydeert tot condempnatie.

kercmeyster t'Oude Nydorp +

De gedaechde is gecondempneert Solvit
te betalen twisken hier & een
maent / Actum den laesten
augusty @ 1598.

Idem eysser contra Heynderic Jan Fattes
gedaechde / om betalinge ter
somma 12-3-0 ter cause van
verscheenen erffpacht.

OR 5657/109
Vellich

Solvit

Apelpent eysser / contra Pieter Jaep Fels
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om betalinge ter somma 20 gulden ter cause van
coop van een paert / Concluydeert tot condempnatie.
Vellich

Vellich

Solvit

Jan Cornelis Keyses / eysser / contra Frans
Jansz gedaechde / om betalinge ter somma van
4 h gulden, ter causse van laken / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.
ter causse toegeseyde penningen.

Solvit

Dirck Gerytsz van de Langereys eysser / contra
Elle Wyleffs / om betalinge ter somma 14-13-8
ter causse van rog by de gedaechdes broeder gehaelt
waer voor hy geseyt heeft / Concluydeert tot
condempnatie / com expensis.

Solvit

D'selve eysser / contra Jan Dircxz Outge
om betalinge ter somma 6-2-0 ter causse
van rog / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Solvit

D'selve eysser contra Geryt Allertsz van der
Diec / als oom & cuerateur van Jan
Arisz zyn broeder soon, gedaechden
om betalinge ter somma van 11 gulden
reste van meerder somma / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

Compareerde Symon Claes man Heyndericx
& accepteerde den weete in desen geroert
& bekende dat den selvygen wetlycken
aen hem gedaen es beloofde Solvit
wyder opten betekenden dach te
verschynen / Actum desen 10en september
1598 / my present Floris Claesz.
De ghedaechde wert gecondempneert in den
eysch een huys tot Oude Nydorp verclaert execuytabel mits hebbend sursantie tot
may, in gevalle Symon Claesz twisken
hier & een maent stelt causye
suffesant binnen Nyewe off Oude Nydorp.
Actum den 9en november 98.

D'selve versoect een rechtelycke weet tot
Koedyc aen de persoon van Symon Claesz
van Oude Nydorp wonende
op Koedyc / op zeker half half huys & erff
staende tot Oude Nydorp by de kerc om ad primam

hier over 14 dagen / te recht te comen om
d'eysser betalinge te doen achtervolgend zyn
redgyster / ter somma van 14-3-0 ter causse
van rogge / Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/109v
Vellich
Condempnatie dach om
Sinte Catryn off 't staet langer
met gemoedt. Actum den

Solvit

Geryt Jan Rysses / & Jan Lourusz eyssers
contra Pieter Tyssen gedaechden / om betalinge
ter
somma van 15 gulden reste van een paert
volgende d'eyssers redgyster / concluydeert
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28en september 1598

tot condempnatie / com expensis.
De nagelaten wedue Cornelis Janssen Man eysser
contra Pieter Reyersz Muller gedaechde

Vellich

Condempnatie dach 14 dagen
off sy keren 't met beter recht.
Actum den laesten august 98.

Neel Jan Cnaeps eysser / contra Lourus Claesz
Claes Feuwes / & Pancoec / om betalinge
nae vermelden heur boec.
Jan Symonsz Bood is van Scheepenen gelt off
uuytleg toegewesen contra Claes Bommer ter
causse van een gedaene weet ter somma 2-5-0.
Actum den laesten augusty 98.
Floris Claesz eysser contra Jan Jan Claes Loops
Pieter & Claes Walichs / & Olbrant Jansz
in gelt off uuytleg twisken hier & 14 dagen
van verpondimge achtervolgende syn boec.
Actum
den laesten augusty 98.

OR 5657/110
Den 14en september 1598
Solvit

Claes Voorin eysser/ contra Rembrant
Dircxz gedaechde om betalinge ter somma
3-10-0 van verteerde montcost / Concluydeert
tot condempnatie.

Solvit

D'selve eysser contra Jan Scagers / om
rekenscap & dienvolgend betalinge.
Concluydeert tot condempnatie.

Vellich

Solvit

Noch d'selve eysser / contra Pieter Jan
Almers / gedaechde om betalinge ter
somma 4 h gulden berekent gelt / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

Vellich
Condempnatie / dach 14
dagen off sy keren 't over

Solvit

Geryt Jan Rysses van Medenblic eysser

Vellich
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14 dagen met beter recht.
Actum den 14en september 1598.

contra / Jonge Jan Aeriaen Buers gedaechde
om betalinge ter somma 16 h gulden ter causse
van fleys / volgend d'eyssers redgyster.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Vellich
Condempnatie dach 14 dagen / off
hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den
Solvit
en
14 september 1598.

D'selve eysser contra Geryt Claes
Feuwes / om betalinge 11 gulden 7 sth
reste van meerder somma / ter cause
van fleys / volgend d'eyssers redgyster
Concluydeert tot condempnaty com expensis.

OR 5657/110v
Velllich
Solvit
Claes Buenis is gecondempneert in gelt
off uytleg twisken hier & 14 dagen
Actum den 14en september 1598.

Claes Aeriaensz Bommer eysser / contra
Cornelis Jan Bleskes & Claes Buen
om betalinge van zekere verpondinge
van Claes Buen, & Cornelis Jan
Bleskes 6 gulden toegeseyde penningen.

Scheepenen condempneren Cornelis Jan Bleskes
in den eysch, twisken hier & 14 dagen
te betalen / off hy keert het met beter
recht / Actum ut supra.
Condempnatie / op bewys, & soe nyet dat Cornelis Jan
sal vry & exemt sal zyn.
Vellich

Cornelis Claesz Kistemaker eysser / contra
Joris Amelsz gedaechde / om betalinge ter
somma 8 gulden.
Jacop Tys Symon Luchts is van Scheepenen
geordoneert als voocht van Jan Jan Robbes
2 kinderen.
Symon Aeriaen Rens Mangnus is van
Scheepenen geordoneert tot
voocht van Cornelis Jan Robbes kint.
Schepenen condempneren Lourus Claesz contra
Pieter Heyndericxz Ontfanger van 't lantscot & verpondinge t'Oue Nyerop in gelt off
uuytleg twisken hier & 14 dagen.
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Actum den 14en september 1598, & dat
achtervolgend zyn boec.
OR 5657/111
Rechtdach den 28en september 1598
Jan Cornelisz Schager eysser / contra Jan Geryt
Maertens gedaechde om betalinge ter somma van
9 gulden 10 sth / ter causse van een vierndel
fleys / Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Vellich
Scheepenen condempneren den gedaechden in

gelt off uuytleg. Dach 14 dagen
off 't staet langer met gemoet.
Actum den 28en september 98
mette costen.
Solvit
Condempnatie dach Sinte Catryn
off 't staet langer met gemoedt.
Actum den 28en september 98.

Solvit

Condempnatie gelt off uuytleg
twisken hier & 14 dagen. Actum
den 28en september 98.

Symon Jacop Symons eysser / contra Teus Gyses
& Heynderic Oueneels / gedaechden / om betalinge
van zekere erffpacht / nae vermelden zyn boec.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

Jan Gerytsz uuyt Winckeler Weere eysser
contra Gebke Gijses es woonachtich aen de
Zydwint gedaechden / om betalinge ter somma
van 7 gulden, ter causse van toegift
van een paert / Concluydeert tot condempnatie.
Pieter Backer van Oude Nydorp eysser
contra Voocht van Weel, om betalinge
ter somma van 28 sth / ter causse van
arbeytsloon / Concluydeert tot condempnatie.
Symon Aeriaensz & Pieter Knechtes Armevoochden
tot Oude Nydorp eyssers / contra Claes Bommer
om betalinge ter somma 14-0-10 ter causse van
gelt van coop nae vermelden den kuer.
Concluydeert tot condempnatie gelt off uuytleg
com expensis.

Scheepenen condempneren Aeriaen Gerytsz Butterpot / contra Albert Jan Dircx in gelt off uuytleg
twisken hier & 14 dagen / ter somma 19-18-21
ter causse van verpondinge berektent gelt.
Condempneren
noch Scheepenen Lourus Claessz contra Albert Jansz
in gelt off uuytleg / achtervolgend syn boec
twisken hier & 14 dagen / Actum den 28en
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september 98.
OR 5657/111v
Rechtdach den 26en october 98
Meyster Willem Jansz eysser / contra Willem
Jansz Hansz / om betalinge van meesterloon
ter somma 8 ponden / ofte ter discretie van
Condempnatie dach een maent off hy keert over Scheepenen.
14 dagen met beter recht.
Idem eysser contra Pieter Tyssen ghedaechde - 3
Pieter Jongejans & Claes Aeriaensz Bommer
laten haer gewillichlyc

Idem eysser contra Jan Florisz gedaechde om
betalinge 25 gulden, mede van meesterloon.
Vellich
Condempnatie dach 14 dagen off hy
keert over 14 dagen met beter recht.
Actum den 9en november 98.
Vellich

Solvit

Idem eysser contra Lourus Claesz om betalinge
ter somma 3 gulden toedaenct gelt ter causse
van meesterloon.
Jan Jacopsz eysser / contra Cornelis Jan Bleskes
ghedaechde om betalinge ter somma 10 gulden 12
sth ter causse van verteerde costen.
Jan Willemsz eysser contra Claes Aeriaensz
& Pieter Jongejans / om betalinge ter somma
27-4-0, ter causse van verteerde costen.
Kergmeesters

Aeriaen Cornelisz wert gecondempneert in
gelt off uuytleg in 14 dagen / met
de rechtelycke costen / Actum den 26en
october 98.
De gedaechde wert gecondempneert in gelt
off uuytleg, in een maent. Actum
den 26en october 98.

Symon Jacopsz eysser / contra Aeriaen Cornelisz
Schipheer gedaechde / om betalinge ter soma 12
ghulden als reste van meerder somma / van
versceenen
erffpacht.
Idem eysser / contra Marytgen Pieter Cornelis
off haer voocht gedaechden / om betalinge ter
somma
23 gulden erffpacht verscheenen Sint Jacop
& kerstyt 97 / offslaend / 14-14-0 daer op
betaelt / Concluydeert tot condempnatie.

Vellich
Scheepenen condempneren den gedaechden den
geeyste somma te betalen offslaend 't gunt
opte oblegatie betaelt is, en dat twisken
hier & een maent, off 't staet langer
met gemoedt. Actum den 9en november
1598 mette rechtelycke costen.

Cornelis Heyndericxz Schoudt eysser contra
Tomas Arisz van Schoorel ingedaechde
om betalinge van 68-13-11 penningen / offslaend
't gunt daer op betaelt is / spruytend van
coop van een gortmolen, verscheenen Sint
Jan & Sint Jacop laestleden, volgende
d'oblegatie daer van zynde. Concluydeert etc.
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Condempnatie dach een maent
off hy keert over 14
dagen met beter recht. Actum den
26en october 1598.

Floris Claesz eysser contra Lourus Claesz
gedaechde om betalinge ter somma van 9-6-12
ter causse van laken in 't jaer 96 & 97 en
gecocht volngend zyn boec / Concluydeert tot condempnatye.

OR 5657/112
Rechtdach den 9en november 1598
Vellich

Meester Claes Dircxz Bercman Sirurdgyn
eysser
contra Jan Jan Geryt Oyts gedaechde, om betalinge
ter somma 12 gulden / ter causse van meesterloon over de kuer by den eysser gewracht
aen de quetseur in des eyssers handt.
Concluydeert tot condempnatie.

Condempnatie dach een maent nae
vermelden den keur.

Jan Claesz Oterlyc / & Jacop
Aeriaens Armevoochden eyssers / contra
Claes Claesz.
Dirck Gerytsz van de Langereys eysser
contra Cornelis Jaspersz gedaechden om betalinge
ter somma van 5-5-0 ter causse van . . . . . . . . . .

Vellich

D'selve eysser contra Cornelis Pietersz tot
Oude Nydorp gedaechde om betalinge ter somma
van 5 gulden 11 sth, ter causse
van rogge.

OR 5657/112v
Pieter Jongejans & Claes Aeriaensz Bommer, laten haer
gewillichlyc condempneren / Cornelis Jaocopsz van Oude Nydorp
te betalen ter somma 200 gulden mette renten van dien / naa vermogen
zekere oblegatie, by de gedaechden . ten behoeve van Folckert
Jacopsz gepasseert, & dat te betalen te lichtmis toecomend
@ 99 mette rechtelycke costen / aldus gedaen in presentie van
Cornelis Rembrantsz, Cornelis Michielsz, Aeriaen Symonsz / Syvert
Pietersz, Jan Cornelisz & Cornelis Claesz Kruyff Scheepenen tot Nydorp
desen 26en october 98.
(Pieter) Cornelis Jan Bleskes wert gecondempneert Claes Arisz volgende
zyne beloften te betalen / Actum den 26en october 98.
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Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Guert Olbrants
sal moeten respondereen ofte beantwoorden den acten
alreede haer overgelevert & datsse voor dees
tyt daer mede sal mogen volstaen.
Verclaeren Scheepenen vorder dat Guert Olbrantsdr
sal gehouden syn verclaeringe te doen / off se ooc meerder
weet van 't gunt in de merdgene van de interrogatorie
geseyd es, & soe sse nyet meerder en weet . dat sse daer
mede sal mogen volstaen.
Op welcke vonnise Guert Olbrants protesteert.
Actum desen 9en november @ 1598.
Joris Amelsz wert gecondempneert / met zyne medestanders / als
namentlyc Pieter Gorter / Aeriaen Hermensz & Pieter Jacopsz
te rekenen van hemluyder pachters / metten anderen in den jaere
1597 gepacht / & dat binnen 3 dagen, en dat by twee Scheepenen
tot Nydorp / Joris Amelsz protesteert op 't vonnisse
boven all't selve verclaert Peter Gerytsz bereyt te syn &
oversulcx te presenteeren / te willen betalen & aff te doen
aen de rentemeesters / & Joris Amelsz t'ontheffen, van 't gunt bevonden
sal werden / zyluyden als medestanders ten achteren te syn
& protesteeren vorder van alle costen scaden & interesten / dien
zyluyden, uuyt dies soude mogen lyden.
Tryn Symon Claes Kuypers wert gencondempneert Anna Dircx
te betalen, binnen 14 dagen, de huyshuer ter somma 14 gulden
offslaend 't gunt daer op betaelt is met cooren off anders.
OR 5657/113
Scheepenen hebben verclaert Joncker(
Oudes Schoudt van Outcarspel voor dese vierschaer, van
wegen Jan Claes Jonge Claes te syn nyet ontfanckelyc
also den voorzeyden Schoudt van Jan Claesz geen procuratie
en heeft / noch exibeert.
Claes Govertsz laet hem gewillichlyc condempneren
Floris Claesz te betalen, ter somma van . . . . . .& dat twisken
hier & 6 weecken / Actum in juydytie van Scheepenen
in de vierscaer tot Nydorp / desen 26en october 1598.
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OR 5657/113v
Den 11en december 1598
Jacop Cornelisz voocht in desen van Guert Olbrants / als
requerant / om te hebben vlot vaerdich recht
contra Neel Jansdr / Guert Olbrants seyt hoe
de voorzeyde Neel Jansdr / Guert Olbrants voorzeyd wel frynolycs
& t'onrechte heeft doen sommeeren / & gyselen sonder
enich recht daer toe te hebben / waeromme d'voornoemde Jacop
Cornelisz concluydeert dat d'voorzeyde Neel Jans by U myn
E. heeren vonnisse gecondempneert sal werden de voorzeyde gedaen
sommatie / & gyselinge costeloos & schadeloos aff te doen
met imponentie van gelycken / nyet meerder te doen
ten minsten voor & aleer / het vonnisse by Scheepenen
in advys gehouden ghebuytet sal wesen / & sy Neel
Jans vonnisse daer toe heeft / & 't welcke Guerte
Olbrants gehouden soude wesen slsnoch te voldoen
com expensis.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat de gedaene
ghijselinge sal supercederen ter tyt en wyle
toe dat het gesteede vonnisse, gepronoseert
sal zyn & de costen in desen in state.
Actum desen 11en december 98.
OR 5657/114
Rechtdach den 18en january 99
Solvit
Condempnatie dach een maent
Actum den 18en january 99.

Solvit

Lammert Janssen tot Winckel eysser
contra Geryt Amelsz gearesteerde
om betalinge ter somma 38-15-0 verschenen
den 26en december laestleden / ter causse
van lyffpensie volgende den oblegatie
daer van zynde / Concluydeert tot condempnatie.
Idem eysser contra d'voorzeyde Geryt Amelsz
ter somma van 2-15-0 ter causse van
verteerde costen / Concluydeert tot condempnatie.
Cornelis Claesz Kistemaker eysser
contra Huybert Pieter Huyberts gearesteerde
om betalinge ter soma 17 gulden / ter causse
van coop van een schuyt.

Solvit

Cornelis Jansz Holster eysser / contra
oom Sappewerff gedaechde / om
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bevryt & geindemneert
te wesen ter somma 27-10-0 / met
't verloop ofte oncosten van dien, ter
causse van coop van taruw, waer
inne hy d'eysser belooft heeft te indempneren
van Rentemeester / Concluydeert tot condempnatie.
Veylich

Solvit

Jan Dircxz van Hoochtwer Langereys
eysser / contra Dirck Aeriaen Claes
Zygersz.

OR 5657/114v
Condempnatie dach een maent
Solvit
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / & dat in den
geeyste somma / Actum den 18en
january 99. Den gedaechde is op huyden
gecondempneert ten princepael. Actum
den 1en february 1599.

Jan Pietersz Vernclooper eysser contra
Jan Hellebaert van Langendyc gearesteerde
om betalinge ter somma van - 9 gulden 5-0
ter causse van coop van een verrinc.
Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Lammert Claes Lammerts eysser / contra
Jan Pietersz uuyte Boome gedaechde / om
betalinge van zekere verscheenen boelbrieff, verschenen Sint Jacop / Concluydeert
tot gelt off uuytleg.

Solvit

Idem eysser / contra Cornelis Jaspers
nae vermelden den boelseel / Concluydeert
tot gelt off uuytleg.

Condempnatie dach 14 dagen
mette rechtelyke costen / Actum
den 18en january 99.

Idem eysser contra Pieter Claes Heyndericx
gearesteerde
om restituytie van 3-10-0/0.
Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Jan Willemsz tot Oude Nydorp eijsser
contra Jan Cornelisz Tueles gedaechde
om betalinge ter somma 10 gulden 9 sth
berekent gelt / Concluydeert tot
condempnatie.

Solvit

Idem eysser contra Pieter Muller
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als administrateur van Reyer
Pietersz syn soon / om rekeninge
et relyqua / & dienvolgende betalinge.
Concluydeert tot condempnatie.
Vellich

Solvit

Idem eysser contra Lourus Claesz
om betalinge ter somma 6-13-4
ter causse van wyncoop / Concluydeert
tot condempnatie.

Solvit

Idem eysser contra Aeriaen Gerytsz Butterpot
gedaechde om betalinge ter somma 30 sth
verteert met zyn † soon / Jacop
Allertsz & Apelpent & concluydeert
tot condempnatie com expenses.

OR 5657/115

Vellich
Condempnatie dach een maent mette
rechtelycke costen. Actum den 15en
february 1599.

Rekenen twisken hier & 14
dagen / Actum den 18en january
99.

Maarten Jansz van Tolcke / contra Jan
Maertsz Kueninc / gedaechde / om betalinge
ter somma 12-4-0 reet verscheenen
van een koe by hem gecocht voor
29 gulden de reste te betalen pynster
van welcke termyn d'eysser versoeckt
hem gedaen te werden volle versekeren.
Concluydeert tot condempnatie com expenses.

Floris Claesz eysser / contra Jonge Jan Aeriaen Buers gedaechde
om betalinge nae vermelden zyn boec ter causse van
laken / Concluydeert tot condempnatie off ten minsten
tot rekeninge & dien volgend betalinge.
Jansz
Jan Allertsz Spaniaert eysser / contra
Wyleff Pieter Costers / gedaechde om rekenin.

Vellich
Scheepenen condempneeren den gedaechde
den verscheenen kustinc met 't verloop Pieter Muller & Dirck Hoochsaets als
van dien te betalen twisken hiur
voochden van Diewer Jansdr eyssers
& 14 dagen / Verclaeren voorts
contra Joris Amelsz gedaechde / om betalinge
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't voorzeyde huys & erff
daer den kustinc off spruytend
is daer voor execuytabel
com expensis.

ter somma van 225 gulden hooftpenningen
ter causse van verscheenen kustinc.
Concluydeert tot condempnatie van dien
mette verloop van dien als 81/2
gulden ten hondert.

Beloven den inpost te namtiseren.
OR 5657/115v
Aeriaen Wyleffsz Oude Nydorp laet hem gewillichlyc
condempneren Jan Cornelisz tot Oude Nydorp te betalen
twisken hier & 14 dagen ter somma van 21-4-0
ter causse van laken / geschiet in presentie van Cornelis
Pietersz Scheepen.
Scheepenen condempneeren Cornelis Amelsz / Cornelis
Jan Blesk/es / & Meester Claes Dircxz Bercman gedaechde
in den eysch van den Offycier / off sy keeren 't twisken
hier & een maent met beter recht.
Van gelycken is Cornelis Jan Bleskes gecondempneert.
Meester Claes Dircxz te bevryen & te indempneeren
van de eysch & concluysie van de Officier op hem gedaen
& genomen & dat twisken hier & een maent.
Scheepenen condempneeren Guert Olbrantsdr met
Neel Jans voor Rechtsgeleerden te conselleeren &
dat twisken hier & 14 dagen / Actum den 7en
february 1599.
Cornelis Jaspersz laet hem gewillichlyc condempneeren Pieter Jan Ooms te betalen ter somma 17
gulden ter causse van fleys & dat twisken hier
& een maent / mette rechtelycke costen.
Actum ter presentie van Cornelis Pietersz &
Jan Dircxz Scheepenen desen 1en february 99.
Jan Hellebaert van Langendyc is by Scheepenen gecondempneert
contra den Schoudt in de boete van 7 ghulden 5 scell achtervolgend de preveldgen & kuere van Nydorp / & dat
ter causse d'voorzeyde Hellebaert alhier ten versoecke van
Jan Pietersz es gearesteert, & op ten betekenden
rechtdach nyet es gecompareert / Actum den 1en
february 99.
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OR 5657/116
Den eersten february 1599
Vellich

Vellich

Dirck Jansz Kuec als oom & voocht
van Maerten Jansz zyn †
broeders nagelaten kinderen eysser
contra
Joris Amelsz gedaechde om betalinge
ter somma van 53-10-0 / verscheenen
alreheylygen volgende den besegelde
brieff daer van zynde / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Solvit

Willem Pieter Garbrants eysser
contra Jan Tysz kinderen voochden
gedaechden om betalinge van zekere
verscheenen kustinge / ter somma
van omtrent vyfftalffhondert (550)
gulden. Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Pieter Cornelisz Herbergier eysser
contra Jan Gerytz Scuytfoerder gedaechde
om betalinge ter somma 3-0-0 ter
causse van wyncoop / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.
Floris Claesz eysser.

OR 5657/116v
Vellich
geaxvinteert aen mannen
Aeriaen Heyndericxz &
Jongejan Oom.

Meyster Claes Dircxz Bercman eysser contra
Cornelis Jan Bleskes gedaechde / om betalinge ter
somma 20 gulden off anders tot discretie van
Sceepenen
van meesterloon / over de keur van de gedaechdens
huysvrouwe gequesten arm / Concluydeert tot
condempnatie.

Vellich
Solvit
Jan Syvertsz heeft gefurneert
voor den inpost 2 gulden.

Jan Syvertsz van Hoochtwoudt eysser
contra Jan Oomes gedaechde om 126
gulden ter causse van 2 paerden
met een kar met zyn toebehooren van des
De gedaechde sustineert 't eene paert eyssers soon gecocht volgende d'oblegatie.
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vool geweest te syn waer duer hy
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
verclaert merckelycke scaedt gehadt
te hebben / Versoec daer omme cortinge
naer behooren tot taxatie van notrale mannen die daer aff weten & mede
op catshoec geweest zyn /
D'eysser is tevreden soeverre de gedaechde bewyst binnen behoorlycke tyt het paert vool
geweest te syn / de gedaechde cortinge te laten volgen 't gunt na discretie behooren sal.
De oblegatie wert van waerden verclaert & dien volgend wert de gedaechde gecondempneert
in den selven / mits aftreckend 't gunt Geryt Claes Feuwes eysser / contra Jan
den gedaechde met discretie can
Pietersz van de Lemmerschouw.
bewysen hem overmits de scaed
als vooren rechtelyc competerend is / mettte rechtelycke costen / Welck
bewys den gedaechden presenteert over 14 dagen alhier t'exibeeren.
Vellich.
den gedaechde wert gecondempneert Jan Jansz Baykes eysser contra Reyer
Ouwejoostes van de Slootgert gedaechde / omme
betalinge ter somma 8 gulden van een hookelinc / Concluydeert tot condempnatie.
Vellich
De gedaechdens syn gecondempneert in des
eyssers eysse twisken hier &
Reyer Aeriaensz eysser / contra Cornelis
14 dagen off sy keeren't met
Pietersz gedaechde om 8 gulden ter causse
en
beter recht / Actum den 1
van hoy / Concluydeert tot condempnatie
february 1599.
com expensis.
Vellich
Versteeken van keer & weer
mette costen.

Idem eysser contra Cornelis Jaspersz gedaechde om
6 gulden arbeytsloon / Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/117
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren den
gedaechde d'eysser te leveren behoorlycke quytans twisken hier
& 14 dagen, mette rechtelycke
costen / Actum den 1en
february 1599.
fiat 40 sth voor de Schoudt daer
pertyen in gecondempneert syn.

Vellich
Jan Cornelisz belooft te furneren 20 sth.

Tens Cornelisz eysser contra Cornelis (Teus?)
Pietges gedaechde / om d'eysser te leeveren
behoorlycke vrye quytscelldinge van een
acker lants leyt in de Leyen / in de ban
van Oude Nydorp / als hy eysser van de
gedaechde gecocht heeft sonder opstal
anders dan een jaerlicxe erffpacht
competerend de kerc tot Oude Nydorp
met speceael hypoteec & dat onder
't segel / Concluydeert tot condempnatie.

Jan Cornelisz Keyses als voocht van
Claes Grootes wedue & kinderen eysser
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Scheepenen condempneren den ghedaechde
te betalen twisken hier & 14
dagen / off hy keert het met
beter recht / Actum den 1en
february 99.

contra Aeriaen Neefkes gedaechde / om
betalinge ter somma van 12 pont
flaems ter causse van een vette koe.
Concluydeert tot condempnatie.

Vellich
Solvit
De gedaechdens syn gecondempneert
in d'eyssers eysch te betalen twisken
hier & 14 dagen / off sy
keeren 't over 14 dagen met
Solvit
beter recht / Actum den 1en
february 99.
Vellich
Versteeken van keer & weer
mette costen.

Aeriaen Meynertsz van wegen syn moeder
eysser / contra Jacop Allertsz gedaechde om
betalinge ter somma 2-4-8 ter causse
van gehaelt waer / Concludeert tot condempnatie.
Idem eysser contra Heynderic Vattes gedaechde
om betalinge ter somma van 7-5-8
ter causse van gehaelt waer / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

OR 5657/117v
Vellich
De gedaechde is gecondempneert in
gelt off uuytleg twisken hier
& 14 dagen / mits dat d'eysser
over 14 dagen den boelseel sal
exibeeren mette costen.

Jan Tyssen eysser / contra Heynderic Claes
Voorins / gedaechde / om betalinge ter somma
14 gulden / ter causse van een boelseel.
Verscheenen Bertomeus laestleden / Concluydeert
tot gelt off uuyteg / com expensis.

Scheepenen verclaeren by vonnis Solvit
dat pertyen hinc inde twisken
hier & 14 dagen sullen mette
questie sullen conselleeren voor
Rechtgeleerden & dat binnen
Hoorn.

Cornelis Jaspersz eysser / contra Cornelis
Huybertsz gedaechde / om te voldoen zeker
acoort / van haer saec in questie
om dien selve saec te submitteeren
aen Rechtsgeleerden / Concluydeert dat den
gedaechde gecondempneert sal woorden om
sulcx te voldoen.

ij Vellich
Solvit
De gedaechde es gecondempneert d'eysser
de eysch mette costen te betalen
twisken hier & palmavont /
Actum den 15en february 99.

Jan Pietersz van de Lemmerschouw eysser
contra Geryt Claes Feuwes gedaechde om
betalinge ter somma van 37 gulden / ter
causse van coop van een koe. Concluydeert
tot condempnatie.
Jan Jaep Symons wonende op Veenhuysz laet
hem gewillichlyc condempneren Jan Cornelis
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Keyses te betalen twisken hier & 6
weecken ter somma van 7-17-0 ter
causse van laken / Actum desen 5en february
1599 geschiet in presentie van Cornelis
Pietersz Scheepen.
OR 5657/118
Den 15en february 1599
Scheepenen condempneren den
Solvit
gedaechde hem d'eysser te betalen
ter somma van 13 gulden 2 sth /
Actum desen 15en maert @
1599.

Maerten Bruyn eysser / contra Willem Hansz
gedaechde / om betalinge ter somma van 15
gulden 14 sth, verschenen mey te mey
toecomende
een jaer / & in den gadinge @ 97 / ter
causse van haver & lanthuer / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Jan Heyndericxz van de Sydwint / eysser
contra / Jan Jacop Symons van Veenhuysz
gearesteerde om betalinge ter somma
van 108 gulden nae vermelden zyn oblegatie
verscheenen Sinte Maerten, concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Solvit

Claes Lammertsz van de Sydwint eysser
contra, Jan Pietersz uuyte Boome \ gedaechde
om hem eysser te verlichten, in dyc &
schot nae vermelden den legger tot
Oude Nydorp, & met zyn landen te
contribueeren / gelyc als die eertyts
gecontribueert hebben. Concluydeert tot
condempnatie / com expensis.

Heynderic Claes Voorins is van Scheepenen gecondempneert Willem
Hansz te vryen & t'indempneren van Meester Willem
Jansz / over 't meesterloon / & dat twisken hier & 14
dagen / off hy keert het met beter recht.
OR 5657/118v
Lourus Claesz laet hem gewillichlyc
condempneren Jan Pietersz
Koeman te betalen ter somma van
108 gulden, ter causse
van lanthuer twisken hier &

Jan Koeman eysser / contra Lourus Claesz
gedaechde om betalinge ter somma van 153-10-ter
caussse van lanthuer verscheenen kerstyt
laestleden / offslaend 't gunt daer op
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een maent / desen 1en maert 99
betaelt is / Concluydeert tot condempnatie.
geschiet in presentye van Jan Toemsz
Scbeepen.
Aeriaen Hilbrantsz eysser, contra
Cornelis Rembrantsz / & Cornelis Gorter
om betalinge van zeker houdt.
Idem eysser contra Pompen.
Vellich
Idem eysser contra Jan Geryt Maerts
Condempnatie off hy keert over 14 dagen om betalinge ter somma van 30 gulden ter
met beter recht / Actum den 1en maert causse van een koe, by den eysser van de gedaechde
1599.
gecocht. Verschenen mey 98 / Concluydeerdt tot
condempnatie.
Vellich

Idem eysser / contra Cornelis Jaspersz
gedaechde om betalinge - 10 guldens 9 sth ter causse
van houdt. Volgende d'eyssers redgyster.
Condluydeert tot condempnatie.
Pieter Lourus eysser / contra Jan Gerytsz
Schuytvoerder / om betalinge ter somma
54 blyckend by een oblegatie / Verschenen
. . . . . . . . Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/119
Condempnatie in 12 gulden.

Solvit

iij vellich
De gedaechde es by Scheepenen vonnisse
gecondempneert d'eysser twisken hier
& Sint Jacop te betalen nae vermelden
den eysch off 't staet langer met
gemoedt / Actum desen 10en may
99.

Cornelis Aeriaen Uuytscots eysser contra
Geryt Floris & Claes Walichsz molemeysters van de Moerbeker molen / gedaechden
om betalinge van arbeytsloon nae
avenant des tyts / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit Cornelis Heyndericxz Schoudt eysser
contra Droncken Dirc om betalinge ter
somma 24 gulden nae vermelden zyn
ohlegatie / Concluydeert tot condempnatie.

Condempnatie in 5 gulden
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& noch etlycke scoonen.
Actum den 29en maert 99.

Solvit

Jan Gerytsz Schuytvoerder eysser
contra / Jan Meynertsz om betalinge
van zeker riedt / Concluydeert tot
condempnatie ter somma 12 gulden.

Dach van 14 dagen.
Solvit Cornelis Jan Bleskes eysser / contra
De gedaechde es gecondempneert d'eyser Geryt Meyerts gedaechde om betalinge
te betalen de geeyste somma.
ter somma 9 h gulden toegeseyde penningen
en
Actum den 29 marty 1599.
Solvit

Idem eysser / contra Eust Jansz om
betalinge van meesterloon.

OR 5657/119v
Vellich
Solvit
Condempnatie dach 14 dagen off hy keert Elle Wyleffsz eysser / contra Symon
met beter recht. Actum den 15en
Dircxz Wysent gedaechde om betalinge
february 99.
ter somma 2-3-0 van arbeytsloon.
Solvit
Vellich
Idem eysser / contra Jan Tuelis gedaechde
Condempnatie dach 14 dagen off hy keert om betalinge van 20 sth lient gelt.
over 14 dagen met beter recht. Actum den
15en february 99.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Cornelis
Lourusz van Schagen / de penningen by Pieter
Claesz hem competeren in areste genomen sal
mogen lichten onder cautie de restituendo
voor welcke lichtinge Jan Pieter Dirck Claes
hem stelt als cautionaris / & borch.
Condempnatie dach 14 dagen off
't staet langer met gemoedt mette
costen.
& heeft volgens dien gedaen stipulatie
om in gyselinge
te comen soe wanneer hy geroepen is.

Jan Cornelisz Keyses eysser / contra
Cornelis Jaep Huygen van Veenhuysen
ingewonnen met een weet om betalinge
ter somma 11 gulden 16 sth / ter causse
van laken / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Pieter Jansz laet hem gewillichlyc
condempneren de geeyste somma te betalenIdem eysser als voocht
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twisken hier & 3 weken / off 't staet
langer met gemoedt / Actum den 15en
february 1599 / mette costen.

van Claes Grotesz wedue / eysser / contra
Pieter Jongejans gedaechde / om betalinge
ter somma 119-2-4 / daer
van d'voorzeyde wedue resteert 58 gulden.

OR 5657/120
Solvit

Scheepenen condempneeren Claes Teusz
twisken hier & 14 dagen zyn aenseg
te doceren, nae zyn vermelden dat Aeriaen
Pietersz hem gequest soude hebben.

Solvit

Pieter Jaep Aeriaens van Winckel eysser
contra Lourus Claesz gedaechde / om zyn brieff
van oblegatie monterend ter somma van
77-10-0 te kennen off ontkennen
& by provyse gecondempneert
te werden / tot betalinge van dien / Concluydeert
tot condempnatie.

Gedaechde lyt de penningen.
Solvit Jan Pieter Maerts van Hoorn / eysser
Condempnatie dach 14 dagen mette rechtelykecontra Cornelis Rensz van Oude Nydorp
costen. Actum den 1en maert 99.
gedaechde, om betalinge van 12 gulden 16 sth
ter causse van rog volgende d'eyssers
redgyster. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Scheepenen gesien 't advys van d'arbyters
twisken Meester Willem Jansz eysser / &
Willem Hansz verweerer / hebben 't selffde
van waerden geweesen & condempneeren
Willem Hansz in de somma van 16 gulden 10 sth.
OR 5657/120v
Den eersten maert 99
Vellich
Condempnatie dach 14 Solvit Albert Jan Dircx & Pieter Maerten Aeriaens
dagen / off hy keert het
als voochden van Jacop Pieter Jan Smits
met beter recht. Actum den
eyssers / contra Jan Cornelis Schagers gedaechde
en
1 maert 99 / Condempnatie ten om betalinge ter somma 24 gulden / als reste
princepael / gereserveert zyn
van hooftsom van 200 gulden. Concluydeert tot
actie op syn --condempnatie com expensis.
Op goede rekeninge aen mannen
namentlyc Pieter Claesz & Jan Toemsz
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Vellich
Vellich
Condempnatie dach 14 dagen off
hy keert het met beter recht.
Actum den 1en maert 99.
In state totten naeste rechtdach
mits dat elc zyn bewys sal
inbrengen.

Pieter Muller als volmachticht van
Reyer zyn soon eysser contra Meynert
Garbrants gedaechde / om betalinge ter somma
25 gulden 13 sth offslaend 't gunt daer op
betaelt is

Meynert Garbrants is gecondempneert
ter somma van 25-13-0 nae vermelden
den oblegatie in gelt off maecxsel
Idem eysser contra Jan Gerytsz Scuytvoerder
twisken hier & een maent offslaend gedaechden om zyn oblegatie te kennen off
't gunt Meynert duechtelyc daer op ontkennen / & dien volgende te betalen.
can bewysen betaelt te hebben
Concluydeert tot condempnatie.
& de vorder reste aen mannen
namentlyc Reyer Nysz Pieter Jacops
& Kystemaker
Solvit

Jan Jaep Symons laet hem gewillichlyc condepneeren / binnen 14 dagen in gelt off uuytleg
contra Pieter Heyndericxz t'Oude Nydorp achtervolgende syn boec / ter causse van verpondinge &
lantscot / geschiet in judytie van Sceepenen.
Actum ut supra.

D'eysser surneert voor
d'inpost 20 sth.
Lourus Claesz laet hem gewillichlyc condempneren
Pieter Jacop Aeriaens te betalen twisken hier
& Sint Jan ten langsten / ter somma van 77-10-0
nae vermelden zyn oblegatie / geschiet in judytie
van Scheepenen. Actum ut supra.
OR 5657/121
De Weesmeysters eyssers / contra Dirc Jansz
Kuec gedaechde.
Condempnatie off sy keert
het over 14 dagen met beter
recnt / Actum den 1en maert 99.

Floris Claesz eysser / contra Jan & Symon Claes
gedaechden om betalinge ter somma van 9-3-8
ter causse van laken.

Scheepenen hebben ten versoecke van Heertgen Aeriaensz
also hy genoch inpotent off onmachtich is, duer sieck
& ouderdom, ontlast off ontslagen van de voochdye van de
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voochdye van Geryt Willemsz Terdiec.
ende volgens dien is Jan Cornelis Dircx geordoneert
by vonnisse van Scheepenen tot voocht van de voorzeyde
Geryt Willemsz.
Jan Geryt Maertensz laet hem gewillichlyc condempneeren de voochden van Reyer Geryt Amels te betalen
ter somma van 52 gulden, ter causse van
zeker kustinge, geschiet in judytie van Scheepenen.
D'eysser furneert 20 sth

Solvit

Jan Arisz wonend buyten Uuytoocht eysser
contra Claes Wyleffsz gedaechde om betalinge ter
Condempnatie dach 14 dagen
somma 64 gulden, als reste van meerder
off hy keert het beter recht.
somma volgend zeker oblegatie / Concluydeert
Actum den 1en maert 99
tot condempnatie.
Condempneert ten princepael / dach 14
dagen off 't staet langer met
gemoedt / Actum den 15en maert 99.
Pieter Claes Lammerts eysser / contra Cornelis
Lourusz Scadgen gearesteerde.
Concluydeert d'eysser dat de gearesteerde
by myne heeren vonnisse gecondempneert sal
werden tot hem te nemen Alyt Jans
weesien, van Symon . . . . z & 't selffde
lieflyc te onderhouden in cost & cleeren
voor den tyt van een jaer alreede
beginnend / voorts t'andere tyden.
OR 5657/121v
by foute van dien op syne costen besteet te
werden volgende zekere zynde in bewillichde
contracte mondeling metten eysser aengegaen / com expensis.
Vellich
Solvit
Condempnatie dach 14 dagen off
hy keert over 14 dagen met
beter recht. Den 1en maert 99.
Condempnatie dach paesmerct
ten princepael com expensis.

Heynderic Woutersz Seepsieder te Alcmaer
contra Joris Amelsz om betalinge ter somma
4 gulden 15 sth ter causse van een kannetgen
seep / Concluydeert tot condempnatie.
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Solvit
Condempnatie dach 14 dagen off hy
keert over 14 dagen met beter recht.
Actum den 1en maert 99.

Idem eysser contra Jan Pietersz op te
Ryd gedaechde om betalinge ter somma 6-12-8
reste van meerder somma ter causse
van seep volgende d'eyssers redgyster.
Concluydeert tot condempnatie.

Ueste
Uest Jansz & Cornelis Cornelisz van Oude Nydorp / gedaecht
zynde ten versoecke Claes Teusz verclaeren in judytie / dat se
gesien hebben / dat Aeriaen Pietersz & Claes Teusz
t'samen ten huyse van Cornelis Jan Bleskes in de
nacht, hantsgemeen zyn geweest & ooc gesien
dat den eysser tegens malcander cloncken off clapten
& omtrent een quertier uuyers daernae gesien dat
Claes Teusz bloede / verclaerden sulcx warachtich
te wesen / Actum ut supra.

Hij hoopt dat
+ toe het
kint zyn cost sal
mogen winnen.

Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Pieter Claes Lammerts
sal kennen off ontkennen / off hy niet Cornelis Lourusz
cum socus veracordeert is om 't kint in questye jaer om jaer
te houden off nyet. Volgens dien heeft Pieter Claesz
in juditie verclaert metten voorzeyde Cornelis Lourusz cum socus
veracordeert te syn om 't kint jaer om jaer te houden / ter --(
verclaeren Scheepen dat Pieter Claesz metten gedane
bekentenisse sal mogen volstaen /
Waer op Cornelis Lourusz protesteert.

OR 5657/122
Pro memorye
Also Guert Olbrants onder andere verclaert heeft
datsse haer ouders erffenisse met haere medeerffgenamen, met gemoede & vruntscap gedeelt
hebben.
Soe is alleen de vrage, wat goeden & hoeveel
zy onder malcanderen gedeelt hebben.
Alleen on alle voldoens willen, & om alle
costen & moyten te schouwen, soe is Guert Olbrantsdochter tevreden / & vorder bereyt te verclaeren
wat goeden by namen het zyn / daer van
zy met haer mede-erffgenamen volgende haer
getuychenis, veracordeert geschift & gescheyden syn
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& dat op 't versoec hierboven by Neel Jans gedaen.
Guert Olbrants tuycht & verclaert de goederen by
haer moeder achtergelaten te syn, omtrent 3
geerszen & 9 snees groedlant, gelegen boven
de herberch / belent met Cornelis Aeriaensz aen
die noortoosten / & die erffgenamen van Marytgen
Olbrantsdr aen die zuytwesten / met 3 koijen
& weynich hoy / met etlycke inboel, & etlycke
penningen / doch nyet wetend hoeveel, omdat het haer
vergeten is, & overlanc al met haer medeerffgenamen geschift & gescheyden zyn / van welcke
voorzeyde goederen haer moeder Allert Olbrantsz
haer soon / zyn quote portie ontmaeckt heeft
& gemaeckt op syn kint en breder in testament
verclaert / Voorts verclaert Guert Olbrants nyet meer
en weet te getuygen, op die interrogatorium ofte
vraechstucken haer overgelevert / seyt daer mede
te mogen volstaen & protesteert van vorder onutte
costen.
OR 5657/122v
Den 14en maert 1599
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysie van Ryckert
Ryckertsz van Vollenhove Schoudt tot Nydorp cogge uuyten
naem van de graefflicheyt van Hollant gedaen / op & tegens
Kersten Claesz van Didmers / Jan Gerytsz van Lier / uuyt
Emderlant / tegenwoordich gevangens die den Officier aenseggende waer / datsse als vagebonden & ledichgangers
hebben contrarie 't placcaat by zynder Exellentie Graeffs
Maurits & den Generale Staten op 't stuc van de vagebonden
gemaect & doen publiceeren / hebben gaen teeren &
beedelen opte goede huysluyden / concluydeerde d'voorzeyde Officier
dat d'voorzeyde gevangens by vonnisse van Scepenen gecondempneert
zullen werden / in de gevanckenis gegeeselt & voorts gebannen uuyt Graefscap van Hollant & Westvrieslant.
Scheepenen doen recht verclaeren by vonnisse dat d'voorzeyde
gevangens / den tyt van 4 jaeren gebannen sullen wesen
uuyt Nydorp cogge, op pene van geessel & voorts binnen
sonnenscyn te vertrecken / & zyn den 15en maert 99 terecht
gestelt.
D'voorzeyde gevangens zyn opten 5en maert 99 by de Landtsdrostsdienaers, alhier gevanckelyc gebracht / t'oirconden by
Scheepenen getekent.
by my Aerany Jacops
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by my Jacop Pieters
by my Cornelis Pieters.
OR 5657/123
Den 7en maert 1599
Scheepenen gehoort hebbende den eysch & concluysie van Ryckert
Ryckertsz van Vollenhove Schoudt tot Nydorp cogge
van wegen de Graefflicheyt van Hollandt gedaen / op &
tegens Jan Cornelisz uuyt lant van der Merck / Pieter
Claesz uuyt d'Eyder / tegenwoordich gevangens, die den
Offitcier aenseggen waer dat sse als vagebonden & ledichgangers hebben, contrarie 't placaet by zynder Exellentie
Graeff Maurits & den Generale Staten ope stuc van
dies gedaen publeceeren hebben gaen teren en bedelen
opte goede huysluyden / Concluydeerde d'voorzeyde Officier
dat d'voorzeyde gevangens by vonnisse van Scheepenen gecondempneert
zullen werden in de gevanckenis gegeeselt & voorts
gebannen uuyt 't Graeffschap van Hollant & Westvrieslat
Scheepenen doen recht & verclaeren by hueren vonnisse
dat d'voorzeyde gevangens den tyt van 3 jaeren sullen
wesen gebannen uuyt Nydorp cogge op peene
van geesel & voorts binnen sonneschyn te vertrecken.
D'voorzeyde gevangens zyn opten 5en maert @ voorzeyd by de Lantsdrostsdienaers alhier gevanckelyc gebracht / t'oirconde
by Scheepenen getekent.
't merc van
Jan Toemsz
OR 5657/123v

Floris Claesz Buyten
by my Aerian Jacopsz
GEEN TEKST

OR 5657/124
Den 15en maerte 1599
Tys Aeriaen Tysses eysser contra Folckert
Pietersz Campen gedaechde om betalinge
ter somma 4 gulden 10 sth ter causse van
een sack rog. Concluydeert condempnatie.
Idem eysser / contra Trijn Symon Claes
gedaechde
om betalinge ter somma 34 sth ter
causse van broot & een boelseel.
Concluydeert tot condempnatie.
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Idem eysser / contra Lourus Claesz gedaechde
om betalinge ter somma 8 h gulden
ter causse van rogge & broot. Concluydeert
tot condempnatie.

Condempnatie dach 14 dagen
off hy keert het met beter
recht / Actum den 15en maert 99.

Idem eysser / contra Pieter Garbrants
van de Westermoerbeec gedaechde om
betalinge ter somma van 5 gulden
15 sth ter causse van rogge &
ander waer / Concluydeert tot condempnatie.

Condempnatie dach 14 dagen / off
hy keert het met beter recht.
Actum den 15en maert 1599.

Joris Amelsz eysser contra Komen Jan
van Wieringen gearesteerde
Joris Amelsz protesteert van vorder
costen.
OR 5657/124v
Solvit

Tys Pauwelsz van Huysweert eysser
contra Lammert Claes Lammerts gedaechde.
Seyt dat hy van de gedaechde een paert
voor gelt vercocht heeft, 't welc vool
waer / Concluydeert dat den gedaechde hem
daer voor sal contenteeren ter somma
38 gulden.

D'eysser belooft d'inpost te furneren.
Vellich
Solvit Pieter Laurusz eysser / contra Heynderic
Condempnatie dach 14 dagen
Ouweneels gedaechde om voldoeninge van
off hy keert het met beter recht.
zyn oblegatie ter somma 81 gulden.
en
Actum den 15 maert 99.
Scheepenen condempneren den gedaechde
den geeyste somma te betalen twisken
hier & mey off 't staet langer met
gemoedt. Actum den 29en maert 99.
Jan Pieter Dirc Claes eysser / contra Symon
Pietersz Keyns gedaechde om betalinge ter
zomma 14 gulden zekere sth op goede
rekeninge / als reste van meerder somma
ter causse van coop van een veers.
Concluydeert tot condempnatie.
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Scheepenen apoincteren den questie
aen mannen / namentlyc Cornelis
Rembrantsz Albert Jansz, &
Jan Willemsz op een --proeff.
Meester Jan Matyssen eysser / contra
de voochden van Geryt Willemsz Terdiec
om betalinge van zeker meester penningen
naer vermelden zyn eysch & concluysie.
Concluydeert tot condempnatie.
OR 5657/125
Solvit

Scheepenen verclaeren by vonnis
also het een dach van jae
Solvit
& nee is, dat Aeriaen Jacopsz
sal kennen off ontkennen / off hy
toeseg gedaen heeft dan nyet
waer op Aeriaen Jacopsz syn 14
dagen genomen heeft / Actum desen
26en april 99.
Scheepenen condempneren den
gedaechde twisken hier & 14
dagen metten eysser te rekenen
& dienvolgend te betalen / off
hy keert het selvyge met
beter recht. Actum desen 10en
may 1599.

Cornelis Jansz Herbergier tot Winckel
eysser contra Geryt Willemsz Terdiec gedaechde
om betalinge, rekeninge & relyqua &
dienvolgende betalinge / Concluydeert tot
condempnatie.

Idem eysser / contra Aeriaen Jacop Dircx
om betalinge van zekere toegeseyde
penningen, voor Jan Allertsz Spaniaert
toegeseyt om te betalen / com . . . . . . . . .

Solvit

Idem eysser / contra Aeriaen Pietersz
furneerden borst / om rekeninge & dienvolgende betalinge / Concluydeert tot
condempnatie.

Solvit

Cornelis Aeriaensz van wegen syn soon
eysser contra Willem Metselaer / om
betalinge ter somma 6-15-0 berekent
gelt van arbeytsloon / Concluydeert tot
condempnatie.

Reyer Nyssen, Albert Jan Dircx / & Jan
Willemsz voochden van Meester Jonners wedue
& kinderen versochten also sy meer dan een jaer
& dach voochden zyn geweest, omme gerelaxeert
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& ontslagen te zyn van de voochdye. Verclaeren Scheepenen
datsse de voochdye sullen mogen quytscelden.
OR 5657/125v
Ryckert Ryckertsz Schoudt eysser / contra
Den Officier doet eys in scriptes. Joris Gerytsz poorter tot Alcmaer, Cornelis
Rechtersz Roed buerman tot Hensbroec
& Jan Jansz Keyns buerman tot Bersingerhorn gearesteerdens / om eys te hooren.
Heynderic van Seevanc als procareur van de gearesteerden
sulcx hy heeft doen blycken by instrument notariael / Versoeckt copie uuyten selven eysch mitsga
den kuere daer inne geroert / & dach van beraet
tot 14 dagen / onvermindert de gearesteerdens
haer actie van regres / & exceptie sulcx als
nae rechte.
D'eysser sustineert & seyt / dat de gearesteerden
als voorgaende wetlycken van dies syn / geinsinueert / datsse sullen gehouden syn / ten princepael
te antwoorden / & versoeckt volgens dien vonnisse
van Scheepenen.
D'voernoemde Zeevanc in den naem als boven seyt
dat also den Offycier op huyden eerst zynen eysch
overleyt / sonder d'selve neffens den areste
vertoont te hebben, dat daeromme volgende d'ordonantie
zyn meesters / d'voorseyde versochte copie sal volgen.
De gearesteerde is by vonnisse van Scheepenen
gegunt copie & dach twisken hier & ter halver
vierscaer.
OR 5657/126
Solvit
Aen mannen.

Claes Teusz eysser / contra Aeriaen
Pietersz gedaechde / omme hem eysser te grandeeren
van zeker meesterloon / met noch te
contenteeren van zeker smert
van quetseur by den gedaechde, hem eysser
aengedaen / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
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De gedaechde ontkent wel espresselyc den
eysser gequest te hebben.
De gedaechde doet seggen duer Jan Matysz procareur dat all actien tusschen constanten vier--& ooc mede van injuerien, dat d'selve alreede veriaeret binnen sjaers, volgende de
teneur van de bescreven rechten.
Aen mannen Syvert Pietersz
Aeriaen Aeriaensz tot Winckel / eysser contra
& Jacop Oom Hermes.
Aeriaen Mannes gedaechde / omme hem eysser
Scheepenen condempneren Aeriaen te vryen & granderen van het meesterloon
Cornelisz d'eysser te betalen ter
van zekere questseur by hen gedaechde
zomma van 9 gulden / met
den eysser aengedaen / Concluydeert tot
condem(pnatie.
compensatie van costen / Actum
den 10en may 99.
Cornelis Rensz tot Oude Nydorp laet hem gewillichlyc
condempneren / Cornelis Pietersz Petten tot Oude Nydorp
te betalen, twisken hier & 14 dagen ter somma van
125 k gulden ter causse van
verscheenen kusting / Actum in presentie van Cornelis
Pietersz Scheepen / desen 15en maert 1599.
OR 5657/126v
Den 29en maert 1599
Pieter Lourusz eysser / contra
Jan Gerytsz gedaechde om betalinge
ter somma 54 gulden.
Condempnatie twisken hier
Solvit
& de naeste rechtdach off hy
keert het met beter recht / Actum
den 29en maert 99.
Vellich
Vellich

Solvit

Dirck Jongen van Veenhuysz eysser
contra Jan Geryt Maertsz gedaechde om
betalinge ter somma 27 gulden geleent gelt.

Pieter Claesz Hoochtwoudt eysser
contra Dirck Aeriaensz gedaechde om bet(alinge
ter somma 30 sth, ter causse van verte(erde
costen volgende d'eyssers redgyster.
Concluydeert tot condempnatie com expe(nsis.

OR 5657/127
Den 29en maert 1599
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Solvit

Pieter Claesz van Hoochtwoudt
eysser / contra de voochde van Jacop
Wyleffs wedue gedaechden / om betalinge
ter somma van 4-16-0 ter causse van
verteerde costen, volgende d'eyssers
redgyster / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Solvit

Idem eysser / contra Pieter Woutersz
gedaechde / om betalinge ter somma
van 2 gulden 14 sth ter causse van
verteerde costen volgende d'eyssers
redgyster / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Solvit

Idem eysser contra Pieter Aeriaensz
Pietersz Smeerdenborst gedaechde om
betalinge ter somma 32 sth / ter
causse van verteerde costen volgende
d'eyssers redgyster / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Vellich
Scheepen verclaeren by vonnisse
dat pertyen hinc inde de facto
sullen rekenen & by sonnenschyn te betalen op welcke
vonnis Pieter Wouters protesteert.

OR 5657/127v
Vellich
Condempnatie twisken hier & de
naeste rechtdach / off hy keert het
met beter recht. Actum den 29en
maert 99.

Tys Aeriaensz eysser / contra de Smit
tot Oude Nydorp gedaechde om betalinge
ter somma van 27 sth ter causse van
schuytvracht & verschooten penningen /
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.
Solvit

Claes Pietersz eysser / contra Jan Pietersz
Vries van Medenblyc ingewonnen
met een weet / om betalinge ter
zomma 10 gulden / ter causse
van verteerde costen / Concluydeert . . . . .

Solvit

Wyleff Pietersz eysser / contra
Pieter Woutersz gedaechde / om
betalinge van zeker oblegatie
d'een helft van dien / contra Geryt
Willems aengaende Tys Loopes.
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Aeriaen Wyleffsz tot Oude Nydorp / laet hem gewillichlyc condempneren, Floris Claesz te betalen, twisken hier
& 8 dagen, ter somma 57 gulden 14 sth 4 penn / Actum
desen 29en maert 99 / geschiet in presentie van
Cornelis Pietersz Scheepen.
OR 5657/128
Van gelycken laet Aeriaen Wyleffsz
hem gewillichlyc condempneren / Pieter Heyndericx
tot Oude Nydorp te betalen / nae vermelden syn
zyn boec ter causse van lantscot & verlopen
& dat twisken hier & 14 dagen / Actum den
29en maert 99 / geschiet in presentie van Cornelis
Pietersz Scheepen.
Aeriaen Wyleffsz laet hem gewillichlyc condempnerenn / contra Pieter
Heyndericxz Scotfanger t'Ouwe Nyerop / in gelt off uuytleg
twisken hier & 14 dagen, achtervolgende zyn boec roerend van
lantscot & verpondinge / Actum den 29en maert 1599, gesciet
in presentie van Cornelis Pietersz Scheepen.
Solvit
Condempnatie totte naest rechtdach, off hy keert het met
beter recht. Actum den 29en
maert 99.

Aeriaen Gerytsz Langereys / eysser
contra Jan Geryt Maerts gedaechde om
betalinge ter somma 21 gulden ter
causse van een wagen / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Jan Pieter Dirck Claes eysser / contra
Aeriaen Brouwer om betalinge
ter somma van 36 gulden.

Jan Maertsz Kueninc laet hem gewillichlyc condempneren
contra Pieter Heyndericxz Ontfanger van 't lantscot & verpondinge
tot Oude Nydorp / twisken hier & 14 dagen in gelt off
uuytleg / nae vermelden syn boec / Actum den 29en
maert 99 / geschiet in presentie van Aeriaen Jacop
Dircx Scheepen.
OR 5657/128v
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Den Offycier eysser / contra Joris Gerytsz com socus gearesteerdens
& gedaechdens / sustineert den Officier dat also hy
over 14 dagen laestleden gedient heeft by den eysch in
scriptis & den selven in tyts genoch gelevert heeft
onder den Secretaris / omme by pertye volgens haer
versoec copi gelicht te mogen werden / dat daeromme
d'gearesteerdens & gedaechdens / op huyden sullen
dienen van defentie soe sy eenichge mogen hebben
off versteken te werden van 't effect van dien, &
dat Scheepenen recht sullen doen van 't gunt dat
blyckt.
Seevanc in den naem van de gearesteerdens seyt
dat hem alsnoch geen copie gelevert en is
van alsulcken eysch als mijnheer den Schoudt
huyden 14 dagen in juditio by geschrifte gedaen
& selffs opgelesen heeft & daer van de gearestteerdens by vonnis van Scheepenen toegeweesen is
copie / om gelevert te worden ter halver vierscaer
dan dat hem op saterdach verleden by Boodegom na den
noen de cloc 4 uren gelevert es een ander eysch &
concluysie hier in dese vierschaer nyet gedient
te hebben.
Mits welcken soe den Officier hem metten eersten
eysch nyet soude willen behelpen dat hy gehouden
sal zyn daer van wetlycken daer van te renonseeren
mits betalende behoorlycke reterdement & dat
gedaen zynde / dat de gearesteerdens volgen sal nyewe
tyt van 14 dagen / omme te mogen seggen tegens den
laesten nyewen eysch op saterdage verleden gelevert
al onvermindert de gearesteerdens exceptie &
anders sulcx als nae rechte.
OR 5657/129
Den Officier persisteert & seyt synen eysch van de
welcken hy als vooren gedient heeft / ter halver
vierschaer gelevert heeft onder den secretaris
refererende hem dies aengaende tot den secretaris.
Versoeckt vorder dat de gearesteerdens gecondempneert
sullen werden, cautie te stellen om het gewysde
te voldoen / & wyders gehouden te syn domicilium te
kiesen / om hemluyden t'allen tyden aldaer te mogen
citeeren t'allen tyden sulx vereyssen sal, & nyetemin als vooren dat de gedaechdens gecondempneert sullen
worden ten princepale alhier te antwoorden.
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Seevanc persisteert by zyn voorgaende dinctalen.
Scheepenen persisteeren by 't vonnisse op huyden 14
dagen geprononseert / waer op Zeevanc protesteert.
Zeevanc stelt hem apellant / ofte anders sulcx
als nae rechte & protesteert van attenate.
Den Officier dies nyetiegenstaende versoect op voorgaende
notel & concluysie recht / also dese protestatie &
apellatie, alhier ter propooste nyet en dient
gemerckt in der sake alsnoch geen sententie is
geweesen.
Seevanc inhererende syn voorgaende protestatie &
apellatie, protesteert alsnoch van attentate
millite & van omnitte costen.
Scheepenen hebben den questie op huyden
totten naesten rechtdach in state gestelt.
OR 5657/129v
Ontfangen voor den inpost van Meyster
Cornelis Jansz als
Procareur.
2 gulden.

Symon van Veen Baillu van de Nyburch & Cornelis
van Riedwyc Balliu van Egmont com socus / in der
qualyte soe sy prochederen eyssers /
contra de kinderen & erffgenamen van Pieter Claes
Hermens van de Moerbeec / & de wedue & kinderen
van Pieter Baykes van Ouwe Nydorp gedaechdens.
Cornelis Jansz Procareur van de eyssers doet eys
& neemt concluysie in scriptes.

Pieter Cornelis Jan Foppes / Ares Garbrantsz & Jacop
Jansz van wegen zyn huysvrouwe, com socus, gedaechdens
versoeken copi van de eys & dach om Pieter Merlyn ofte
synen
erven wonend te Heemskerc, in grandt met eene weete
te doen roepen.
Dienvolgend geacordeert copie en dach & geacordeert een
weet.
Condempnatie totten naesten rechtdach
off 't staet langer met gemoedt.

Jan Walichsz van Ouwe Nydorp eysser
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Actum den 29en maert
99.

contra Meynert Luytgesz van de Leege
Dyc gearesteerden / om betalinge 9
gulden van een vet vercken / Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.

Pieter Woutersz es gecondempneert Geryt
Meyertsz van den 8 h guldens te bevryen. Geryt Meyertsz eysser / contra Pieter Woutersz
Actum den 29en maert 99.
gedaechde / om restetuytie van 8 h guldens.
OR 5657/130
Scheepenen condempneren Aeriaen Pietersz Smeerdenborst
omme twisken hier & een maent, hem te purdgeeren
dat hy Claes Teusz nyet gequest heeft.
Claes Molenaer is gecondempneert in gelt off uuytleg / contra
Albert Jansz, nae vermelden zyn boec / Actum den 29en
maert 1599.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye
van Pieter Claes Lammerts, eysser / & / Cornelis
Lourusz com socus gearesteerden & gedaechden / om
't onderhoud van een scamel weesgien. Scheepenen
doen recht, persisteeren by 't voorgaende vonnisse
van date den 1en maert 99 geprononseert
& condempneeren den voorzeyde gedaechdens volgende zeker
accoort by henluyden t'samen gemaeckt, 't voorzeyde
weesien met Pieter Claesz eysser te onderhouden
op welcke vonnis Cornelis Lourusz protesteert
& stelt hem refermant voor den Hove van Hollant
& soe de refermatie nyet sterc genoch waer
stelt hem apellant voor den Hove in Hollandt.
Solvit

Heynderic Claes Voorins eysser contra
Griet Dirc Jan Donckers / om
rekeninge & dien volgend betalinge.

Solvit

Pieter Symonsz van Hoochtwoudt eysser
contra Jan Jaep Mes / om leverantie van
een koe.

Scheepenen condempneren den gedaechde den koe in
questie, te leveren twisken hier & de naeste rechtdach
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& by foute van dien dat de gedaechde de koe mach lossen
mette 31 gulden.
OR 5657/130v
3 sth sententiegelt.
De Langebruggers syn gecondemneert in gelt off uuytleg twisken hier & een maent contra Floris
Claesz Ontfanger van verpondinge off 't staet
langer met gemoedt, off 't staet langer
met gemoedt / Actum den 29en maerte 1599
nae inhouden syn boec.

Den 26en april 1599
Jan Syvertsz als procareur
Solvit
van de gedaechde met een weet / versochte
also d'eyssers gecondempneert syn opten 10en
mey 99 om cautie & borch te stellen
voor 't gewysde / & zy eyssers om
sulcx te doen in gebreke geblevven syn
dat d'eyssers daeromme soude betalen
't reterdement & dat tot taxatie
van Scheepenen / Also hy als procareur
van de verweerer op huyden alhier
voor den vierscaer tevergeeffs verschenen
is / Actum den 24en may

Symon van Veen Baillu van de Nyburch &
Cornelis van Riedtwyc / Bailliu van
Egmont / consocus / in der qualite soe sy
procederen eyssers / contra / de kinderen
& erffgenamen van Pieter Claes Hernens
Moerbeec / & de wedue & kinderen van
Pieter Baykes van Oude Nydorp, ofte
Pieter Cornelis Jan Foppes / Aris
Garbrantsz
& Jacop Jansz van wegen syn huysvrouw
com socus gedaechdens / in der qualite soe
sy geroepen syn / om te dienen van
antwoort
ofte versteken te worden van 't effect van
dien.

1599.

Jan Pieter Dirc Claes eysser / contra Aeriaen Brouwer
gedaechde om betalinge ter somma 36 gulden ter cause
van lyffpensie / offslaend 't gunt daer op is beta(
Idem eysser contra Dirc Cornelisz Snyerman gedaechde
om betalinge ter somma 4 gulden lyfpensie &
verschenen
in september 98. Concluydeert . . . . . . . . . . . . . . . .
OR 5657/131
Den 26en april 99

208

De gedaechde wert gecondemneert Solvit
de geeyste somma te betalen
twisken hier & 6 weken
off hy keert 't zelvyge met
beter recht.

Dirck Gerytsz van de Langereys / eysser
contra Cornelis Jansz Backer gedaechden
om betalinge ter somma 49 gulden 8 penn
berekent als ooc overgeschooren penn
volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert
tot condempnatie van dien / & dat
't errest op zyn goederen gedaen sal
stadt grypen & houden, totte effectuele
betalinge toe / com expensis.

Condempnatie dach een
maent, off hy keert het
over 14 dagen met beter
recht / mette rechtelycke
costen.

Solvit

D'selve eysser / contra Heynderic Claesz
Apellpent / gedaechde om betalinge ter somma
9-16-4 berekent gelt / ter causse
van Delffs bier / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Solvit

D'selve eysser / contra Cornelis Jan Bleskes
gedaechde / om betalinge ter somma 37-15berekende penningen ter causse van gehaelde
waer / by de gedaechde ooc getekent /
Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.

Condempnatie dach een
maent off hy keert over
14 dagen met beter recht
Actum den 26en april 99
com expensis.
+ & ordoneren
Solvit
Scheepenen autoriseeren Floris Jansz
Jongejan Oom / Maerten Scippers
& Jan Willemsz om by provysy
de facto te deelen
gedreven totte coemste van
pertyen. Actum den 26en
april 99 com expensis.

Cornelis Pietersz Mes, requerant & eysser
contra Jan Gerytsz Schuytvoerder, gedaechde & gerquyreerde om deelinge / Concluydeert den eysser
dat de gedaechde gecondempneert sal werden in
delinge
& behoorlycke schuttinge van hemluyden
erven / ongedeelt by den anderen gelegen
& dat ter halver sloot / ofte heyninge tusschen
den anderen / nu eensdeels gedamt, tot
& dat tot Schepenen jurydement com expensis.

OR 5657/131v
Scheepenen condempneren den
gedaechden de geeyste somma te
betalen twisken hier & Sint Jacop
off hy keert het met beter recht
com expensis / Actum den 26en
April 1599.

Jan Dircxz Olyslager tot Alcmaer
contra Jan Gerytsz Schuytvoerder, gedaechde
om betalinge ter somma 14 gulden 10 sth
berekent gelt van koeken & lynsaet
volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert
tot condempnatie van dien / en dat 't arrest
op zyn goederen gedaen, sal stadt grijpen
& stadt houden totte effectuele voldoeninge
com expensis.
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Solvit

Arent Jansz uuyte Passer Brouwer tot
Delft / eysser / contra Jan Gerytsz Scuytvoerder
& Aeriaen Heyndericxz gedaechden / om betalinge
ter somma 46 gulden 16 sth reste / van
meerder somma ter causse van gehaelde
& geleverde bieren volgende d'extract
autentyc uuyt des eyssers redgyster
by den eysser / met eede bevesticht.
Concluydeert tot condempnatie van dien
mits d'een betalende d'ander bevryt -& dat 't arrest opte goederen van Jan
Gerytsz gedaen sal stadt grypen &
stadt houden totte effectuele voldoeninge
toe / com expensis.

Is op huyden nae voorgaend Solvit Aeriaen Gerytsz Butterpot arestant &
Scheepenen vonnisse by Pieter Tyssen
eysser / contra Pieter Tyssen Harincarspel
Harincarspel gelicht onder
gearesteerde om d'eysser te betalen &
cautie de restytuendo de somma
passeeren behoorlycke quytantie van de
van 21 gulden 19 sth voor welcke
voldoeninge by den arestant gedaen
somma Pieter Jan Almers hem
van de penningen waerinne d'arestant voortys
geconstytueert heeft als cautionaris.
vervolg op /132

OR 5657/132

vervolg van /131v

was gecondempneert / nu voldaen by leveringe
van gelde & opdrachhte & transpoort
& hem vry te houden voor alle naemaninge.
Concluydeert tot condempnatie van dien &
vorder dat de gearesteerde / & vorder dat
de gearesteerde costeloos & scadeloos sal
affdoen alsulcke pretense procedueren
van sommatie renovatie & anders, als hy
gearesteerde, tegens den eysser gedaen
heeft / nyet tegenstaende voorgaende
voldoeninge mette costen hier omme gedaen.
Jan Heyndericxz eysser / contra Jan & Cornelis
Claes Oterlicxsonen gedaen.
Scheepenen apsolveren Geleyn
Rensz van den eysch & concluysie

Willem Dircsz Metselaer eysser
contra Gheleyn Rensses gedaechden om betalinge
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by Willem Dircxz op hem

ter somma 25 gulden hooftpenningen met 8 jaer
verlopen
renten.

gedaen & genomen. Actum
desen 26en april 1599.
Op welcke vonnisse d'eyser
neemt zyn 10 dagen.
Solvit

Pieter Tyssen eysser / contra Jacop Aeriaensz
Vennic gedaechden om betalinge ter somma van
13-19-10 ter causse van molenscot / Concluydeert
tot gelt off uuytleg / com expensis.

Solvit

Jan Jacopsz Moerbeec eysser / contra
Claes Witte Wyleffs gedaechde / om betalinge
ter somma 31 gulden ter causse van verscenen
rentgelt / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Solvit

Jan Claesz Oterlyc eysser / contra Jan Heyndericxz
gedaechde / om betalinge ter somma 27-2-0 ter
causse van berekende penningen / Concluydeert tot
condempnatie / com expensis.

Solvit
Scheepenen verclaeren by vonnis
dat Pieter Wouterssen den eysser
sal bewysen dat Pieter Dircxz
voor den wyncoop hem sterc
gemaeckt ofte voorgeseyt
heeft. Actum desen 10en may 99.

Pieter Woutersz eysser
contra Pieter Dircxz gedaechde / om betalinge
ter somma 14 gulden verteerde wyncoop
met noch rekeninge & dienvolgende +te betalen +van
zekere verteerde costen naer vermelden
syn boec / Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/132v

In State

Solvit

Condempnatie dach een maent
off hy keert het met beter Solvit
recht. Actum den 26en april
99 / com expensis.

Idem eysser contra de voochden van Geryt
Willemsz Terdiec gedaechden om betalinge
ter somma 19-19-8 ter causse van
verteerde & berekent costgelt by Geryt
Willems verteert / Concluydeert tot condempnatie.

Idem eysser contra Cornelis Jan Bleskes gedaechde
om betalinge ter somma van 28 gulden.
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OR 5657/133
Pieter Reyersz Muller als vollmachicht
van Reyer syn soon eysser / contra Pieter
Jan Garbrantsz & Dirck Willemsz gedaechden
om betalinge ter somma van 9 gulden ter
causse van een broec op 't eyssers Roomse
reys gecocht / Concluydeert tot condempnatie.
Ontfangen voor den inpost 2 gulden D'voorzeyde gedaechdens versoecken 14 dagen.
Solvit
en may

Cornelis Symonsz Tolc heeft den verdagd(
Op huyden den 6
99 compareerde voor ons
Michel Aeriaensz soe voor hem selven
ondergezeyde Scheepenen tot Nydorp als ooc in den naem & van zyn wegen zyn
Cornelis Symonsz Tolc / &
syn susters. Versoeckt datsse sullen offstant
heeft gerenonseert van de instantie doen van de vierde paert van 'thuys daer se
presenteerde de costen te betalen
tegenwoordich in wonen / mitsgaders
tot taxatie van Schepenen
ooc van de vierde paert van een stuc lants
gelegen achter Syverts Pietersz
Gedaen voor Jan Jan Toemsz &
als ooc + de 4e paert van een saedacker groot 17 h
Dirck Jansz Kuec Scheepenen
tot Nydorp / & my Secretaris
snees gelegen achter Dirc Sygers mitsgaFloris Claesz Buyten.
ders ooc affstant van de vierde paert van
608 k gulden by hem uuyt handen van
Syvert Pieters & Dirck Backer ontfangen
mits ooc affstant van een oblegatie
van 100 k gulden hooftsoms & 4
jaer verloopen renten sprekende op
Jan Tysses kindere / als ooc affstant van
een vierde paert van kustinge 100 gulden
ontfangen en noch staet t'ontfangen van
Herc Jansz Schip hem
in den jaere van 98 te deele
gevallen soe datsse hem Cornelis Symonsz
als eygenaer daer mede sullen laten
bewerden ten waer sy hadden enyge
actie ter contrarie dien sy gehouden &
schuldich sullen syn te instytueren ofte by
foute dat hemluyden geinponeert sal
werden een ewich swygen & silentium.
OR 5657/133v
Solvit

Cornelis Symonsz Tolc als man
& voocht van Hilgont Aeriaensdochter / zyn overleden huysvrouwe
als eysser / contra Michiel Aeriaensz
zyn huysvrouwen broeder gedaechde.
Seyt d'eysser dat de gedaechde onder
hem heeft twee sacken taruws een
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tresoor met een paerssen ----hem aengeerft door t'overleden van
zyn huysvrouw / mitsgaders 3-10-0
by hem ontfangen van Jan Pietersz
Quaboers Schip tot Hoochtwoude
met noch 3 gulden van ooft competerend d'eysser / Concluydeert daeromme
dat de gedaechde sal worden gecondempneert
om hem eysser al't selffde te restytueeren / met alle costen daeromme
gedaen, off ter sulcken anderen
fyne ------.
Copie & dach.
Condempnatie dach 4 weken offSolvit
hy keert het over 14 dagen met
beter recht / Actum den 26en april
99.
Condempnatie ten prinepael mette
rechtelycke costen, desen 10en may 99.

Joost Pietersz tot Oude Nydorp / eysser
contra Jan Meynertsz gedaechde om
betalinge ter somma van 4-9-0
ter causse van zeker weefgereetschap
verscheenen Sint Jan verleden / Concluydeert
tot condempnatie.

OR 5657/134
Schepenen verclaeren by vonnisse
soe Geryt Meyerts can doceren
dat het eensdeels van spelers
Pieter Lammertsz Oude Nyerop eysser / contra Geryt
gelt is dat in dien gevall
Meyertsz gedaechde / om betalinge ter somma van
hy gedaechde daer van sal
12 gulden, toegeseyde penningen / met noch rekeninge
vry & exemt, zyn &
van verteerde costen, & dienvolgende betalinge.
aengaende de verteerde costen
Concluydeert tot condempnatie.
wert Geryt Meyerts gecondempneert
te betalen, welcke bewys
den gedaechdes wert gehouden twisken hier & 14 dagen te dienen.
Solvit
De gedaechde.

Cornelis Dircxz eysser / contra Pieter Woutersz
gedaechde / om betalinge ter somma van 16 gulden
als reste van meerder somma ter causse van
laken syd & arbeytsloon / affslaende
't gunt d'eysser daer op aen bier gehaelt heeft.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis
te weten 6 pynten & 5 biertges.
Voor defentie seyt Aeriaen Pietersz door Jan Matysz zyn
procareur
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& ontkent 't aenseg van de Officier geperpetueert
te hebben.
Scheepenen ordoneeren Jacop Cornelisz Jacops tot een
voocht van Marytgen Ellesdr / & Cornelis Garbrant
Kruyffs tot een voocht van Elle Jacop's wedue.
Vorder hebben Scheepenen Jan Willemsz op't Westeynt
tot Nydorp / geordoneert tot een voocht van de wedue
van Meester Tomas Jansz.
OR 5657/134v
Den Officier eysser seyt dat Cornelisz Symonsz Tolc
gecomen es ten huyse van Michiel Aeriaensz syn
swager om hem met een opsteker te gryven & boven
dien hem noch heeft beroepen dat hy soude compareren
& comen buyten syn huys, concluydeert duer dien dat
hy sal gecondempneert werden volgende de preveledgen
in de boete van 10 pont ten waere dat Scheepenen
dachte dat men de saecke swaerder soude corrigeren.
De gedaechde ontkent wel espresselyc 't gunt by den Officier
hem aengeseyt refereert hem tot bewys van dien.
Concluydeert tot apsoluytie / com expensis.
Den Officier susteneert & leyt over de keur, & seyt dat
den gedaechde volgende dien gehouden sal zyn hem
te purdgeeren & versoeckt daer op recht.
De gedaechde sustineert voor duyplyke dat uuyt
de voorzeyde kuer nyet en blyckt noch bewesen wert 't feyt
in questye, 't welc hy in alle gevalle gehouden & sculdich is
te bewysen / Concluydeert als aput acte.
OR 5657/135
Den 26en april 1599
Den Officier eysser / contra Joris Gerytsz
com socus gearesteerdens / Versoeckt op huyden uuytinge
van 't gesteede vonnisse.
Scheepenen houden noch in advys tot a pryma.
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Lourus Claesz is by Scheepenen vonnisse gecondempneert
contra Floris Claesz ter causse van verpondinge
achtervolgende zyn boec, in gelt off uuytleg, tusschen
hier & 14 dagen. Actum desen 26en april 1599
off 't staet langer met gemoedt.
Den questie hinc inde contra Jan Syvertsz eysser / & Jan
Oomes gedaechde, is op huyden aen mannen gesubmitteert
namentlyc aen Symon Lutiaeps, & Cornelis Michelsz
aen de Sydwint / Actum den 26en april 99.
Den questie hinc inde tusschen Aeriaen Aeriaensz Winckel
eysser / & Aeriaen Mannes gedaechde / is op huyden aen mannen
gesubmitteert, namentlyc Syvert Pietersz, & Jacop
Oom Heynes, mits dat d'arbyters indien sy pertyen
nyet connen acorderen huer advys scriftelyc sullen
overleveren.
OR 5657/135v
Jan Syvertsz Hoochtwoudt als procareur ofte volmachticht
van Pieter Merlyn / gedaecht zynde met een weet
als man en voocht van Marisa van Poelenburch zyn huysvrouwe / in desen granderend de kinderen & erffgenamen
van Pieter Claes Hermensz tot Nye Nydorp & de wedue
& kinderen † Pieter Beykesz van Oude Nydorp
gedaechde & d'sake voor haer defenderende / &
dient volgende dien van antwoort ut pro in
scriptes.
Pertyen copi en dach ad prima.
Pieter Claesz Laen comparerend in juyditie verclaerde dat
hem nae vermelden syn boec resteert van Pieter Wouters
15 vaen de vaen 4 sth / coemt 3 gulden offslaend
't gunt Pietersz Woutersz resteert
als 2 vaen.
OR 5657/136
Den 26en April 1599
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye van
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Ryckert Ryckertsz Schoudt tot Nydorp cogge uuyten
naem van de graeflicheyt van Hollant gedaen op
& tegens Jan Oleffs van Berclant uuyt 't Sticht van
Coelen / tegenwoordich gevangen, & was den selffden aensegend
hoe dat hy hem vervordert heeft te gaen lopen teeren &
bedelen opten huysman / sonder te hebben bescheyt
dat hy gecondempneert sal werden achtervolgend 't placaet
wel strengelyc gegeeselt & voorts gebannen uuyt
't graefschap van Hollant.
Scheepenen doen recht hebben d'voorzeyde gevangen den
tyt van 4 jaeren uuyt Nydorp cogge gebannen op pene
van strengelyc gegeeselt te werden, & by
sonneschyn te vertrecken.
Welcke gevangen geaprehendeert is den 24en
april 99.
Dirck Janssen Kueck
1599

Floris Claesz Buyten
by my Jacop Pieters

OR 5657/136v
Den 10en may 1599
Pieter Grotes belooft d'inpost te furneren
Scheepenen condempneren Lourus
Claesz den verschenen kustinc monta Solvit Pieter Cornelisz Grootes eysser / contra
ter somma 133-16 gulden
Lourus Claesz gedaechde / om betalinge
te betalen / & verclaeren vorts
ter somma van 113-16-0 ter
't huys erff & lant daer voor
causse van verscheenen kustinge van
verbonden & execuyabel
zeker lant by de gedaecden van de eysser
Actum den 10e may
gecocht / blyckende by de besegelde
1599.
kustincbrieff daer van zynde. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Condempnatie dach 14 dagen
off hy keert het met beter
recht den 10en may 99.
Condempnatie ten princepael.
Actum den 24en may 99.

Solvit

Dient volgend dient den procareur
Solvit
van de eyssers by replyc van scriptes
dien te leveren ter halver vierscaer
te leveren onder den secretaris

Gerberch Ghyses van de Sydwint eysserse
contra Jan Maertsz Kueninc gedaechde
om betalinge ter somma 23 gulden. Reste
van een koe / Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.
Symon van Veen Bailiu van de Nyburch
& Cornelis van Riedtwyc in der
qualite soe zij procedeeren eyssers
contra de wedue & kinderen van

216

versoeckt dat pertyen sal procederen
perintoor.

Scheepenen verclaeren by vonnisse
dat Symon van Veen / com socus soe
zy procederen / sullen stellen cautie
suffesant voor 't gewysde. Actum den
10en may 99.

Pieter Claes Hermens mitsgaders de
wedue & de wedue & de kinderen van
Pieter Baykes com socus soe sy geroepen
zyn gedaechdes / om voorts te procederen.

Copi en dach.

& ontseggen de versochte cautie
by den procareur van de eyssers
gedaen.
OR 5657/137
Op huyden den 7en juny 99
dient Cornelis Symonsz van
replyc in conventie & antwoort reconventie in scriptis
& versoec dat pertyen permtoerlyc
sullen procederen.
Copie en dach.

Cornelis Sijmonsz Tolc van Hoochtwoudt
man & voocht van Hilgont Aeriaen Michiels
† / off nu erffgenaem van de selve haer
magelatem † kint eysser / contra
Michiel Aeriaensz / Griet & Tryn Aeriansdochters ofte haer gerechte voocht
gedaechdes / Susteneert d'eysser hoe
de gedaechdes geinnet & ontfangen
hebben / uuyt handen van Dirck Jansz
Backer & Syvert Pietersz de somma
608 gulden van lants kustinge verschenen
kerstyt laestleden / & noch 14
gulden van Jan Pietersz Quaboers schip / daer van hem eysser
in de voorzeyde qualite competeert den
gerechte vierde paert tot 155
gulden 10 sth. Dat ooc by de
gedaechdes ontfangen es 3 gulden van ooft
d'eysser competerend / & bovendien zy
gedaechdes hem schuldich zyn 17
gulden 15 sth van lanthuer / van hem
eyssers vierde paert lants / hem competerend uit hauerlant / achter Syvert
Pietersz gelegen / by de gedaechdes van de
eysser gehuert & in huerwaer gebruyct
verschenen kersmis laestleden / monterend
tot 176-5-0 / & dat bovendien sy
gedaechdes onder haer hebben 2 sacken
taruw / een tresoor / met een paersen
juyp / hem eysser insgelicx toebehorend
van welcke penningen & goeden / hem eysser
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te betalen & leveren / zy gedaechdes
tot noch toe in gebreke gebleven syn
waerome hy eysser concluydeert / dat
d'gedaechdes by U myn heeren vonnisse
Vervolg op /137v

OR 5657/137v

Vervolg van /137

gecondempneert sullen werden / hem eyser
de voorzeyde 176 gulden
5 sth mette voorzeyde taruw / juyp &
tresoor / te betalen & restytueren / met
behoorlycke intereste van
dien tot d'effectuele voldoeninge toe
com expensis / ofte tot andere alsulcke
fyne etc /
ende
protesteert hy eysser bovendien zyn
actie & rechte quote portie te behouden
aen de oblegatie & penningen staende onder de
kinderen van Jan Tyssen / als ooc 't gunt
noch staet te ontfangen van Herck
Jansz schip.
Copi & dach.
Scheepenen hebben den gedaechde van
voorgaende costen toe getaxeert een
zomma van 2 gulden 13 sth.
Actum den 24en may 1599.
Jan Jansz Coster procareur van de gedaechden
dient op huyden van antwoort in conventie
& verweer in reconventie / contra Cornelis
Symonsz Tolc als eysser in confentie
& verwerer in reconventie.
Cornelis Symonsz Tolc voernoemt
Cornelis Symonsz copi en dach.
man & voocht van Hilgont Aeriaen
Michiels † / ofte nu erffgenaem
van de selve haere nagelaten & †
Idem dient mede van eysch.
kint / eysser / contra Michiel
Aeriaensz Griet & Tryn Aeriaensdr
Op huyden den 7en juny dient Cornelis ofte haer gerechte voocht gedaechdens.
Symonsz van Replyc in scriptis
Susteneert & seyt hy eysser
& versoeckt dat pertyen permtoorlyc
hoe hem in der voorzeyde qualite toesullen procedeeren.
behoort het gerechte vierndeel van
het huys & erve staend & gelegen
Vervolg op /138
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OR 5657/138

Vervolg van /137v

op te Hoochsy belent Dirck Jansz Backer
aen de oostzyde / & Syvert Pietersz aen de
zuytwestzyde, mitsgaders het vierde
deel van de weyd genaemt het Haverlant
achter d'voorzeyde Syvert Pietersz gelegen
als ooc de vierde paert van de zaedacker
groot 181/2 snees / gelegen achter
Dirck Zygers / alle binnen Nye Nydorp
ghemeen & ongegrondeelt staende
& leggende / met de andere drie vierde paerten den gedaechdens in't selve huys
& lant competerend welcke voorzeyde
paerte huysings & lant d'eyssers
huysvrouw voorzeyd na doode van haer
ouders nyet alleen zeekere jaeren
heeft gepossideert & beseten, in voegen
als de gedaechdes haere deelen
insgelycx hebben beseten / maer heeft
ooc hy eysser met zyn voorzeyde huysvrou / mits haer huwelyc van de gedaechde
metter woon & in meubele brieven &
gelde gescheyden zynde / d'selve
paerte huysinsx & lant eendeels
aen de verweerders verhuert voor
't jaer 98 / voorleden / ende anderdeels selver
gebruyckt & beseyt als notoer is
& alhoewel hy eysser daerom wel
behoort hadde / zyn voorzeyde goederen
al voort & voort vredelycken ende
onverhindert te mogen gebruycken / tot
zynen wille & meesten oirbaer / sonder
belet van yemant ter contrarie
soe hebbens nochtans sy gedaechdes
zonder redene ofte oorsaeck wel
Vervolg op /138v

OR 5657/138v

Vervolg van /138

inpertenentlyc & t'onrecht hem vervordert / den eysser in syn voorzeyde possessie
te turbeeren / & hem te besetten &
behinderen, 't gebruyc & 't geniet van
zyn voorzeyde goet / tegens synen wil &
gelieffte / soe met zyn eyssers beesten
uuyt zyn voorzeyde paertelants te doen
haelen & in arrest te stellen / als ooc
met duer sluyten & anders / 't welc nyet
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behoort / waeromme hy eysser concluydeert
dat de gedaechdes gecondempneert sullen werden
de facto & metterdaet 't voorzeyde arest
op syn beesten de hinderinge turbatie
& belet in zyn possessie voorzeyd ged(aen
costeloos & schadeloos aff te doen / met
interdictie van gelycken nyet meerd(e
hem eysser in zyn possessie te
turbeeren hinderen of te beletten
& hem eysser te betalen alle costen
schaden interesten by hem eysser
onder de voorzeyde turbatie hinder &
belet geleden & noch te lyden / &
bovendien dat sy gedaechdes met
hem eysser sullen procedeeren tot
grondeelinge van de voorzeyde goederen ten
meesten oirboer / & minste schade
com expensis / offte tot andere alsulcke
fyne & concluysie / als mijn heeren
d'eysser oirbaerlicxste bevinden sullen
te behooren / etc.
De gedaechdes versoece copi en dach te naester vierscaer tot
D'eysser susteneert dat zyn - sten
desen geen delen en
valt van redenen in den
eysch genarreert, 't welcke by de gedaechdens nyet can ontkent werden.
Versoeckt derhalven recht & expedytie d'wers nachts / presenterend
is 't noot / deledges daer toe staend.
Scheepenen gunnen den gedaechdes copi en dach tot
over 14 dagen.
D'eysser protesteert van costen schaden &
interesten. Wyder soe nae rechte.
Wersnacht tussenliggende nacht [MNW/790]
OR 5657/139
Jan Jansz Kuec eysser / contra Albert Jansz /
als ontfanger van de verpondinge
van zekere verleden jaeren gedaechde/
Seyt d'eyser hoe hy voorgaende jaeren
eygenaer geweest is van 2 geersz lants
in de wey toecomende Cornelis Jansz hem
eyssers broer / van welcke hy voor
oncosten door maninge van de gedaechde jaerlycx
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betaelt heeft in gers 3 st / daer nochtans
't selve lant geen meer oncosten draecht
in verpondinge als voor 1 st gers / Concluydeert
derhalve hy eysser tot
restytuytie van 9 halve dalers facit
6-15-0 / & dat van 9
jaeren / by hem overgevangen / com expensis.
De Weesmeysters eysser / contra Jan Hilbrantsz
gedaechde / omme te hebbsn behoorlycke huercedull
van een zeker weydtlant, by de gedaechde van de
eysser in huere genomen.
Solvit
Vellich
d'eyser versoec alsnoch condempnatie
nota
Condempnatie dach 14 dagen
off hy keert het met beter recht
den 7en juny 99.

Lammert Claes Lammerts eysser / contra Claes
Wyleffsz gedaechde, om betalinge ter somma van
15 gulden ter causse van cooren & fleys
hem gedaechde gelevert / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

OR 5657/139v
Scbeepenen hebben Jan Pietersz Koeman / geordoneert tot een voocht
van Griet & Tryn Aeriaen Michielsdochters / Actum desen
10en mey anno 1599.
Scheepenen condempneren Jan Hellebaert van
Langendyc contra den Schoudt alhier eysser / in 7 pont 5 scellingen
volgende de previeledge, ter causse den gecondempneerde
alhier ten versoecke Jan Pietersz
is gearesteert & vertrocken / sonder cautie te stellen &
voorts opten betekenden dach nyet es gecompareert.
Van gelycken is Meynert Luytges wonachtig tot Scagen
gecondempneert contra den Schoudt in 7 pont 5 schellingen ter
causse hy Meynert Luytgensz van Jan Walichsz
gearesteerd es & van hier is vertrocken zonder cautie
& borch te stellen / & nyet opten betekenden rechtdach
alhier voor den vierscaer es gecompareert.
Pieter Woutersz laet hem gewillichlyc condempneren / Cornelis Dircxz te betalen
binnen & 5 weken ter somma 11 gulden 16 sth geschiet
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in iuydytie van Scheepenen / by gespannen vierscaer.
Actum desen 10en may 99.

Cornelis Jan Bleskes laet hem gewillichlyc condempneren
om binnen 14 dagen / met Pieter Woutersz te rekenen
& dienvolgende te betalen / Actum in presentie van
Scheepenen desen 10en may 99.
OR 5657/140
Scheepenen verclaeren by vonnisse wat Aeriaen Jacop
Dircx can doceren, dat betaelt is / dat 't selve sal
betalinge verstrecken / & soe daer yet aen resteert dat
't selvyge over de molen.

Jan Willemsz & Dirck Lourusz tuygen ten versoecke
van Geryt Meyertsz / datsse Pieter Woutersz hebben
hooren seggen onder andere / tegen Geryt Mayertsz
datsse ten huyse van Pieter Lammertsz tegens malcander
gespeelt & & dat Geryt Meyerts voor
't gelach geseyt heeft / & seyde Pieter Woutersz
onder ander soude ic tuyge ic ben u wederpertye
wy hebben tegens malcander gespeult / Aldus
gedaen in presentie van Scheepenen desen 10en may 99.
OR 5657/140v

GEEN TEKST

OR 5657/141

GEEN TEKST

OR 5657/141v
Den 24en may 99
Solvit Claes Pietersz eysser contra Dirck Cornelis
Zuyerman gedaechde / om betalinge ter somma
van 2 gulden 15 sth ter causse
van verteerde wyncoop / Concluydeert tot
condempnatie / com expensis.
In state mits dat den gearesteerde
in state mits dat Lammert Jansz
Solvit Geryt Amelsz eysser / contra Lammert
naer syn vermeten wert gehouden om twisken Jansz tot Winckel / gearesteerde / om hem
hier & 14 dagen te doceren dat den
leverantie van een oblegatie by Geryt
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coopmanscap van 't veys 3 jaer geleden
zoude syn / op pene van verstec.
Actum den 27en september 99.

Amelsz betaelt ---- & onder Lammert
Jansz / mitsgaders betalinge ter somma
14 gulden van een vierndel fleys /
Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

Scheepenen condempneren Lammert
Janssen gedaechde / in den eysch ende
concluysie van Geryt Amelsz
op hem gedaechde gedaen & genomen.
Actum desen 25en october 1599.
Copie & dach
Solvit
Pieter Cornelisz Herbergier eysser in reconvent
op & tegens den convenient / & dat ter
causse van zeker scade & intereste den
reconvenient geleden by de koe van convenient
gecocht / ter somma van omtrent 30 gulden
& dat uuyt sake den koe nyet gesont
waer als convenient hem vercocht hadde.

Jan Schouten van Calverdyc eysser
contra Pieter Cornelisz Herbergier
gedaechde / om betalinge ter somma 30
gulden
ter causse van coop van een koe / offslaend
't gunt daer op betaelt is / Concluydeert tot
recondempnatie / com expensis.

Solvit
nota Aen mannen namentlyc
Claes Lammert Jans / &
Cornelis Jacopsz.

Jan Jacopsz van Bersingerhorn / als actie
& transpoort hebbend van Jacop Jansz syn
vader eysser / contra / Ysbrant Meynerts
gedaechde / om betalinge ter somma 9-13-0 ter
causse & als reste van lanthuer / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

OR 5657/142
Symon van Veen Baylliu van de Nyburgh
& Cornelis van Riedtwyc Bailliu van Egmont
com socus / in der qualyte soe sy procederen eyssers
contra / de nagelaten kinderen van Pieter Claes
Hermens & de wedu & kinderen van Pieter
Beykes com socus / soe sy geroepen syn gedaechdes
om te dienen van duyplyc / off versteken te
worden van 't effect van dien.
Solvit

Claes Aeriaensz belooft
Solvit
d'inpost te namtiseren twisken

Aeriaen Jacopz Buegel eysser / contra Cornelis
Jan Bleskes gearesteerde / D'eysser dient
van declaratie & eysch van costen.
Claes Aeriaensz Bommer eysser / contra
Pieter Cornelisz van de Gore gedaechde met
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hier & 14 dagen.
D'inpost is gefurneert 2 gulden.
Scheepenen condempneren den
gedaechde in den eysch & concluysie
op ten gedaechde gedaen & genomen
& de om 't selvyge te betalen
twisken hier & een maent
off hy keert het met beter
recht / & dat het hypoteec
in den brieff geroert, daer voor
sal wesen verbonden & execuytabel.
Actum den 24en may 1599.

een weet / omme betalinge ter somma 133-6-8
ter causse van kustinge lange verschenen
volgende de besegelde brieff daer van zynde
mitsgaders 21-5-0 verlopen interest
ofte renten / Concluydeert tot condempnatie
van dien / com expensis /
& dat het hypoteec, namelyc het huys
in den kustincbrieff verclaert hier vooren
verclaert sal worden verbonden & execuytabel.

Condempnatie ten princepael / Actum desen 19en july 99.
Op welcke vonnisse Pieter Cornelisz Pol protesteert.
OR 5657/142v
Scheepenen condempneren den
gedaechde d'eysser te betalen op
goede rekeninge, twisken hier
& Sint Jacop eerstcomend / off
't staet langer met gemoedt.
Actum den 24en may 99.

Aeriaen Jan Foppes eysser / als voocht
van Vattes kindere / contra Pieter Jan Almers
als voocht van . . . . . . om betalinge ter somma
van 45 gulden / costgelt by de gedaechde
d'voorzeyde Vattes kinderen belooft, offslaende
nyetemin, 't gunt duechtelycken tot offslach
behoort te strecken / com expensis.

Scheepenen condempneeren Ryckert Ryckertsz Schoudt / &
Cornelis Cornelisz, Aeriaen Jacopsz & Cornelis Pietersz
Scheepenen tot Nydorp / mitsgaders Aeriaen Gerytsz
Butterpot / gedaechde / contra Dirck Jansz Kuec / om
getuychnis der waerheyt te geven / van 't gunt henluyden
voorgehouden wert / Actum den 24en may 99.
Scheepenen gehoort den eysch gedaen by Cornelis Jansz
Waert tot Winckel / op & tegens, Aeriaen Jacop Dircx
gedaechde / doen recht ontseggen den eysser zynen eysch
& concluysie / opten gedaechden gedaen & genomen, en
apsolveren den gedaechden van de selven.
Scbeepenen ontseggen den Schoud van zynen eysch & concluysie
op Pieter Tyssen van Harincarspel gedaen & genomen
op welcke vonnis den Schoudt protesteert.
Den questie hinc inde contra Pieter Muller soe hy procedeert
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eysser / contra Meynert Garbrants verwerer / is op huyden
aen mannen gewesen / namentlyc Cornelis Gysberts, Jaep
Koeman, & Piet Zykes.
OR 5657/143
Den Offycier verclaert dat hy de beesten uuyt 't haverlant geschut heeft uuyten naem van Jonge Cornelis
Michielsz.
Rens Cornelisz heeft
belooft d'inpost te
furneren ter somma
2 gulden.

Scheepenen verclaeren by vonnisse dat de kustincpenningen
by Aeriaen Lourusz gefurneerd / zyn schade sal scutten
& condempneren Rens Cornelisz eysser / de lasten
opten voorzeyden molen staende aff te doen / competerend Claes
Jan Aeriaens off zynen erven.
Scheepenen condempneren Schipheer Slootges / & Henric
Ouweneels / contra Pieter Heyndericxz tot Oude Nydorp
in gelt off uuytleg twisken hier & 14 dagen
ter causse van verpondinge & lantscot nae
vermelden zyn boecken / Actum desen 24en
may 1599.
Scheepenen condempneren Pieter Cornelisz Pol ingedaechde met
een weet / contra den Schoudt, tot Nydorp eysser in de
zomma van 42 scellingen / & dat ter oorsake dat den
voorzeyden Pieter Pol, met een weet ingeroepen is / & opten
betekenden rechtdach nyet gecompareert en is.
Jan Symonsz Boode is van Scheepenen gelt off uuytleg
toegewesen ter somma 15 sth twisken hier & de naeste
rechtdach contra de burgermeysters tot Nydorp.

OR 5657/143v
Pieter Woutersz hadd doen syteeren Heynderic
Claes Voorins / Pieter Jansz Scoemaker &
Floris Cornelis Jan Reyers / om getuychnis
der waerheyt / Actum den 24en may 99.
OR 5657/144
Solvit

Jan Heyndericxz Schouten van Harinccarspel / eysser / contra Pieter Cornelisz
Herbergier gedaechden / om betalinge ter
zomma van 15 gulden 6 sth 8 penn reste
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van meerder somma, ter causse van coop
& leverantie van een varekoe, by den
gedaechde van de eysser op zyn besich gecocht
& daer aen de eyssers huysvrouwe
de coop aengegaen & oversulcx den
koe ontfangen / verscheenen paesmerc.
Concludeert daeromme tot condempnatie
com expensis.

Den 7en juny 99
Tys Aeriaensz eysser / contra Cornelis Jansz
Kuec gedaechde / om leverantie van 100
pont roomeyse casen, by hem eysser van de
gedaechde op een jaer dach & van Henricx
Lyff gecocht. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
OR 5657/144v
Den 7en juny 99
Solvit
Symon van Veen Bailliu van der Nyburgh
& Cornelis van Riedwyc Bailliu van de Nybur(
com socus soe sy procederen eyssers / contra de
kinderen & erffgenamen van Pieter Claes
Hermens / mitsgaders de wedue &
kinderen van Pieter Beykes gedaechde / om
alsnoch te dienen van duyplyc.
In state.
Scheepenen condempneren Uste Meester Claes Dircxz eysser contra Cornelis
Jansz, den Meester te contenteren Jan Bleskes gedaechde / d'eysser versoeckt alsnog
& te betalen / tot taxatie
uuytinge & condempnatie.
& moderatie van goede mannen.
copi en dach

Solvit

Wouter Jansz alias Komen Wouter van
Wormer / eysser / contra Jan Gerytsz Blanc
Scheepenen verclaren by vonnis
Jan gedaechde / seyt d'eysser hoe hy de
dat Jan Gerytsz over 14
gedaechdes dochter langen tijt met medecyne
dagen selver in iuydytie
gedient heeft waer aen hij gedaen heeft
veel costen & moyten / die de gedaechden
Jan Gerytsz gedaechde contra Komen Wouter gehouden is volgende zyn belofften te betalen.
ontkent espresselyc eenyge conditie
Concluydeert daer omme hij eysser / dat
voerwaerden / ofte beloften gedaen
de gedaechde gecondempneert sal worden hem
te hebben van eenyge meesterloon
eysser te betalen voor uuytgeleyde costen
te betalen.
& zyn gedaene moyten ter somma van
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Aen mannen Jan Huyberts / Jochem
Heertges & Jan Lammertsz op
een beproeff.
Schepenen condempneren Jan
Gerytsz gedaechde d'eysser te betalen
ter somma 25 gulden. Actum den
13en september 1599.

60 gulden / off anders tot discretie van
Scheepenen off mannen hem dien verstaende.
Com expensis.

OR 5657/145
Solvit

Tryn Tysdr wedue † Jacop Wyleffsz
eyssersse / contra Jacop Hillebrantsz gedaechde
om betalinge ter somma 50 k guldens. Reste van
meerder somma van toegedaende penningen
spruytende van een koe / Concluydeert tot condempnatie van dien / com expensis.

Vellich. Condempnatie dach 14
dagen / off hy keert het Solvit Aeriaen Hermensz eysser / contra
met beter recht / Actum den
Jan Maertsz Kueninc gedaechde om betalinge
7en juny 99.
ter somma van 20 h gulden van laken, nae
Condempnatie ten princepael
vermelden zyn boec / Concluydeert tot condempnatie
dach 3 weken off 't staet langer
com expensis.
en
met gemoedt. Actum den 21 juny 99.
Scheepenen condempneren Pieter Dircx anders Piet Sym / contra
den Schoudt eijsser / in een somma van 5 gulden / off toegeseyde
penningen / & dat te betalen twisken hier & 14 dagen off
hy keert 't zelvyge met beter recht / Actum desen 7en juny 1599.
Condempnatie ten princepael. Actum den 21en juny 99.
Claes Grotes erffgenamen eyssers / contra
Maerten Schippers ghedaechden stellen
haer saeck op in state tegens over
14 dagen aengaende d'oncosten van de
riedtbosch / op hoope van accoort
behoudens elc syn goet recht.
OR 5657/145v
Solvit
Condempnatie dach 14 dagen
off hy keert
het met beter recht. Actum den
7en juny 99.

Aeriaen Meynertsz eysser / contra Jan
Heyndericxz van de Sydwint gedaechde om
betalinge ter somma 4-6-4 ter causse van
toegeseyde penningen / concluydeert tot condempnatie
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com expensis.
i Vellich
Solvit
Condempnatie dach 14 dagen off
keert het met beter recht
Actum den 7en juny 99.
Scheepenen hebben ten versoecke
van Jan Pieter Dirc Claes / by vonnis
verclaert / dat 't huys & erff in
zyn brieff geroert / voor 't voorzeyde
vonnis, sal wesen execuytabel
Actum den 21en juny 99.

Jan Pieter Dirc Claes eysser / contra Dirck
Cornelisz Suydlander gedaechde om betalinge
ter somma van 4 gulden lyffrenten verschenen
den 26en september 98 / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Condempnatie dach 14 dagen Solvit Elle Wyleffsz eysser / contra Nees Aeriaen Claas
off hy keert met beter
gedaechde / om betalinge ter somma van 12-5-0
en
recht. Actum den 7 juny 99.
ter causse van arbeytsloon aen de watermolen verdient / Concluydeert tot condempnatie.
Vellich

Floris Claesz is van Scbeepenen gelt off uuytleg
toegewesen contra Sybrant Dulles & Luytgen
Jansz, achtervolgend zyn boec ter causse
van verpondinge twisken hier & 14 dagen
off 't staet langer met gemoedt, Actum
den 7en juny 99.

OR 5657/146
Den 15 juny 1599
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysie van Ryckert Ryckertsz
van Vollenhove Schoudt tot Nydorper cogge van wegen de
graefflicheyt van Hollant eysser gedaen / op & tegens Symon Jansz
uuyt Emderlant, Jan Jansz van Antwerpen / & Jan Folckertsz van
Emderlant / tegenwoordich gevangens / die den Officier aenseggend
waer, hoe dat sy gevangens contrarie zekere placaten by den heeren
Staten ten overstaen van zynder exellentie G----s Maurts, gemaeckt
& is doen publiceeren inhoudend dat nyemant sonder blyc ofte
bescheyt, gesonts lichaems, mach gaen beedelen & teeren opte goede
huysluyden sonder bescheyt, op peene van de galge, & voorts
aenseggend d'voorzeyde Symon Jansz, dat hy met zekere famuese dieven
den 12en september laestleden / alhier is geaprehendeert en dienvolgende
daernae by vonnisse van de Scheepenen alhier gebannen den tyt van
10 jaeren / op gheeselinc & brantmerc & voorts den voorzeyden Brabander aenseggend hoe dat hy hem dagelycx vervordert heeft / te loopen valckeerend
& teeren op te goede huysluyden / nyetiegenstaend den selvygen uuyt
Kermerlant & Sinte Maerten gebannen is / & wederome adnou alhier
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by de landrosts dienaers gevanckelyc is gebracht.
Concluydeerde daeromme d'voorzeyde Officier uuyte name als boven dat de
voorzeyde Symon Jansz gevangen / by u myn Edele heeren vonnisse gecondempneert
sal werden voor 't stehuys alhier / den sententie van date
den 15en october 98, by Scheepenen tot Nydorp geprononseert voor
alsnu sal werden geexecuyteert, & dat voorts den voorzeyden
Jan Jansz van Antwerpen en Jan Folckersz mede ghegeeselt & gebrantekent sal werden / en dat voorts bovendien den voorzeyden drie gevangens
huer leven lanc gebannen sullen werden uuyt graeffschap van
Hollant en West Vrieslant en op peene des galchs.
Scheepenen gehoort hebbend den eys van de Officier uuyten naem als boven
& opdies in alles gelet naer behooren, meerder geneycht zynde tot
bermheyticht dan tot strenge regeur van justitie, verclaeren by
hueren vonnisse, dat den voorzeyden Symon Jansz uuyt Eemderlant
strengelyc geegeselt sal werden ± voor desen instante om redenen Scheepenen daer toe
moverend,

& voorts den tyt van 15 jaeren gebannen uuyt schoutamte van
Nydorp cogge / opte peene van andermael openbaerlyc gegeeselt
& gebrantekent.
Condempneeren voorts den voorzeyde Jan Jansz van Antwerpen strengely(k
gegeeselt te werden / & voorts gebannen den tyt van 10 jaeren
uuyt schoutamte van Nydorper cogge, op pene van geesel &
brantmerc.
En hebben Scheepenen d'voorzeyde Jan Folckertsz gebannen uuyt Nydorp
cogge den tyt van 5 jaeren, op peene van
openbaerlyc geegeeselt te werden.
D'voorzeyde gevangens syn opten 20en may 99 alhier geaprenhendeert.
In oirconden by Scheepenen getekent, den 15en juny 1599.
Dirck Janssen Kueck
1599
Bij mij Jacop Pietersz
Bij mij Cornelis Pieters
OR 5657/146v
Den 21en juny 99
Floris Claesz Ontfanger van de verpondinge
eysser / contra Jan Tysz Campen gedaechde om
gelt off uuytleg nae vermelden zyn
boec / Concluydeert tot condempnatie / com
expensis.
Floris Claesz eysser om een weet contra
Aeriaen Pietersz / & Hermen Pieter
Alberts.
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OR 5657/147
Den 21en juny 1599
Scheepenen verclaeren by
vonnisse / also sy verstaen
dat de meelmolen mette
------s lasten beswaert
van is // dat Aeriaen Lourusz
---- de kustincpenningen sal opJansz leggen & betalen
---- Actum den 21en juny
1599

Cornelis Rensz van Oude Nydorp / als vader
& procaratie hebbende van Rens Corneliz
zyn soon eysser / contra Aeriaen Lourusz Molenaer tot oude Nydorp gedaechde / Seyt d'eysser
hoe dat Rens Cornelisz syn soon de 24en
may laestleden / by Scheepenen vonnisse is
gecondempneert / omme de lasten staende opte molen
by hem aen Aeriaen Lourusz vercocht aff de doen.
Zeyt alsnu d'eysser / hoe dat warachtich
is / dat d'voozeyde meelmolen, by Rens Cornelisz
aen de voorzeyde Aeriaen Lourusz, voor vry vercocht
& vry gelevert is / zonder eenyge lasten
servytuyten ofte beswaringe / dat daeromme
d'voorzeyde Aeriaen Lourusz, gehouden is, also
hy in judytie van Scheepenen sustineerde dat
de molen met 400 gulden hooftsoms / & zeker
verloopen renten beswaert waer / 'twelc
negatyff & onwarwachtich is / & nemermeer
gedoceert sal werden den rechte genoch
zynde / Concluydeert daeromme hy eysser
dat d'voorzeyde Aeriaen Lourusz by u myn Edele
heeren vonnisse gecondempneert sal worden
omme den verscheenen kustincpenningen nae vermelden
den kustincbrieff / opteleggen & te betalen
met alle costen daeromme gedaen com expensis.

OR 5657/147v

GEEN TEKST

OR 5657/148

GEEN TEKST

OR 5657/148v
Maerten Jansz heeft voor den inpost
furneert 2 gulden.
Scheepenen apoincteren den questie
hinc inde aengaende de rekeninge
aen mannen / namentlyc Jan
Ustsz, Jan Toemsz, JongeJanOom
Aeriaen Meynertsz & Pieter Heyndericx
mits dat Cornelis Rensz aengaende
--------- 't grand voor Claes
Pietersz aen hem neemt

Maerten Jansz Schippers eysser / contra
Claes Pietges / als possesseur van
hem eyssers hypoteec gedaechde om betalinge
ter somma 400 gulden hooftsoms mitsgaders
131 gulden verloopen renten / tot 5 jaeren
& daer over / offslaend nyetemin 't gunt
daer op betaelt is / by de gedaechdens swager.
Concluydeert tot condempnatie van dien
& by provysie tot namtissement / vermogens zynen besegelden
brieff in date den 17en february 78
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Claes Pietsz verclaert maer huerder
te syn van 't lant in questye / dat hy
daeromme in dese saec nyet
gehouden es wyder te antwoorden
hoewel de quytscell eensdeels
op hem gemaect es.

& dat het hyooteec / 't welc den gedaechden
is possiderend / in den voorzeyden brieff verbonden
hier voor verclaert sal worden execuytabel
com expensis.

In state.
Solvit

Claes Pietgesz van de Langereys eysser in
cas van garandt & indempnyte / contra
Cornelis Rensz van Oude Nydorp gedaechde
in 't selffde cas / omme d'eysser costeloos &
schadeloos te vryen & garanderen van
alsulcken eysch & concluysie als Maerten
Jansz in der qualyte soe hy procedeert
op hem eysser huyden voor dese vierschaer gedaen & genomen heeft &
dienvolgend hen eyssers lant by
hem van de gedaechden, voor vry gecocht
te vryen & daer van aff te doen / alsulcken
lasten en opstal / als d'voorzeyde by Maerten
Jansz daer op spreeckend heeft.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expenses / & dat de gedaechdes huys
erff & lant daer hem eysser tot
waernisse verbonden hier voor verclaert
sal worden execuytabel.

OR 5657/149
Geconsigneert voor den inpost
de somma van 2 gulden.
Schepenen condempneren Cornelis
Rensz te kennen off ontkennen
off hy den 142 gulden sculdich
is dan nyet.
Dienvolgend ontkent Cornelis
Rensz eendels de geeyste
penningen / & bekent soveel
Maerten Jansz hem duechtelyc
bereckent sculdich te wesen.

Maerten Jansz als voocht van Pieter Jansz
Sappewerff eysser / contra Cornelis Rensz
gedaechde / om betalinge ter somma 142- ter
causse van geleende penningen by den gedaechde
van de voernoemde Pieter Jansz ofte zynen
voocht.
in leene genomen ten lyve van de
selven Pieter Jansz - verscheenen den
25en maerte laestleden / Concluydeert tot
condempnatie van dien com expensis.

Jan Willemsz als voocht van Lysabet
Pietersdr wedue van † Meester Tomas
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Jansz geassisteert met Pieter Wybrantsz
haeren vader / eysser / contra Claes Pietersz
Waert in't Wapen van Amsterdam van
Amsterdam gedaechden / om betalinge ter
zomma van 195 gulden / wesende de
gerechte helft van de kustinge van het
huys & erff daer de gedaechde tegenwoordich in woont, by hem van de voorzeyde wedue
& kinderen gecocht / verscheenen kerstijt
laestleden / volgende de kustincbrieff.
daer van zynde / offslaend 59 gulden 2 sth
daer op aen Albert Jansz betaelt
alles onvermindert & sonder priuditie
van de voorzeyde wedue haer actie tot de
vorder helft van de selve kustinge
haer competerend, tegens Aeriaen
Cornelisz Man / Concluydeert d'voornoemde
eysser tot condempnatie van de voorzeyde helfte
& by provysie tot namtissement van de
selve resterende penningen / & dat 't selve
huys & erff daer voor verbonden
verclaert sal werden execuytabel com
expensis.
OR 5657/149v
D'selve eysser contra Aeriaen Cornelisz
Mannes / man & voocht van Griet
Toemsses gedaechde / om alhier onder de
gerechte te exibeeren & consingneren
alsulcke kustincbrieven / als hemluyden
respective tosamen is toebehoorend
tegenwoordich onder hem gedaechde wesende
& dienvolgende metten eyser te proce
deren / tot behoorlycke & absoluyte
schiftinge, scheydinge & deelinge van de
kustincpenningen daer inne begreepen /
Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.

Ontfangen -12-12-0

Solvit

D'eyssers stellen cautie tot voldoeninge
van Scheepenen & voergaende appoinctmente ofte vonnisse / als by acte
notariael geexibeert.

Symon van Veen Bailluw van de Nyburch
& Cornelis van Riedtwyc Bailluw van
Egmont com socus / in der qualyte
soe sy procedeeren eyssers / contra
de wedue & kinderen van Pieter Claes
Hermens / mitsgaders de wedue
& kinderen van † Pieter Baykes
soe sy geroepen zyn / gedaechden / alsnoch
te dienen van duyplyc off versteken
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te werden van 't effect van dien.
OR 5657/150
Up huyden den 19en july 1599
dient Cornelis Symonsz
Tolc van inventaris & bewys.

Solvit

Cornelis Symonsz Tolc / in der qualyte
soe hy procedeert / eysser / contra Michiel
Aeriaensz com socus gedaechden / omme te
dienen van duyplyc in conventie &
replyc in reconventie / off versteken
te worden van 't effect van dien /

Solvit

D'selve eysser contra d'voorzeyde gedaechdens
om te dienen van duyplyc / off
versteken te worden van 't effect
van dien /

Jan Coster procareur van
Michiel Aeriaensz ad idem
versoecken hinc inde copi
en dach ad prima om te dienen
van reprosen.

Ad idem.

Nota d'inpost onbetaelt.
vellich
Concdempnatie dach 14 dagen
off hy keert over 14 dagen
met beter recht / Actum
den 21en juny.
Condempnatie dach 6 weecken
off 't staet langer met gemoedt.
Actum den 19en july 99.

Jan Cornelisz Kooren van Eerstwoudt als
voocht van de nagelaten weeskinderen van
† Jan Arentsz visscher / soe hy procedeert
eijsser / contra Aeriaen Hermensz gedaechde
om zyn oblegatie te kennen off ontkennen
inhoudende de somma van 57 gulden,
verscheenen den laesten january, blyckende
by den oblegatie daer van zynde / & by
provysie, gecondempneert tot namptissement
com expensis /

OR 5657/150v
Solvit

Solvit.

Cornelis Dircxz eysser / contra
Neel & Aeff Pietheyns / gedaechdens
om betalinge ter somma 30-6-2
berekent gelt ter causse van
laken volgende zy boec / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
D'selve eysser / contra Joris Amelsz
gedaechde om betalinge ter somma 22-9-14
ter causse van laken volgende zyn
boec, berekent gelt, offslaend
een menglen bier & 2 mutssers
wyn / Concluydeert tot condempnatie
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com expensis.
Solvit

D'selve eysser contra Jan Cornelis Dircx
als voocht van Geryt Willemsz
ter Diec / gedaechde / om betalinge ter
somma 7-13-12 ter causse van
laken / achtervolgende
zyn boec / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

OR 5657/151
Solvit

D'selve eysser / contra Jan Cornelisz voorzeyd
om rekeninge & dien volgend betalinge
ter causse van laken frandgen &
pluymkoort & arbeytsloon volgende
zyn boec / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Solvit
Is voor den inpost gefurneert
een somma van 2 gulden.

Jan Cornelisz Bleskens eysser / contra Heynderic
Claes Voorins gedaechde om betalinge ter
zomma van 125 gulden ter causse van zeker
Dach van grandt 14 dagen.
kustinge van een huys & erff / volgende
de kustincbrieff daer van zynde / concluydeert
Condempnatie dach 14 dagen off tot condempnatie / com expensis.
hy keert het met beter recht.
Actum den 19en july 99.
Condempnatie ten princepale mette costen. Actum den
2en augusty 1599.
Solvit
Vellich
Condempnatie dach 14 dagen
op syn keer.

Jan Cornelisz Keyses eysser / contra Jan
Willemsz Atges gedaechden / om betalinge
ter somma van 7-14-0 / ter causse van
laken volgende zyn boec / Concluydeert
tot condempnatie / com expenses.

Condempnatie ten princepael.
Actum den 19en july 99.
Solvit
Vellich
Condempnatie dach 14 dagen
op syn keer.

Idem eysser / contra Cornelis van Petten
& zyn kinderen / gedaechden om betalinge ter
zomma van 9 gulden 19 sth ter causse
van laken / volgende zyn boec / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis
offslaend 2h gulden daer op betaelt.
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OR 5657/151v
Condempnatie dach 6 weken.
Actum den 21en juny 99.

Cornelis Jaspersz laet hem
gewillichlyc condempneren d'eyser
de geeyste somma twisken hier
& een maent off 't staet langer
met gemoedt. Actum den 21en
juny 99.

Jan Cornelisz Keyses eysser / contra Sybrant
Cornelisz van de Langereys gedaechde om
betalinge ter somma van 26-4-4
ter causse van laken volgende zyn boec.
Concluydeert tot condempnatie / com
expensis.

Idem eysser / contra Cornelis Jaspersz
gedaechden om betalinge ter somma van
33 gulden / ter 11 sth causse van laken nae
vermelden zyn boeck / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

By my voor Jan Keyses aen de Scoudt
betaelt 12 sth.
Vellich
Condempnatie dach 14 dagen
op zyn keer.

Idem eysser / contra Oom Sappewerff
gedaechden om betalinge ter somma van
42 gulden 13 sth ter causse van laken
volgende d'eyssers redgysters. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Vellich
Solvit Pontiaen Jansz Schoudt tot Harincarspel
Scheepenen verclaeren by vonnisse
eysser / contra Claes Jongeclaes wedue
soe verre d'eysser over 14 dagen
gedaechde / om betalinge ter somma 11 gulden
nyet in rechte compareert &
toegeseyde penningen / ter causse van coop van
probeert syn eysch: dat in
een paert / Concluydeert tot condempnatie.
dien gevall de gedaechden geapsolveert
wert van de voorzeyde eysch & concluysie
op heur gedaen & genomen.
OR 5657/152
Scheepenen condempneeren de voochden van
Geryt Willemsz Terdiec / contra Meester
Jan Matyssen Sirugyn tot Winckel
eysser / te betalen ter somma van 28 gulden
ter causse van meesterloon van Geryt
Willems kint /
Op welcke vonnisse Aeriaen Gerytsz als
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voocht van Geryt Willemsz protesteert.
Aeriaen Mannes eysser / contra Claes
Pietsz Herbergier gedaechden / om betalinge
ter somma van 45 off 46 gulden tot goede
rekeninge uuyt sake van kustinge
van 't huys & erff daer Claes Pietersz
tegenwoordich in woont / blyckende
by de kustincbrieff daer van zynde.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
copi en dach.
Pieter Cornelisz Poll eysser / contra Claes
Aeriaensz Bommer / gedaechde / om geindempneert te werden van zeker omnitte
costen hem by den gedaechde uuyt sake
van kustinge aengedaen / voor &
aleer datsse terecht verscheenen waer
& voorts om restetuijtie van een tang
ladder & huegel / d'welcke hy
eysser in 't huys nyet gevonden
heeft / als naer behooren / Concluydeert
tot condempnatie com expensis
mits noch betalinge van 7 stooters
meer by den gedaechden ontfangen als hem toecoemt.
OR 5657/152v
Jan Jansz Coster als procareur van Michiel
Aeriaensz, soe hy procedeert com socus
dient van duyplyc in conventie &
replyc in reconventie in
scriptis /
& versoec omme op huyden 4 weecken by
pertyen hinc inde, in te comen by inventyzis / op pene van verstec.
D'eysser in conventie & verweerer in
reconventie / by denegatie ontkennen
qualycken alle 't vrivole voorstel
by de gedaechdens in conventie, geallidgeert
hem enichsins preinditiabel wesende
versoeckt copi / & dat pertien ten
14 sullen van inventaris
& betooch dienen volgens d'ordonantie.
Schepenen verclaeren by vonnisse dat
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pertyen sullen gereet wesen te dienen
van 14 dagen tot 14 dagen.
OR 5657/153
Den questie hinc inde contra Symon van
Veen com socus / eyssers / contra Pieter Merlyn
verweerers / houden Scheepenen ten
versoecke van zynder excellentie / Graeff
Montiu / de Nassauw / voor den tyt
van vier weeken om redenen in advys.
Scheepenen condempneren Aeriaen Meynertsz
ter requesytie van Maerten Jansz om
getuychnis der waerheyt te geven.
Aeriaen Meynertsz verdaecht & zynde / vecrclaert in iuydijtije
dat hy daer om aen & by geweest is, dat Cornelis Rensz
& Pieter Jansz t'samen rekende / & dat Cornelis Rensz
alsdoen bekende, Pieter Jansz gegeven te hebben 10 h guldens
2 h sth in't jaer van 98 / & dat Cornelis Rensz hem Aeriaen
noch toeseyde 3 gulden 7 h sth / & dat van een jaer renten
@ 98.
Condempnatie om te getuygen Sybrant Cornelisz eyser contra Pieter
twisken hier & 14 dagen.
Jansz Joncman gedaechde om getuychenis der
Actum den 21en juny 99.
waerheyt te geven.
OR 5657/153v
Den 5en july 99
Geryt Heertgesz eysser / contra Aeriaen
Hilbrantsz gedaechde / om betalinge ter
zomma van 10 gulden 12 sth reste van
meerder somma ter causse van caes / verschenen
kerstyt 97 / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
D'selve eijsser contra Jan Dirck Jan Donckers
gedaechde om betalinge ter somma van 4 gulden
2 h sth ter causse van een halff fierndel fleijs
verscheenen al over lanc / Concluydeert tot
condempnatie
com expensis.
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Claes Pietersz Nayer / eysser / contra
Floris Jan Floris gedaechden / om by de
gedaechde te instytueeren zekere actie soe
hy enich heeft / off by gebreke van dien
dat den gedaechden geinponeert sal worden
een eewich swygen & silentium /
Floris Jansz instytuerend zyn actie
com expensis.
contra Claes Pieter Nayers / doet eijsch
om betalinge ter somma van 31-6-8
ter causse als rest van zeker
verlopen interest ofte renten /
hier inne gerekent
53 sth 8 penn / als reste van kustinc.
Concluydeert tot condempnatie com expenses.
Jan Tysz procareur van de gedaechde Scheepenen condempneren Claes Pieters(
copi en dach.
Nayer Floris Jansz te betalen nae vermelden(
den sertefecatie / Actum desen 2en august(
Claes Pietersz Nayer volgende voorgaende
retroacte / als versocht hebbend copie & dach van seker overgeleyde
sertefecatie van Floris Janssen om daer op van wegen Claes Pietersz te reproceren
& also by Scepenen ongehoort is gecondempneert / soe protesteert hy van 't vonnis.
OR 5657/154
Den 19en july 1599
Solvit
Cornelis JongeGeryts van Langendyc eysser
contra Syvert Pietersz gedaechden / om
betalinge ter somma van 5 gulden
ter causse van zeker bedongen schipvracht / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Solvit
De gedaechden is by Sceepenen
van zynen eysch & concluysie
opt' gedaechde gedaen & genomen
ontseyt.

Elle Wyleffsz eysser / contra Luytgen Jansz
van der Diec, gedaechde / om leverantie van een
voer hoy soeveele als hy op een wagen
can leggen / by den eysser van de gedaechde gecocht.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.
Dirck Jansz Kuec laet hem gewillichlyc
condempneren / Jacop Wyleffsz wedue te
betalen ter somma van 50 gulden
twisken hier & een maent,. off 't staet
langer met gemoedt / mette rechtelycke
costen / Actum den 19en july 1599.
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Scheepenen renvoyeeren den questye hinc inde
contra den Schoudt eysser / ter eenre / & Jan
Aeriaensz van de Sydwint gedaechde / aen
Rechtgeleerden.
OR 5657/154v
Solvit

Aeriaen Meynertsz / eysser / contra Cornelis
Rensz gedaechden / om betalinge ter somma
van 4-19-6 / ter causse van zeker
berekent dycgelt / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Idem eysser / contra d’voorzeyde gedaechde om
betalinge
ter somma van 3-7-8 toegeseyde penningen.
Concluydeert tot condempnatie van dien / com
expensis.

In state.

Solvit Heynderic Claes Voorins eysser / contra
Michiel Wyleffsz gedaechde / om betalinge
ter somma van 120 gulden / op goede rekeninge
ter causse van verscheenen kustinge.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat
Meynert Garbratsz sal
mogen in afcortinge brengen contra Pieter
Reyersz tegens d'oblegatie een somma
van 9-14-0.

Scheepenen condempneren de voochden
van Geryt Willemsz in een
somma van 62 gulden 10 sth / met
noch twee
tonne biers / waer van den
gedaechden d'eene met
beter recht sullen mogen keeren
& de vorder different in state
tegens over 14 dagen / Actum
den 16en augusty 99.
Scheepenen aprobeeren den gedaene
keer aengaende den tonne biers

Cornelis Jansz Wever tot Winckel / eysser
volgende voorgaende retroacten op & tegens
eenen Geryt Willemsz Botterpot off
zyn gerechte voocht omme te rekenen twisken
hier & 14 dagen / off dat de rekening sal staen
aen d'eysser & nyet aen de gedaechde / com
expensis.

Ad idem eysser / contra Pieter Jan Alemers off
syn
soon / gedaechde om betalinge ter somma 17 sth
ter
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& ontseggen den eysser van de selve.

causse van verteerde costen tot goede rekeninge.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

OR 5657/155
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat
pertyen hinc inde namentlyc Cornelis
Symonsz Tolc, eysser / & Michiel Aeriansz
con cosus / een vrydach eerstcomend sullen
conselleeren / opte acte van denegatie
off die in Cornelis Symonsz inventaris
sal mogen produceeren off nijet / & dit alles
op coste van ongelyc.
Sullen vorder pertyen consselleeren
off Jan Jansz Coster op huyden gehouden
is / om te dienen van bewys dan nyet
alles op coste van ongelyc.
Cornelis Symonsz protesteert van reterdement.
OR 5657/155v
Den 21en july 1599
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysie van Ryckert
Ryckertsz van Vollenhove Schoudt tot Nydorp cogge van
wegen de Graefflicheyt van Hollant gedaen op & tegens
Jan Oleffsz van Berclant / alias Jan de Ruyter, tegenwoordich gevangen / die d'selffde aenseggend was / dat hy hen
vervordert heeft, met zekere vagebonden & famuese dieven
te loopen valckeeren & teeren opte goede huysluyden, alles
contrarie 't placaet, by zynder Exellentie & ten overstaen
van de Generale Staten is doen publeceeren, & dat hy etlycke
tyt geleden met zekere zyne cooplytien hem vervordert
met malcanderen / de huysinge van Jan Dircxz van de Moerbeec & aldaer zeker fortse & trotsse bedryvende
uuyt welcke oorsake d'voorseyde Jan Dircxz thuys comende
een verck genommen heeft omme d'selve famuese
dieven te resisteeren / doch heeft d'selve gevangen alsdien
een opsteecker getrocken / alwaer hy den voorseyden Jan
Dircxz mede meende te griven / is ooc warachtich
dat den selvygen gevangen opten 26en april
laestleden, is gebannen op geesel / welcke bantissement
hy tot meermalen heeft gevioleert & overgetreden
& dat hy opten 27en juny met 12 vagebonden, in't getal
ten huyse van Geryt Pietersz † is geweest & aldaer
by de landtsdrosts dienaers is geaprehendeert, & dat
hy ten dien tyde tot Uuytgeest merckelycke goederen
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met zekere zyne cooplytien gestolen heeft / heeft ooc
in syn confessie sonder tortuer bekent, dat hy te Helloo
by de kerc een blaeu wollen hemt / coussen & scoenen
gestolen te hebben / & alsoo 't selvyge nyet behoort ongestraft te blyven.
Soe concluydeert d'voorzeyde Officier uuyten naem als boven dat d'voorzeyde dat
d'voorseyde gevangen, by U myn Edele heeren Scheepenen vonnisse
gecondempneert sal werden voor 't stehuys openbaerlyc wel strengelyc geegeeselt & gebrantekent te werden / & wyder den
tyt van 12 jaeren gebannen opte geleye / andere quaetdoenders
ten exemple.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van de Officier, & op dies in
alles gelet naer behooren / condempneren d'voorzeyde gevangen
wel strengelyc geeselt te werden, & den tyt van 8 jaren
gebannen uuyt Nydorpcogge op pene van geesel & brantmercen.
De voorzeyde gevangen es opten 27en juny geaprehendeert & ingebracht by den
landtstdrosts dienaers / & opten 21en july terecht gestelt / 't oirconde
by Scheepenen getekent.
Floris Claesz Buijten
Dirck t'Janssen Kueck

Jacop Pietersz

OR 5657/156
Den 2en augusty 1599
Aeriaen Gerytsz & Jan Cornelisz
als geordoneerde voochden van Geryt
Willemsz Terdiec eyssers / contra
Claes Voorin gedaechde / om betalinge
ter somma van 10 gulden 7 sth
ter causse van etgroe / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

Condempnatie off hy keert
het over 14 dagen met
beter recht / Actum den
28en augusty 99.
Condempnatie ten princepael.
Actum den 16en augusty
99.

Aeriaen Gerytsz & Jan Cornelisz voorzeyd
in de voorzeyde qualite eyssers / contra Claes Wyleffsz
gedaechde om betalinge van 2 deele van 25 gulden
reste van kustincge van een huys & erff
staende t'Oude Nydorp aen de Horn / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Aeriaen Pietersz van de Sydwint eysser
contra Jan Ufftesz gedaechde om betalinge
ter somma van 11 gulden ter causse van
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lanthuer versceenen . . . . . . .Concluydeert
tot condempnatie.
OR 5657/156v
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van de Officier eysser
gedaen op & tegens, Marytgen Luttges Piets, Elysabet Cales
gedaechden / die d'Officier aenseggend waer dat sse
hemluyden vervordert hebben / zekere koyen toecomend Reyer
Nysz by nacht te melcken & zekere vis sonder oorloff
by nacht te nemen, concluydeerde d'Officier datsse gecondempneert
sullen werden naer vermelden -- de keure deser stede
op 't stuc van dies gemaeckt /
Scheepenen condempneren den voorzeyden gedaechdens in den
eysch van de Officier / off sy keren't met beter recht.
Scheepenen condempneren Corenelis Claesz Duyn contra
den Schoudt eysser / in een boete van 5 pont te betalen(
achtervolgende de keur / ter causse van zekere eynde(n
gestolen zynde, ten huyse van Willem Lourusz ingebracht.
Scheepenen gehoort den eys van de Officier eysser gedaen op
& tegens Willem Lourusz / Aeriaen Gerytsz
Cornelis Claes Voorins / & Geryt Willemsz gedaechden
wysent 't zelvyge different aen de kuer op 't stuc van dies
gemaeckt, soeverre den Officier can bewysen dat de
eynden gestolen waeren.
Officier misschien moet Offitier en Offitcier overal Officier gespeld worden # # #
tegens check jegens versus tegens eventueel overal verbeteren # # #
eynde eend? # # # check nog via CD
OR 5657/157
Scheepenen condempneren
Pieter Cornelisz Pol, Symon
Jacopsz eysser te leveren
den kustincbrieff / Actum den
2en augusty 1599.

Symon Jacobsz eysser contra Pieter Cornelisz
Poll gearesteerde / om leverantie van
een kustincbrieff rustende onder den
gearesteerde by den . . . . . . . . . . . .

Scheepenen condempneren Michiel Aeriaensz
com socus, contra Cornelis Symonsz Tolc eysser
in 20 sth by Sceepenen getaxeerd voor
't reterdement.
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Scheepenen verclaeren by vonnisse dat
Cornelis Symonsz Tolc, 't vierde paert van
't saet staende op ten saedacker in questie sal in oosten
& condempneren Michiel Aeriaensz com socus
sulcx tegehengen & gedogen.
Michiel Aeriaensz voor hem selver, Jan
Pietersz Koeman als voocht & uuyten
name van Griet & Tryn Aeriaensdochters
gedaechden in conventie & eyssers in reconventie.
D'voornoemde eyssers protesteeren opte voergaende
sententie, geweesen, seggende dat het
is in priindytie van huer princepale
proces in questie, 't welc is geinstitueert
in cas van petitorio / menende in tyde
& wyle haer grieven daer van te
prosequeeren / aldaer 't hen geraden sal syn
versoeckend alsoch effter copie tot
henluyden costen uuyten eysch by den
inconvenient in desen processe alsnoch ad nova ingevoert.
vervolg op /157v
OR 5657/157v
vervolg van /157

Scheepenen wysen voor vonnisse dat Michiel
Aeriaensz com socus sal hebben copie
van 't gunt Meester Cornelis uuyten naem
van Cornelis Symonsz op huyden geexibeert heeft.
Jan Jansz Coster procareur van Michiel
Aeriaensz com socus alidgeert in iuijditie
dat Cornelis Symonsz, geen saet geseyt noch
gewiedt heeft / noch dat hem geen saet
toe en coemt.
Vellich
Michiel Aeriaensz
belooft d'inpost te
furneren.

Scheepenen condempneren Aeriaen Hilbrantsz contra
Michiel Aeriaensz com socus / twisken hier & 14
dagen te betalen ter somma 62-6-0 ter goeder
rekeninge / ter causse van caes / kerstyt 97 verscheenen
met noch behoorlyc interest volgende sijn belofte
off hy keert het met beter recht / Actum dese
2en augusty 1599.
Pertyen hinc inde namentlyc / Maerten Jansz
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& Cornelis Renssen.
Scheepenen condempneeren Aeriaen Hilbrantsz
Michiel Aeriaensz te betalen ter somma
van 62-6-0 / twisken hier & 4 weecken
off 't staet langer met gemoedt / Actum den
16en augusty 1599 / & aengaende de geeyste ----mette costen voor 14 dagen in state.
Scheepenen condempneren Aeriaen Hilbrantsz van de(
voorzeyden hooftsoma te betalen behoorlycke interest.
Actum den 30en augusty 1599.
OR 5657/158

# sonder in't vorder
gehouden te syn.

Cornelis Rensz intervenierend + voordien bruycker
alsooc voor Joris Blockhuys als man
& voocht van syn huysfrou, als eygenaar van 't hypoteec / presenteert & is te treden, # metten eysser
te liquyderen & in rekeninc tevreden voor Schoudt
& Scheepenen is't noot aengaende de geeyste renten
& soo't by slot van rekeninge wert bevonden, yet aen de
eysser / nopende d'renten ten achteren te syn / d'selffde
defacto metter daet op te leggen & te betalen # present
onder benefitium van dese syne presentatie te mogen
volstaen / temeer also d'eygenaer van 't hypoteec
mette pemetatie seer wel tevreden is.
D'eysser persisteert by syn eys & genomen concluysie.
Seyt dat hem die in't geheel geadjudiceert
sal werden / op't hypoteec in questye ten
waer d'eygenaer van dien, de laste
alhier geeyst daer op staende / apsoluytelyc
t'syne laste was nemende / & also op 't voorzeyde lant
houdende.
Scheepenen verclaeren ten versoecke van Jan Syvertsz
van Hoochtwoudt / also hy Jan Oomes wonende
opte Tocht tot Oude Nydorp, tot voldoeninge van
zeker vercregen vonnis, heeft doen sommeren &
renoveren, & versocht aenwysinge van
goederen, omme 't achterwesen daer aen te vehalen
& by de gecondempneerte geen aenwysinge
van goederen gedaen heeft, omme 't achterwesen
van de triumfant daer aen te verhalen / dat den
persoon van Jan Oomes by vonnis verclaert
sal worden voor 't achterwesen execuytabel.
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Scheepenen verclaeren by vonnis dat den
persoon van Jan Oomes sal wesen execuytabel.
OR 5657/158v
Extracte

Michiel Aeriaensz als man & voocht voor hem
selver Jan Pietersz als voocht & curateur van Griet
en Trijn Aeriaensdochteren / constytueren henluyden
van de sententie opten 2en augustus / by Scheepenen
tot Nydorp geweesen / ten proffyte van Cornelis
Symonsz Tolc / als dat hy 't zaet staende opten
acker / mede soude scheeren & thuys halen
als resermart & in gevalle 't zelvyge nyet sterc
genoch is / & andere provysie van node soude hebben
constytueren hemluyden oversulcx als apellant
aen de Hove van Hollant / Actum by Michiel ondertekent / voor hem selver / als uuyten naem
& vanwegen de voernoemde voocht / date den 4en augustus
1599 / onder stont Michiel Aeriaensz by my Jan
Pietersz Koeman.
OR 5657/159
Den 16en augusty 1599
Vellich
Condempnatie off hy keert het
met beter recht / Actum
den 16en augusty 1599.

Jan Cornelisz Schagers eysser contra Jan Oomes
van de Sydwint gedaechde / om betalinge ter somma
3-18-0 ter causse van vleys, van de jaere
97 / Concluydeert tot condempnatie com expenses.

Condempnatie dach een maent
off 't staet langer met gemoedt.
Actum den 16en augusty 99

Pieter Cornelisz van Hoogebuere eysser
contra Cornelis Bertomeusz Snyer gedaechden
om betalinge ter somma 18-2-8, ter
causse van een koe verschenen Sinte Lourus
98 / Concluydeert tot condempnatie.

Vellich
Vellich
Solvit
Aen mannen Cornelis Jan Foppes
Aeriaen Meynertsz & Pieter
Heyndericxz.

Jan Ufftsz eysser contra Cornelis Amelsz
gedaechde om bevryt te wesen van meesterloon
van de quetseur by hem in den persoon van
Uffte Jansz zyn soon geperpetreert.
Concluydeert tot condempnatie com expenses.
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Vellich

Solvit

Pieter Tysz eysser contra Jaep Vennic
De gedaechde is gecondempneert d'eysser gedaechde om betalinge achtervolgende syn boec
te betalen nae vermelden syn
ter causse van molenscot, com expenses.
boec met behoorlycke costen.
Actum den 16en augusty 99.
Vellich

Solvit

Tryn Symonsdr eysser / contra Pieter van
Haerlems kinderen gedaechden om betalinge ter
Condempnatie dach 14 dagen off somma van 9-4-6 ter causse van gehaelde
sy keren't met beter recht.
waer. Concluydeert tot condempnatie com expenses.
Actum den 16en augusty 99.
OR 5657/159v
Solvit
Condempnatie dach een maent
offslaaend 't gunt daer op betaelt
is / Actum den 30en augusty 1599
mette costen.

Dirck Gerytsz van de Langereys, eysser contra
Jan Ustesz van Oude Nydorp gedaechde om betalinge
ter somma 15-7-0 ter causse van rogge
volgende des eyssers redgyster / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

Ontfangen voor den inpost 20 sth
Solvit
De gedaechde wert gecondempneert d'eysser Idem eysser contra Pieter Jan Almers
de geeyste somma te betalen twisken
gedaechden om betalinge ter somma van 62
hier & Sinte Maerten eerstcomend /
gulden / berekende penningen / volgend des
eyssers
mette rechtelycke costen com expensis.
redgyster by den gedaechde ghetou com
Actum den 16en augusty 99.
expensis.
De costen getaxeert tot 11 h sth
mits ooc d'inpost 20 sth.
Solvit
Dirck Jansz Snyer nae voorgaend arest
gedaen by den Officier voor den gerecht alhier
op seker stuc lants, gelegen in dese
juerisdictie / toecomend Dirck Claesz Buerman tot Calverdyc / versoect een rechtelyke
weet gedaen te hebben, aen de persoon van
Dirck Claesz voorzeyd tegens den naestcomende
rechtdach alhier te compareeren, den
requyerant te betalen 28-10-0 / ter
causse als reste van laken volgende
des requyerants redgyster / & ten dage
dienende / Concluysie te sien nemen, tot
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condempnatie van de selve penningen / com expensis.
Willem Dircxz boode tot Winckel eysser / contra
de voochden van Jan Tijsz kinderen gedaechden om
betalinge van zeker scade by de voorzeyde . . . . . . . .
OR 5657/160
Vellich
Solvit

Claes Voorin eysser contra
Cornelis Huybertsz van de Sydwint
gedaechde om betalinge ter somma van
11 gulden, ter causse van toegeseyde penningen
in presentie van Pieter Lammerts aen de
Sydwint / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Solvit
Vellich

Idem eysser contra Jan Tuelis gedaechde
om rekeninge relyqua & bewys &
dienvolgend betalinge / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.
Pertyen hinc inde namentlyc Cornelis Symonsz
Tolc / ter eenre & Michiel Aeriaensz voor
hem selver & Jan Koeman als voocht van
Griet & Tryn Aeriaensdochters / acordeeren
& submitteeren huer different, finalycken
alinc & all / aen 't seggen & uuytspraec van
vier nutrale mannen, elcx twee / mits noch
twee Scheepenen / alhier.
Ende zyn hiertoe geeledgeert & vercooren by
Cornelis Symonsz voorzeyd / Jan Cornelis Dircx & Jan
Jansz Vort / by Michiel com socus geeledgeert
Arent Ghysebertsz & Claes Claesz Smit
omme te deelen huys & lant by uuytspraec
van de voorzeyde mannen / & voorts van alles te
liquydeeren uuytgenomen 't leen soe verre
de goede mannen hier van uuytinge
te doen / in welcke uuytinge &
deelinge pertyen hinc inde, hem beyde
gewillichlyc laten condempneren omme dies te
accepteeren & volcomen / op peyne van
100 gulden d'een helft voor den Officier & d'ander
helft voor den armen alhier / dach soe de
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uuytspraeck twisken hier & 14 dagen, by den
arbyters gedaen wert dat pertyen in dien gevall
van alles ontlast sullen syn / & voorts mogen
procedeeren sulcx sy te rade bevinden sullen.
OR 5657/160v
Compareerde in juydytie
Jonge Geryt van de Sydwint Cornelis Gerytsz syn soon
& Jan Walichsz zyn swager / rechtelycke verdaecht
zynde ten versoecke van Komen Wouter omme der
waerheyt getuijchnis te geven / persisteeren &
verclaeren by 't gunt Tryn Gerytsdr geatesteert
& verclaert is. Actum desen 16en augusty 1599.
Solvit

Vellich
Condempnatie dach een maent / off
't staet langer met gemoedt
mette rechtelycke costen / Actum
den 3en augusty 1599.

Aeriaen Meynertsz eysser / contra Cornelis
Rensz gedaechde om betalinge ter somma 26 sth
14 penn, reste van meerder somma / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.
Claes Huybertsz van Hoorn eysser contra
Cornelis Jaspersz gedaechde om betalinge
ter somma van 8 gulden ter causse van
toegeseyde penningen / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

OR 5657/161

Soe dat hy in
alleyry alboven den 150
gulden van Pieter
Jansz Maerten
Jansz nyet meer
sculdich bleeff
dan 13 gulden.

Cornelis Rensz gedaechde contra Maerten Jansz / sustyneert
& seyt / belangende haer questie van de rente / opten 15en
marte @ 95 finalycken gerekent te hebben / waerinne
de renten van dat jaer mayus verscheenen mede ingerekent zyn / Alles breder blyckend by syn redgyster daer
van gehouden + presenterend 't selvyge by eede te bevestigen
& hoewel hy nae rechte hiermede soude mogen
volstaen / is tevreden in alle overvloet
't selffde te stellen tot eede van Maerten Jansz, by so verre
hy 't selffde wil ontkennen also nyet geschiet te syn / in sulcen gevalle ad nona met hem te rekenen voor 2 ----- en alle schyn
alsoff er noyt gereckent en waer. Seyt onder benefitie
met dese presentie te mogen volstaen / presenteert dies
aengaende met hem te conselleren voor rechtsgeleerden op
coste van ongelyc.
Soe veele de geeyste renten aengaet Maerten Jansz
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persisteert by synen eysch & genomen concluysie
op den possesseur van zyn hypoteec gedaen &
genomen / seyt vorder dat hem rechtelyc resteerde
van den jaere 94 elff gulden / & bovendien hem te
resteeren van verloopen renten den jaere versceenen
may 5 . 6 . 7 . 8 & 99 affslaend nyetemin 't gunt
by hem van Dirc Jansz ontfangen / bereyts zynde des
noot zynde sulcx te stercken met behoorlycke verclaringe.
Seyt vorder alle des vermeerderen redene hier te
wesen inpertinent, naedien geensins de rente
welc noch verscheynen soude oyt gerekent te wesen
Soe veele belanct de possesseur van 't hypoteec
neemt Cornelis Rensz 't grant aen om d'selve
t' allen tyden te indempneren & bevryden / persisteert
mits dien by syn defentie aput acta gedaen & genomen.
OR 5657/161v
Den 30en augusty 1599
Solvit

Jacop Aeriaensz Vennic eysser / contra
Floris Hermensz / Jan Cornelis Claes
Kuypers / & Claes Walich Aris
om betalinge van zeker scaed van
een molendyc die opten eyssers lant
gemaeckt es, volgende 't octroy /
& voorts naer voorgaende beloften / concluydeert tot condempnatie com expensis.
De huysvrou van Coster Wouter eysser contra
Aerian Heyndericxz / om betalinge ter
somma 17-10-0 voor 35 dagen arbeytsloon
van keesen te wenden & keeren by d' eyssersse
& haer dochter bearbeyt & gekeert
vermogens het toeseg van de gedaechde
mitsgaders noch 14 sth mede van
arbeytsloon / Concluydeert tot condempnatie.
Syvert Pietersz eysser / contra Rem Meyleffsz
gearesteerde / om betalinge ter somma 3-7-8
ter causse van verteerde wyncoop / offslaend
't gunt daer op betaelt is / Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/162
Solvit

Meester Claes Dircxz Bercman / eysser
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contra Jan Ustz als vader & voocht van
syn soon gedaechde / om betalinge ter somma
45 gulden / ter causse van meesterloon
over de kuer aen de gedaechdes soon gewrocht.
Concluydeert tot condempnatie van dien / com
expensis.
Solvit
Vellich
Vellich
Scheepenen condempneren Aeriaen
Pietersz ter somma 8 gulden com
expensis off keert over 14 dagen
met beter recht / Actum
den 27en september 99.
Condempnatie dach een maent
mette rechtelycke costen.
Actum den 30en augusty
1599.

D'selve eysser contra Pieter Jan Almersz
vader & voocht van Aeriaen Pietersz
Smeerdenborst ofte den selven
Aeriaen Pietersz selffs gedaechde / om betalinge
ter somma 10 gulden ter causse van
meesterloon.

Solvit

Heynderic Pietersz Koot Lakencoper
eysser / contra Cornelis Rensz tot Oude Nydorp / gedaechde / om betalinge ter somma
34-10-12 ter causse & reste van
laken volgende zyn eygen hant / Concluydeert tot condempnatie com expensis.

OR 5657/162v
Vellich
Solvit
Condempnatie op zyn
Claes Jan Claes Geryts eijsser / contra Jan
keer / com expensis.
Oomes / & Jacop Jan Rippers van de Sydwint
en
Actum den 30 augusty 99.
gedaechde / om betalinge ter somma van 24-0-(
Condempnatie ten princepale
16-4 penningen / ter causse & als reste van een
mette rechtelycke costen twisken
paert / by de gedaechdes van de eysser gecocht
hier & alreheylygen mette
mits d'een betalend / d'ander bevryt te syn.
rechtelycke costen / Actum
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.
en
den 13 september 99.
Jan Oomes laet hem gewillichlyc condempneren, Jacop Jansz voor d'eene helft
van 't voorzeyde achterwesen te vryen mette costen, geschiet in presentie
van Jan Toemsz Scheepen. Actum den 26en september 99.
Vellich
Solvit

Pieter Lammertsz van de Sydwint eysser contra
Cornelis Huybertsz van de Sydwint gedaechde
om betalinge ter somma 46 gulden ter causse
van verteerde costen / Concluydeert tot
condempnatie
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com expensis.
Scheepenen condempneren Ouwe Jan Dircxz
/ contra Floris Claesz
achtervolgend syn boec roerend van verpondingen
in gelt off uuytleg twisken hier & 14
dagen den 30en augusty 99.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Cornelis
Jansz Herbergier & eysser & Aeriaen
Pietersz Smeerdenborst metten anderen sulle(n
rekenen & soe Smeerdenborst nyet en
compareert opte rekeninge dat in dien geval(le
de rekenscap sal staen aen Cornelis Jansz
& nyet aen de gedaechde / & dat twisken hier &
14 dagen / Actum den 13en september 99.
OR 5657/163
Jan Frericxz eysser contra Jan Maertsz
Kueninc gedaechden / om betalinge ter somma
...........................
Solvit

Reyer Denyssen eysser / contra Heertgen Aeriaensz
Herc Claesz / Marytgen Cornelisdr / &
Meyns Jorisdr ofte haere voochden
gedaechdes / sustyneert d'eysser hoe waer is
dat hy achter & by de gedaechdes erven &
landen heeft leggen een saedacker van
welcken hy syn vruchten vredelyc
& onverhindert soe over d'een als
over d'ander synes erven langen inmemoryalen tyden gehaelt & tehuys
gereden heeft / 't is nu soe dat al d'selve
personen / & elc van dien bysonder
hem weygerlyc stellen / & d'eysser
beletten / om zyn tegenwoordige saet
staende opten acker / onder haer erven / off
enich van haer thuys te halen, waer
om hy eysser concluydeert dat de gedaechden
gecondempneert sullen werden / metten anderen
een sculdige man te maken & hem een
reed te wysen & late hebben & gebruycken
com expensis.
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OR 5657/163v
Vellich
Condempnatie dach 14 dagen off hy
keert het met beter reht. Actum
den 27en september 99.

Heynderic Claesz Appelpent eysser
contra Droncken Dirc gedaechde / om betalinge
ter somma van 4 h guldens.

Den questie hinc inde contra Heynderic Claesz eysser & Droncken gedaechde
verclaeren Scheepenen dat elc zyn man sal soecken.
Condempnatie dach 14 dagen off
sy keren 't met beter recht. Actum
den 13en september 99.

Condempnatie dach 14 dagen off hy
keert het met beter recht. Actum
den 13en september 99.
Condempnati ten princepale den 27en
september 99.

Jan Cornelisz Schoenmaker eysser
contra Pieter Jan Almers gedaechde om 4
gulden 10 sth van scoenen volgende syn
redgyster / concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Idem eysser / contra Cornelis Nannincx
gedaechde om 45 sth van schoenen.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.

Jan Ufftesz & Jan Jaep Hilles laeten huer
gewillichlyc condemptneren in gelt off
uuytleg contra Pieter Heyndericxz Scotfanger
tot Oude Nydorp / ter causse van verpondinge
& lantscot / nae vermelden syn boec.
Actum den 13en september 99.
Pieter Heyndericxz Ontfanger van de verpondinge &
lantscot t'Oude Nydorp is van Scheepenen gelt
off uuytleg toegewesen / nae vermelden syn
boec twisken hier & een maent / contra
Claes Wittes / Wyleff Gerytsz, Jan Oomes
Pieter Huybertsz & Teus Gyses.
OR 5657/164
Floris Claesz is van Scheepenen gelt off uuytleg
toegewesen / nae vermelden syn boec
twisken hier & een maent, contra Pieter
Walich Aris Jan Jan Claes Loops / Elle
Wyleffsz / Dirck Jelles / & Pieter Maerten
Aeriaens wedue, ter causse van verpondinge.
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Actum den 13en september 99.
OR 5657/164v
Den 27en september 1599
Condempnatie dach 3 weken.
Actum den 27en september
99.

Condempnatie dach 14
dagen off hy keert het met
beter recht / Actum den
27en september 99.

Jan Sygersz eysser / contra Tys Pietersz gedaechde
om betalinge ter somma 38-6-0, ter causse
van berekende penningen / Concluydeert tot condempnatie com expenses.
Solvit

Scheepenen condempneren den
gedaechde metten eysser twisken
hier & 14 dagen te rekenen Solvit
& dienvolgend te betalen. Actum
den 27en september 99.

Jan Claesz Terdiec eysser contra Jan Freexz
gedaechde om betalinge ter somma 4-5-0 ter
causse van hoy verscheenen mey @ 98.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Heynderic Jansz van Oude Nydorp eysser / contra
Pieter Jongejan Snyers gedaechdens / om betalinge
ter somma van 16 gulden 1 sth 4 penn, ter causse
van arbeytsloon & anders, offslaende 't gunt
daer op betaelt is / Concluydeert tot condempnatie.

Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysie van
Maerten Jansz eysser gedaen op en tegens Cornelis Rensz
gedaechden / & den exceptie van Cornelis Rensz, & ooc
gesien 't scriftelyc advys van de arbyters daer toe
geordoneert / doen recht condempneren Cornelis
Rensz Maerten Jansz te betalen ter somma van 197-10-5
soe voor 't weeskints hoofdpenningen als verloopen renten.
Scheepenen doen recht uuytende haer gesteede
vonnisse, nopende de costen / contra Maerten Jansz
eysser & Cornelis Rensz gedaechde. Condempneren Cornelis
Rensz in de costen van den processe tot taxatie van
Scheepenen / op welcke vonnisse Cornelis Rensz hem stelt
refermant voor den Hove in Hollant / & soe den refermatie
nyet sterc genoch is, stelt hy -------- apellant voor den
selver Hove / Actum den 25en october 99.
OR 5657/165
Gehoort de conventie & reconventie
Scheepenen condempneren Aeriaen Heyn
de huysvrouw van Coster Wouter ter causse
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van arbeytsloon te betalen ter somma 3-10-0.
Condempnatie dach 6 weken
off sy keert het met beter
recht. Actum den 27en september
99 / Condempnatie ten princepael
dach kerstyt. Actum den 25en
october 99.

De voochden van Geryt Willemsz eysser
contra Anna Meynsses gedaechde om betalinge ter
somma 9-13-8 ter causse van huijshuer.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Vellich
Vellich
Scheepenen condempneren den
gedaechde in gelt off pandt contra
den eysser / en volgend dien
wyst den eysser selffs pandt
aen een koe & voorts tot
Scepenen scattinge.

Aeriaen Gerytsz Butterpot eysser / contra
Slootheer gedaechde om betalinge ter somma
23 gulden reste van coop van een koe.
verscheenen al over lanc. Concluydeert tot
................

Vellich

Pieter Heyndericxz Scotfanger tot Oude Nydorp
is van Scbeepenen gelt off uuytleg toegewesen
contra Cornelis Jaspers / & Jaep Ruych
twisken hier & 14 dagen nae vermelden
syn boec / Actum den 27en september 99.

Volgend dien is Aeriaen Gerytsz toegescat
2 koyen met een vaers / & 2 scapen.

OR 5657/165v
Den 11en october 1599
Vellich

Solvit
Claes Pietsz eysser / contra Cornelis
Jansz Kuec gedaechden / om betalinge ter
zomma 35 gulden 17 sth op goede rekeninge
achtervolgende zyn boec / ter causse
van verteerde costen / Concluydeert tot
condempnatie van dien / com expensis.
Scheepenen verclaeren by vonnis
dat Jan Jaep Mes sal mogen volstaen Cornelis
Jansz -------- te betalen met een derde paert
van een tonne bier / Actum den 8en november
1599.

OR 5657/166
Den 25en october 99
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De gedaechde ontkent wel espryselyk
--mette eyssers soe sy procederen
yet gemeens te hebben, ofte dat
d'eyssers eenyge vorder actie
competeert aen hem gedaechdes
Jan Zygersz com socus eysser / contra Dirck Pietsz
acker / welcke hy omtrent 6
gedaechde & dat ter cause van ruylinge van 2 ackers
off 7 jaeren in eygendom
welcke ackers Jan Heyndericxz & den gedaechden
vredelyc gepossedeert heeft
tegens malcander verreylt hadden / 't is gebuert
nae pertinente deelinge / concluydeert
dat Jan Heyndericxz overleden is / waer inn
d'eysser des
oversulcx tot apsoluytie
constytueert man & voocht van de wedue / Eysch
van des eyssers
doende seyt d'eysser, dat Jan Heyn acker ontfangen
eysch com expensis.
is by den gedaechde op roeden maet, waer over
In state.
de gedaechde zyn acker tot desen dage toe nyet
gemeten is / Concluydeert mits dien tot metinge van de
selven / & seyt dat de gedaechde daer in sal syn
gecondempneert.
Solvit Claes Buenisser eysser / contra Cornelis
[Buerusser]
Renssen gedaechde / om betalinge van
zeker hoy, by den gedaechde van de eysser
gehaelt, & dat tot taxatie van mannen.
Concluydeert tot condempnatie.

Vellich

Solvit

Claes Pietsz eysser / contra Aeriaen
Pietersz Smeerdenborst gedaechde / om betalinge
ter somma 4-6-8 ter causse van
verteerde costen / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit

Idem eysser / contra Lourus Claesz gedaechde
om betalinge ter somma 8-6-8, ter
causse van verteerde costen. / Concluydeert
tot condempnatie.

OR 5657/166v
Vellich
Vellich
Boyke Aeriaensz t'Schagen eysser / contra
Jan Gheel + erven gedaechden / om betalinge ter somma
27-15-0 ter causse van lanthuer
overlanc verscheenen / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
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Dirck Gerytsz Langereys eysser / contra
Willem Lourusz gedaechde / om betalinge ter
somma 22-2-8 ter causse van bier.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Aeff Symonszdr eyssersse contra Aria(
Mannes gedaechde om betalinge ter somma
3 gulden reste van huyshuer. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Vellich
Vellich
Condempnatie dach 14 dagen
off hy keert het met Solvit Jan Frericxz eysser / contra Jan Maertsz
beter recht. Actum den 25en
Keuninc gedaechde / om betalinge ter somma
october 99.
8-4-0 ter causse van hoy.
Condempnatie ten princepael
mette rechtelycke costen. Actum
den 8en november 99.
Scheepenen ordoneeren Pieter Heyndericxz
t'Ouwe Nyerop tot een voocht van Claes
Lammerts wedue t'Ouwe Nyerop.
Ende is Aeriaen Meynertsz van Oude
Nyerop geordoneert als voocht van
Heynderic Aeriaen Uuytscots kinderen.
Condempnatie gelt off uuytleg
dach 14 dagen. Actum den 25en
October 99.

Floris Claesz eysser contra cameratgen achtervolgend den boelseel / ter somma 12 sth.

OR 5657/167
Vellich
Solvit
Vellich
Schepenen condempneert den gedaechde
d'eysser te betalen binnen 6
weken & soe de gedaechde nyet
betaelt, dat d'eysser maexsel
sal hebben aen 't huys--. Actum
den 8en november 99
mette costen.

Reyloff Jansz van Eertswoudt eysser contra
Dirck Claesz Visscher / gedaechde om betalinge
ter somma 12-15-0 / als reste van houdt.
Concluydeert tot condempnatie van dien &
dat het huys van des eyssers houdt
getimmert / daer vooren verclaert sal
worden execuytabel.

Solvit
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Claes Aeriaen Cornelis laet hem gewillichlyc
condempneren / Reyleff Jansz van Eerstwoudt te betalen ter somma van 3-6-8
& dat twisken hier & 14 dagen.
Actum in presentie van Cornelis Pietersz
Scheepenen tot Oude Nyerop, desen 25en
october 1599.
Vellich
Vellich
Symon Heyndericxz eysser / contra Jan
Meynertsz van de Zydwint, gedaechden om
betalinge ter somma van 10 gulden 17h sth
ter causse van verdient arbeytsloon.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Condempnatie dach 14 dagen off
hy keert met beter recht / Actum
den 25en october 99.
Condempnatie ten princepael
mette costen / Actum den 8en
november 99.
Vellich
Vellich
Condempnatie dach een maent
Actum den 8en november 99.

Tryn Symonsdr eyssersse / contra Willem
Schoenlapper gedaechde / om betalinge
ter somma van 5 gulden 3 sth 6 penn.

OR 5657/167v
Vellich
Solvit
Condempnatie dach 14 dagen off
hy keert het met beter recht.
Actum den 8en november 99.

Condempnatie dach 14 dagen off hySolvit
keert het met beter recht. Actum
den 8en november 99.
Vellich.
Solvit

Condempnatie gelt off uuytleg
twisken hier & 14 dagen.

Cornelis Jaspersz eysser contra Jaep Allertz
Oude Nyerop gedaechde om betalinge ter somma
van 8 h gulden, ter causse van spec.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Idem eysser contra Jan Jan Geryt Oyts
gedaechde om betalinge ter somma 4-7-8
ter causse van coop van fleys / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Heynderic Claesz Apelpent eyser contra
Pieter Jaep Feels gearesteerde
om betalinge ter somma 20 gulden ter causse
van coop van een paert / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.
Floris Claesz eysser / contra Cornelis Jaep
Grootes / & Jongejan Aeriaen Buers
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Actum den 8en november 99.

gedaechden / om gelt off uuytleg ter causse
van verpondinge van jaer 98 & 99.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis

OR 5657/168
Den 8 november 1599
Scheepenen condempneren
Geryt Willem in den eysch & concluysie
by den eysser opten gedaechde gedaen
& genomen / mette rechtelycke
costen / Actum den 8en november
99.

Geryt Willemsz Terdiec / off syn cuerateurs
eyssers / contra Pieter Pietersz et van Harinccarspel gearesteerde / om betalinge ter
somma van 30-10-12 ter causse van
duechdelycke berekende penningen gehouden by
Schoudt & Scheepenen van Harincarspel
opten 24en augusty 1598 / Concluydeert tot
condempnatie van dien com expensis.
Joris Amelsz eysser / contra Aeriaen Gerytsz
Butterpot gedaechde om rekeninge & dienvolgende betalinge.

Solvit

Aeriaen Mannes eysser contra Claes Pietsz
gedaechde / om betalinge van zekere kustinge
nae vermelden zyn kustincbrieff monterend
ter somma van omtrent 45 gulden. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Vellich

Den Schoudt eysser contra Claes Symonsz
Gees.

Vellich

Den Schoudt eysser contra Aeriaen Cornelisz
Slootges.

OR 5657/168v
Solvit

Cornelis Michielsz Burgerman tot
Oude Nyerop / eysser contra Cornelis Henricx
Kuypers wedue om betalinge van
zekere verloopen renten nae vermelden
een besegelde constytuytiebrieff / competerende de gemeente van Oude Nyerop.
Concluydeert tot condempnatie.
Scheepenen condempneren Herc Claesz
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Reyer Nyssen een reed te oopenen daer't hem
best gelegen is / & condempneeren
Herc Claesz in de costen van desen processe.
Scheepenen condempneren Cornelis Jansz
Brouwer van Enchuysen / ingedaechde met
een weet / contra Albert Jansz Ontfanger
van de verpondinge in gelt off uuytleg
nae vermelden syn boec / off hy keert
het by gespannen vierscaer met
beter recht / Actum den 8en november
1599.
Solvit
Scheepenen ordoneeren Ryer Nyssen & Arent
Ghysebertsz tot voochden van Reyer Pietersz
Mullers nagelaten soon / Actum den 8en
november 99.
OR 5657/169
Scheepenen gehoort den eysch & concluysie
van Jan Zygersz com socus / eyssers gedaen op &
tegens Dirck Pietersz gedaechden / & den exceptie
van de gedaechden, verclaeren by vonnisse also pertyen
hinc inde tot noch toe mette reylinge &
't smyten van de doelpalen tevreen syn geweest
hebben d'eysser van syne gedaene eysch & concluysie
opten gedaechde gedaen & genomen ontseyt, & den
gedaechde daer van geapsolveert / Condempneren voorder
Jan Sygersz in de costen van desen processe
op welcke vonnis d'eysser protesteert.
Scheepenen condempneren den
eysser te stellen cautie suffesant voor de costen van den processe.
Actum den 6en decmber 1599.

Claes Aeriaensz Buenis, eysser contra Pieter
Pietersz Koeman van Outcarspel ingedaechde
met een weet.

Compareerde Cornelis Jaspersz & heeft hem in juydytie
van Scheepenen geconstytueert voor Claes Aeriaensz Buenis
als cautionaris ofte borch voor de costen van den processe.
Pieter Pietersz Koeman eysser / contra Claes Buenisz
om betalinge ter somma van 41/2 gulden ter
causse van coop van een praem / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.
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Pieter Pietersz & Jan Jacopsz als assistent van Pieter Pietersz dienend
op huyden van exceptie in scriptis.
OR 5657/169v
Den 2en november 1599
Solvit

Maerten Jan Aeriaens eysser contra Cornelis
Renssen gedaechde / om betalinge van 2 foer riet
yder foe een nobel / wel 10 off 11 jaer
geleden / Concluydeert tot condempnatie.

Vellich
Solvit
Albert Jansz heeft belooft
den inpost te namtiseren.
Vellich
Scheepenen condempneren Jan Hilbrantsz
Albert Jansz eysser te betalen nae
vermelden den eysch twisken hier
& een maent / Actum den 24en
january @ 1600.
Solvit
Scheepenen gehoort hebbend
den eysch & concluysie van Jan
Corrnelisz eysser & den antwoort
van den gedaechden doen recht condemneren den gedaechden den eysser
te betalen twisken hier &
paesmerct eerstcomend.
Actum den 6en maert 1600.

Albert Jansz eysser / contra Jan Hilbrantsz
gedaechde / om betalinge ter somma van 250
gulden op goede rekeninge, ter causse van
zekere casen / verscheenen mey laestleden / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

Jan Cornelisz Bleskes eysser / contra Claes
Voorin gedaechde / om betalinge ter somma van
125 gulden, ter causse van kustinge -----den gedaechden hem voor Heynderic syn soon
sterc gemaeckt heeft / & Heynderic by den
eyssers met recht verwonnen is / &
geen goederen en syn om d'execuytie aen
te vervolgen ofte doen / Concluydeert daeromme
d'eysser / dat den gedaechden also hy hem
als borge geconstytueert heeft gecondempneert
sal worden / de geeyste somma te betalen
com expensis.
Jan Claesz Oterlic / & Jacop Aeriaensz Armevoochden van den jaere 97 eyssers / contra
Jan Aeriaen Buers gedaechden omme betalinge van
verscheenen renten / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

OR 5657/170
D'selve eyssers contra Cornelis Aeriaen Spanes vanwegen Elysabet van Dorp gedaechde / om betalinge
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van zekere verscheenen renten / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.
Jan Pietersz Koeman eysser / contra Jan Geels
wedu van de Zydwint gedaechden / om betalinge ter
zomma van 3 gulden min 5 sth ter causse van
fleys / Concluydeert tot condempnatie.
Solvit
Condempnatie off sy keert het
over 14 dagen met beter recht.
Actum den 6en december
1599.
Condempnatie ten princepael
mette costen. Actum den
20en december 1599.

Pieter Jaep Feels & Herc Pietersz zyn
swager eyssers / contra Voocht van de Weel
gedaechde om betalinge ter somma van 4 gulden &
10 sth, ter causse van fleys, daer Aeriaen
Brouwer van Voocht resteerde / & Brouwer
d'eyssers opgedragen heeft / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Scheepenen approbeeren den
gedaene willyge condempnatie
by Lourus Claesz & verclaeren
d'selve te syn execuytabel.
Actum den 6en december 1599.

Pieter Jacop Aeriaens van Winckel eysser
contra Louwerus Claesz gedaechden / D'eysser
versoeckt / de willyge condempnatie by Lourus
Claesz passeert te hebben verclaert executabel / omme 't selve nae syne forma ter execuytie te mogen stellen / aen Lourus &
syne goeden / com expenses.

OR 5657/170v
Vellich
Schepenen condempneren den
Dirck Gerytsz van de Langereys eysser contra
gedaechden te kennen of te ontkennen Cornelis Jaspersz gedaechde / om betalinge ter
off hy metten eysser gerekent
somma 4 gulden 17 sth 8 pen / berekent gelt
heeft off nyet.
volgende d'eyssers redyster / Concluydeert tot
Condempnatie dach 5 weken / mette condempnatie com expensis.
costen tot 9 sth by Scheepenen
getaxeert / Actum den 10en
january 1600.
Condempnatie dach twisken
hier & mey / mette rechtelyke
costen / Actum den 21en february
1600.

D'selve eysser contra Jan Pietersz van de
Sydwint gedaechde om betalinge ter somma 30 gulden
1 sth van rogge verscheenen Sint Jacop volgende
d'eyssers redgyster / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Vellich

D'selve eysser als als actie & transport
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Vellich

hebbend / 't scultboec van Cornelis Jan
Bleskes te mogen innen / eysser contra . . . . .
Aeriaen Pietersz Smeerdenborrst van de
Sydwint gedaechde / om 14 gulden 5 sth van
verteerde costen, volgende 't gredyster van de
voernoemde Cornelis Jan Bleskes / eertyts
waert t'Ouwe Nyerop / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

OR 5657/171
Scheepenen condempneeren Pieter Jan Wits / Luytgen Jansz,
Folckert Pietersz Campen / Symon Pietersz / Cornelis Aeriaen
& Jan Aeriaen Piet Geryts / Marytges Piet Jaep Tyssen / Aris
in de Leyen / Jan Bertomeusz Snyer / Pieter Jaep Heynes / Jan
Tyssen Campen / gedaechden / contra Floris Claesz eysser als
ontfanger
van de verpondinge in gelt off uuytleg twisken
hier & kerstijt / achtervolgend zyn boec.
Scheepenen hebben Cornelis Rensz gecondempneert Aeriaen
Meynertsz te betalen ter somma van 27 sth min
een d'ryt / ter causse van toegeseyde penningen.
OR 5657/171v
Den 6en december 99
Jan Hilbrantsz heeft belooft
Cornelis Jansz Kuec eysser / contra Jan
Cornelis Jansz te
Hilbrants gedaechde / om betalinge ter somma
betalen, soe haest hy van de
187-13-8 reste van meerder
eersten reys coemt / Geschiet
somma nae vermelde syn oblegatie.
in presentie van Dirc Jansz
Concluydeert tot condempnatie van dien
Scheepen / ar----, derhalven
com expensis.
& mits d'apsentie van Cornelis
Jansz in state / Actum den 6en
december 1599. Scheepenen verclaeren Jan Hilbrants te syn versteken van
't bewys & voorts van keer & weer / Actum den 26en
juny 1600.
Vellich.
Vellich. Condempnatie off hy
keert het met beter recht twisken
hier & den naesten rechtdach.
Actum den 20en december 1599.

Solvit

Jan Willemsz Oude Nydorp eysser contra
Lourus Claesz gedaechde / om betalinge
ter somma 7 gulden op goede rek(eninge
Concluydeert tot condempnatie.
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Veylich
Solvit
Aen rekeninc by goede mannen
voor Jan Ooms Jan / & Symon Jaep
Symons.
De voochden van Sierep Claesz syn gecondempneert
in 31 h sth / twisken hier & een
maent / & de vorder rest in state.
Actum den 24en january 1600.

Vellich

Condempnatie twisken
Solvit
dit & den naesten rechtdach.
Actum den 20en december 1599.

Idem eysser contra de voochden van
Sierep Claaesz voochden gedaechde
om betalinge ter somma 2-19-4
berekende penningen / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Condempnatie ter somma 2 gulden 2
sth. Actum den 7en february 1600.

Idem eysser / contra Geryt Willemsz
gedaechde om 37 sh 8 penn ter causse
van verteerde costen / Concluydeert
tot condempnatie.

OR 5657/172
Dirck Gerytsz Janssen van de Langereys eysser
als actie
& transpoort hebbend van Tryn Gerytsdr
& haere kinderen / eysser / contra Sybrant
Cornelisz / gedaechde / om betalinge ter somma
103-17-8, reste van meerder somma
vermogens d'oblegatie daer van zynde.
Concluydeert tot condempnatie van dien / &
by provysie tot namtissement, com expensis.
De soon van Cornelis Janssen Backer tot
Oude Nydorp met name . . . . . . eyssers / contra
Claes Aeriaensz Buen van Oude Nyerop
omme d'eysser te betalen zyn vedient arbeytsloon
ter somma van . . . . . . . . Concluydeert tot
condempnatie van dien com expensis.

Vellich

Solvit
Copie en dach. Actum den
6en december 99 / tegen over
14 dagen / mits dat den
gedaechde in persoon over
14 dagen selffs sal compareeren.

Dirck Lourus van Hoochtwoudt eysser
in cas van zeker trouwbeloften / contra
Tryn Pietersdr van de Langereys / in den
banne van Nydorp gedaechdens in persoon.

OR 5657/172v
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysie van
Albert Jansz collectuer van de verpondinge van de jaere
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96 & 97 tot Nydorp eysser gedaen / op & tegens
Cornelis Jansz Brouwer tot Enchuysen / ingedaechde
met een weet / & den antwoort + exceptie van de voorzeyde innegedaechde / doen recht, condempneren, den voorzeyden Cornelis
Janssen / tegens den voorzeyden eysser / in gelt off uuytleg
twisken hier & 14 dagen, nae vermelden hem eyssers
boecken, & dat van de gedaechdes landen leggend in de banne
van Nydorp & is't by aldien den voorzeyde ingegedaechde yet
heeft te sustineeren / mach in dien gevalle zyn actie instytueeren / op Lourus Claessen / doentertyt bruycker van hem
gedaechdens landen / Actum & geprononseert by 't volle
college van Schepenen / desen 6en december 1599.
Condempneeren d'voorzeyde Cornelis Janssen in
't weetgelt & compenseeren den costen ten wedersyden om redenen.
Op welcke vonnisse den voorzeyden Cornelis Janssen hem
stelt appelant, soe hy te rade vinden sal.
OR 5657/173
Den 6en december 1599
Scheepenen gehoort den eysch van de Offycier van Nydorp
cogge van wegen de Graefflicheyt van Hollant gedaen
op & tegens Jan Nannincxz van Stochuysen tegenwoordich
gevangen / & op dies in alles gelet naer behooren
hebben Scheepenen den voorzeydeh officier van synen eysch
& concluysie ontseyt & den gevangen daer van
geapsolveert.
OR 5657/173v
Den 20en december 1599
Meester Cornelis Jansz als procareur.
Vellich

Solvit

Cornelis Dircxz eysser / contra Meynert
Luytges van Schagen gearesteerde
Scheepenen condempneren den gedaechde om betalinge ter somma 19-12-0 ter
in den eijsch in scriptis / mette
causse van laken / Concluydeert tot
condempnatie.
rechtelycke costen, off hy
keert het selvyge met beter
recht / Actum den 20en december 1599.
De gedaechde is by Scheepenen gecondempneert den eysser d'voorzeyde
geeyste somma met noch 9 sth oncosten te
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betalen twisken hier & een maent, off 't staet
langer met gemoedt / Actum den 24en january 1600.
Vellich

Mien's Jansz van Hoochtwoudt eysser
contra Sybrant Cornelisz van de Langere(ys
gedaechde / om betalinge ter somma van
12 gulden verscheenen interest / mits
noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OR 5657/174
Dirc Lourusz eysser volgend voorgaend proceduer
in der qualyte soe hy procedeert, op & tegens
Tryn Pietersdr gedaechde in persoon / om haer
te verantwoorden / op alsulcke solemnysatie
van huwelycke als hier nae
volcht /
Eysch doende seyt den eysser hoe waer is
dat Tryn Pietersdr geweest is, met Dirc
Lourusz + ten huyse van Joris Amelsz, & hebben mits
dien tesamen geweest in den ganc van
Joris Amels huys & onder alle met
malcander soe verre gepraet nae
't lange verhalinge dat de dochter van hem
ontfangen heeft in spetie een gouden leeu
doende 4 gulden 4 sth / op trou & op eer.
Concluydeert mitsdien dat d'selve dochter
sal kennen ofte ontkennen, off sulcx
inderdaet also geschiet is off nyet.
OR 5657/174v
Den 10en january @ 1600
Lammert Claesz is gecondempneert Solvit
d'eysser te betalen nae vermelden
den huercedull, twisken hier
& een maent, off 't staet langer
met gemoedt, gereserveert den
gedaechde zyn actie op syn medestanders - sulcx hy te rade vinden
sal / Actum den 10en january 1600
mette costen tot 8 sth.
Scheepenen condempneren den
Solvit
gedaechdes in gelt off uuytleg nae

Heynderic Jacop Symons van Oude Nydorp
eysser / contra Aeriaen Heyndericxz &
Lammert Claes Lammerts Oude Nydorp
gedaechdens / om betalinge ter somma 35-10-0
ter causse van lanthuer / offslaend
't gunt daer op betaelt is / concluydeert
tot condempnatie van dien com expenses.

Wyleff Pieter Costers eysser / contra de Langebruggers gedaechden / om betalinge van seker
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vermelden d'eyssers boec, twisken
hier & 6 weecken / off 't staet
langer met gemoedt / Actum
den 10en january anno 1600.

molenscot nae vermelden syn boec.
Concluydeert tot condempnatie van gelt off
uuytleg tusschen hier & 3 dagen
com expenses.

Solvit
Cornelis Dircxz belooft d'inpost
te furneeren den 10en january 1600.

Cornelis Dircxz voor hem selven
& Willem Jacopsz, man & voocht
van zyn huysvrouw / & van wegen
Scheepenen condempneren Claes Aeriansz, syn swager consocus / eyssers / contra
gedaechde, den 32 gulden verscheenen renten Claes Aeriaensz Bommer gedaechde
aen Cornelis Dircxz te betalen twisken
om betalinge ter somma 300 gulden
hier & een maent & wert het
mitsgaders 32 gulden interest
lant daer de renten van spruyten zyn
alle van lants kustinge versceenen
verclaert daer voor execuytabel.
kerstyt laestleden / volgende de
en
Actum den 24 january @ 1600
kustincbrieff daer van zynde.
mette costen van dese vierscaer.
Concluydeert tot condempnatie / & by
provysie tot namtissement van de voorzeyde
somma / & dat het lant in den brieve
verbonden hiervoor verclaert sal worden
verbonden & execuytabel.
OR 5657/175
Solvit
Jan Doesz belooft den inpost
over 14 dagen te namtiseren den 10en

Jan Doesz eysser / contra Claes Aeriaensz
Bommer gedaechde / om betaling ter somma
van
january 1600.
600 gulden / van kustinc & interest verscenen
Scheepenen condempneren Claes Aeriaensz kerstyt laestleden volgende de kustincbrieff
de geeyste somma te betalen twisken
daer van zynde / offslaend nyetemin 210
gulden
hier & een maent off 't staet
voor lanthuer. Concluydeert tot condempnatie
langer met gemoedt, mette rechtelyke costen van dien / & dat het lant ofte hypoteec
& dat het hypoteec ofte lant daer
hier vooren verclaert sal worden verbonden &
den kustinc van spruytend is, daerexecuystabel / com expensis.
voor sal wesen verbonden & executabel.
Actum den 24en january @ 1600.
Scheepenen gehoort den eysch van de Officier
gedaen op & tegens Marytgen Pietersdr
Scoonert / om voldoeninge van zeker
voorgaend vonnis is 't selvyge voor 14 dagen
in state gestelt & voorts den gedaechde
gecondempneert in de vellyge boeten.
Scheepenen verclaeren by vonnisse / ten
versoecke van de Officier den welcken
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ten versoecke van de Boode alhier uuytleg
heeft gedaen ter somma 4 gulden op &
tegens Cornelis Jansz Brouwer tot
Enchuysen / ter causse van weetgelt
dat den Officier, zyn uuytgeleyde
penningen met het gewin van dien, mach
verhalen op desselffs Cornelis Jansz
huys & landen.
Dirck Jansz Snyder eysser / contra Claes Pietersz
gedaechde om betalinge ter somma 7 gulden 8
sth 12 penn, ter causse van gehaelt laken
volgende syn boec / Concluydeert tot condempnatie.
OR 5657/175v
Claes Govertsz / eysser / contra Aeriaen
Janssen Snyer om eysch te hooren.
Scheepenen condempneren Claes Govertsz / om te stellen cautie suffesant.
Actum den 21en february 1600.
Solvit

Cornelis Jaspersz eysser / contra Jan Maertsz
Kueninc gedaechde / om betalinge ter somma van zeker
molenscot van lant leggend op te slootgaert
nae vermelden des Molenmeesters boec.
Concluydeert tot condempnatie.

Den 15en january 1600
Scheepenen verclaeren by haeren vonnisse
ten versoecke van de Offycier van Nydorp cogge
dat d'voorzeyden Offycier zyn uuytgeleyde
penningen met het behoorlyc gewin van
dien / by Albert Jansz Collecteurs nae
voorgaend vonnisse van Scheepenen
op Cornelis Jansz Brouwer van Enchuyss(en
heeft doen uuytleggen / Sal mogen
innen ofte verhalen / op des voorzeyden Cornelis
Jansz landen / daer d'uytleg aff spruytend
is.
OR 5657/176
Den 24en january 1600
Cornelis Bertomeusz Snyer kent Hermen
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Pieter Hermens sculdich te wesen de somma
van 6 & des 38 guldens
ter causse van zekere coop van een koe
de welcke hij belooft te betalen de helft
paesmerc en de rest Sinte Maertens merct
eerstcoment / & stelve daer vaar tot een onder
pant / & verbint mitsdesen den 2
koyen die hy mitertyt heeft & vouthy
qualyc alle zyne goeden / geschiet in presentie
van Dirc Aeriaensz, Scheepenen & my
Secretaris
Floris Claesz Buijten.
Solvit

Aeriaen Meynertsz eysser / contra Pieter Jan
Almers gedaechde / om betalinge ter somma 11 gulden 9 sth
ter causse van laken & arbeytsloon. Concluydeert
tot condempnatie com expenses.

Cornelis Jaspers & Suytlander
veylich.
Solvit
Scheepenen condempneren Cornelis
Jaspers in gelt ofte uuytleg contra
Aeriaen Heyndericxz twisken hier &
14 dagen ter somma 4-10-0 & voorts

Aeriaen Heyndericxz eysser / contra Cornelis
Jaspersz, Dirc Suydlander / Jaep Ruych
& Tys Wever om betalinge nae vermelden
den boelbrieff & ---- / Concluydeert to
condempnatie.
contra als vooren in 5-12-8 gecondempneert
te betalen over 14 dagen, off hy
keert het met beter recht / Actum
den 24en january 1600.
Condempnatie gelt off uuytleg dach 14 dagen den 20en maert.
Veylich
Solvit
Huybert Pieter Huyberts eysser / contra
Lourus
Voor d'inpost heeft Joris
Claesz gedaechde / om betalinge ter somma 117 gulden
Amels gefurneert 20 sth.
berekent gelt / ter causse van houdt
met noch 23 gulden 5 sth ter causse van
Scheepenen condempneeren Lourus vleys offslaende 54 gulden daer op aen
Claesz te betalen ter somma 71-5-0 esgroe met noch 2 pramen hoy / daer
twisken hier & paes / eerstcomend. op ontfangen / Concluydeert tot condempnatie.
Actum den 21en february 1600.
OR 5657/176v
Condempnatie dach 2 maenten / mette
rechtelycke costen / Actum den 7en

Arent Jansz in de Passer Brouwer in de
Buys tot Delft eysser / contra Aeriaen
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february 1600.

Heyndericxz t'Ouwe Nydorp gedaechde / om
voorts te procedeeren volgende de laeste
retroact / in date den 26en april
laestleden +) / Dienvolgend d'eysser
alsnoch te betalen 46-16-0, reste
van meerder somma van gehaelden &
geleverde bieren volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

+) /131v: 26-4-1599.

Scheepenen houden 't op huyden
in advys / om redenen, den 24en
january 1600 / d'eysser protesteert
alsnoch van
costen van de voorgaende reterdement.
Scheepenen verclaeren dat Jan Syvertsz
als procareur van syn meyster
twisken hier & 14 dagen mach
lichten copie van de eyssers
tryplyc / soe hy 't begeert. Actum
den 6en maerte ano 1600.

Symon van Veen Bailliu van Nyburch &
Cornelis van Riedwyc Bailliu van Egmont
con socus / soe sy procedeeren eyssers contra
de wedu & kinderen van Pieter Claes
Hermens & de wedu & kinderen van
Pieter Baykes met haer con socus / soe sy
geroepen zyn gedaechdes / om voorts te
procedeeren / dienvolgend alsnoch te
dienen van duyplyc / off versteken te
worden van 't effect van dien.

op welcke vonnisse Jan Syverts van wegen syn meyster versoeckt / syn meester
hier van te adverteeren / & soe verre hy sulcx toelaet dat pertyen in dien
gevall sal betalen 't reterdement.
Jan Syvertsz van wegen syn meester avoyteert 't fonisse onder condytie & by
so verre pertyen wil betalen 't reterdement / & by refuys protesteert
van 't vonnis.
D'eyssers seggen dat het vonnis
by de welcken sy geadmitteert syn Solvit Jan Cornelisz Bleskes eysser / contra Cornelis
tot haeren triplyc daer van sy
Bertomeusz Snyer / gedaechde / om betalin(ge
in tijts gedient hebben, geen reterter somma 5-4-0 ter causse van ho(y.
dement medebrenct / dat veel meer
Concluydeert tot condempnatie.
de gedaechde d'eyssers sculdich is te betalen
voorgaend reterdement volgens de rolle
daer van d'eyssers alsnoch uuytinge van
vonnis versoecken / & versoeckers d'eyssers
dat de gedaechdens ad primam sullen dienen van
quaterplyc perintoorlyc.
OR 5657/177
Solvit

Geryt Aeriaen Syverts van Winckel eysser
contra Pieter Pietersz Dissel / gedaechde om
betalinge ter somma 50 gulden hooftsoms
met vermelden zyn oblegatie / met noch
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2 verlopen jaeren interest / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.
Vellich
Solvit
Scheepenen verclaeren by vonnis dat
Pieter Bremer gedaechde den penningen
onder hem van Pieter Amels
berustend sal furneren in handen
van de eysser & aengaende de vorder
rest sal voor een

Solvit

Vellich
Scheepenen

Solvit

Dirck Janssen Snijer eysser / contra Pieter
Pietersz Bremer gedaechde om betalinge ter
somma van 12 gulden 6 h sth ter causse van
laken / daer Pieter Amels gehadt heeft
& Pieter Amels
van Bremer quam / die welcke penningen
by Pieter Amelsz aen de eysser opgedragen
zyn voor Geryt Heertgesz. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Dirck Janssen wonende op Priggedic eysser
contra
Pieter Huybertsz / Jan Jansz Wit / &
Aeriaen Gerytsz / als voocht van Griet
Jan Wits / gedaechden.

Jan Cornelisz Scoenmaker con socus / eyssers / contra
Pieter Gorter gedaechde / als erffgenamen van Griet
Janses / † / versoecken behoorlycke inventaris
van alle de goederen / by den voorzeyde Griet Jans achtergelaten / dienvolgend by eede gesterckt / Concluydeert
tot condempnatie.

OR 5657/177v
Solvit

Vellich
Condempnatie dach 14 dagen / off
't staet langer met gemoedt.
Actum den 24en january 1600.

Symon Pietersz Keyns eysser contra Garbrant
Piet Heyns & Jacop Dircxz gedaechde / om
betalinge ter somma 26-2-0 op goede
rekeninge / ter causse van fleys / Concluydeert
tot condempnatie.
Aeriaen Meynertsz & Cornelis Jansz
eyssers / contra Cornelis Jaspersz / gedaechde
om betalinge ter somma 33-0-0 ter causse
van zeker rentgelt staende in't weesboec
als reste van meerder somma / Concluydeert
tot condempnatie.

Scheepenen condempneren den gedaechde Solvit
den eysser te betalen nae vermelPieter Dissel eysser contra Claes Pietersz
den den eijs twisken hier &
gedaechde / om betalinge ter somma 7-1-4
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14 dagen off 't staet langer met
gemoet. Actum den 24en january
1600.

ter causse van een vet vercken / Concluydeert
tot condempnatie.

Jan Cornelisz Jan Reyers comparerend geeft hem over
& belooft / dat Floris Cornelis Jan Reyers over
14 dagen / selffs in persoon sal compareeren in judyty
op peyne soe hy nyet en compareert / dat syn voorzeyde broeder
over 14 dagen sal wesen gecondempneert in den Scoutes eysch.
OR 5657/178
Dirck Lourusz van de Langereys in den banne
van Hoochtwoudt / eysser / contra Tryn
Pietersdr van de Langereys / in den
banne van Nydorp gedaechde / omme voorts
te procedeeren / volgens voorgaende
retroacte.
OR 5657/178v
Den 7en february 1600
Vellich
Scheepenen condempneren Piete Solvit
Freecxz den geeyste somma
te betalen twisken hier & 14 dagen
Actum den 21en february 1600.

Claes Pietssen eysser contra Pieter Frericxz
om betalinge ter somma 10 gulden 15 sth
ter causse van verteerde costen. Concluydeert
tot condempnatie.

Solvit
Vellich

Idem eysser / contra Pieter Dircxz Piet
Sym gedaechde / om betalinge ter somma 3-9-4
ter causse van verteerde costgelden.
Concluydeert tot condempnatie.
Solvit
Cornelis Jansz Kuec eysser / contra Cornelis
Cornelisz van de Sydwint gedaechde / om betalinge
ter somma van . . . . . . . . . . . ter causse
van verscheenen lants kustinge volgende
zyn besegelde kustincbrieff daer
van zynde / Concluydeert tot condempnatie.
Scheepenen condempneeren Marytgen Pieterssdr alias Scoonert
omme binnen 14 dagen te comen verclaeren by eede
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dat 't gunt den Officier haer aenseyst t'haren huijse soude
nyet geschiet zyn / & by foute van dien, dat den Officier
alsdan zyn clachte gewonnen heeft.
OR 5657/179
Consingnaeert

Albert Jan Dircx als actie & transpoor(t
hebbend van Lourus Claesz uuyte Campen
eysser / contra

2 gulden

Scheepenen condempneren Cornelis Solvit
Jansz Brouwer van Enckhuyszen ingeCornelis Janssen Brouwer van Enchuijssen
daechde met een weet / contra
ingedaechde met een weet omme zyn besegelde
Albert Jansz eysser / te betalen
kustincbrieve te kennen ofte ontkennen.
twisken hier & 14 dagen
Concluydeert tot condempnatie van dien &
nae inhouden den eys op hem
dat d'voernoemde gedaechde gecondempneert sal
Cornelis Jansz gedaen, off ten waer
worden den eysser te betalen de somma
dit Cornelis Jansz 't selvyge keert
van 263-9-8 ter causse van
met beter recht / mette costen hier
huyskustinge versceenen kerstyt
omme gedaen / Actum den 7en february
laestleden / ten minsten by provysie
1601.
tot namtissement van de voorzeyden somma
Condempnatie dach 3 weecken. Actum
vermogens de voorzeyde kustinckbrieff &
13 february anno 1600 / mette
dat het huys & erve daer inne
costen getaxeert tot 7-6-0.
verbonden, hier voor verclaert sal
mits den tyt verstreken zynde in gevall
worden execuytabel mette
de betalinge alsdan supercedeert
costen hieromme gedaen.
dat by foute van dien 't huys & erff
daer de kustinc aff spruytend is daer
voor sal wesen execuytabel.
Op welcke vonnisse den gecondempneerde hem stelt refermant voor den Hove in Holl(ant
& soe de refermatie nyet sterc genoch is stelt hem illico appellant voor den
voorzeyden Hove.
Condempnatie dach 14 dagen.
Actum den 7en february
@ 1600.

Solvit

Aeriaen Mannes eysser / contra Claes Pietsz
gedaechde / om betalinge ter somma van 24
gulden ter causse van achterstallyge kustinge verscenen kerstyt 98.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Claes
Govertsz sal stellen cautie suffesant
voor de toecomende costen / die sullen
vallen nopende 't different, tusschen Claes
Govertsz eysser & d'voorzeyde Jan Pietersz
gedaechde.

OR 5657/179v
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Scheepenen gesien
hebbend den weet Scheepenen condempneeren Dirck Cornelisz Schipheer in de waerinc
opten keer gedaen wonend tot Twisch in den eysch & concluysie by den
wettelyc / & den
Officier op hem gedaen & genomen off ter waer dat
gedaechde op huyden
den voorzeyden ingedaechde 't selvyge over 14 dagen keert
nyet is gecompareert om te
met beter recht ter somma van 100 k guldens.
doen syn keer
condempneren den
voorzeyden indgedaechde met een weet ten princepael in de somma van 100 gulden met rechtscosten & hebben den selven versteecken van keer & weer. Actum den 21 en february 1600 met
noch 5 h guldens van
3 gedaene weeten.

genaemt

Cornelis Jansz Brouwer. Veylich
Scheepenen gelet opten eysch condempneeren Cornelis Jansz Brouwer van
Enchuysen / ingedaechde met een weet / contra Ryckert
Ryckertsz Schoudt eysser / in de boete van 10 pont
met noch 3 nobelen / & dat, van veylyge weten &
anders & versteken der selven van keer & weer /also
hy daer van wettelycken met weet is geciteert
mits noch in de costen van 4 guldens, ter causse van de weet.
Scheepenen condempneren d'voorzeyde Cornelis Jansz Brouwer ingedaechde met eenen weet, ten proffyte van Jan Symonsz Boode
in gelt off uuytleg ter somma 4 gulden ter causse van weetgelt, twisken hier & 3 weecken.
Jacop Huygen eysser / wonachtich
opte Bercmer dyc / contra Jan Dircxz
Ouwe Jan gedaechde / omme hem eysser
te vryen & indempneren van alsulc
actie als
uuytstaend
heeft.
copi & dach
De gedaechde seyt dat den vrouwe genoch
saem bericht es in saem / & 't kint

dat sy geteelt heeft / voortgebracht
heeft de gedaechde overgesonnen
de gedaechde d'eyssersse weedt er over
overgesonden / & d'eyssersse 't kint
ontfangen als onrechte ouergesond
passisteert tot noch by den
onrechte overleveringe / seyt
noch beneffens de gedaechde dat de
eyssersse in den naeme soe sy
prosedeert naedien hy er ----------

Geert Gerytses wonend in Outcarspel eyssersse
ofte haer gerecht voocht / op en tegens --Jacop Pietersz Ruych gedaechde om te kennen
off ontkennen off hy by de voorzeyde Geert
een kint geteelt heeft off nyet &
dat met seker beloften dat
hy haer soude trouwen, 't welc hy tot
noch toe nyet heeft willen doen / welce
beloften geschiet syn omtrent 8 off 9 jaeren
Concluydeert mitsdien dat d'voorzeyde
gedaechde
't gunt voorzeyd is sal kennen off ontkennen
com expensis.
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ver in euct heeft in huyshoudin
ten aensien van alle menschen met een ander man.
Concluydeert daeromme de gedaechde tot apsoluytie van de eysse by den eyssersse gedaen & nyetemin gecondempneert in de costen
van desen processe.
OR 5657/180
Scheepenen condempneren Claes Wyttes gedaechde
contra Pieter Claes Lammerts eysser in gelt
off uuytleg twisken hier & een maent
off 't staet langer met moed
nae vermelden zyn boelseel, ter causse van
causse van een koe / mette costen.
Scheepenen condempneren
den voozeyden gedaechde met noch zeven cluyten by den eysser d'voorzeyden
gedaechde geleent, den welcken den
gedaechde d'eysser sal moeten betalen
twisken hier & een maent, off hy keert
't zelvyge met beter recht / Actum den
7en february 1600.
Jan Dircxz Ouwejan laet hem gewillichlyc condempneeren
omme Jacop Huygen te vryen & te indempneeren / van
alculcken 31 gulden / als Pieter Lourusz van Nyerop
opten schuyst / by Cornelis Jacop Huyges van Jan Gerytsz
Schuytvoerder gecocht / spreeckend off resterend is
Aldus gedaen in presentie van Scheepenen tot Nydorp
by gespannen vierscaer.
Symon Aeriaensz van de Sydwint eysser / contra Willem
Reyersz gedaechde / om betalinge ter somma van 16 gulden
nae vermelden syn oblegatie / also hy gedaechde
aengenomen heeft dese scult vanwegen Aeriaen Aeriaensz
te betalen / Concluydeert tot condempnatie com expenses.
OR 5657/180v
Claes Aeriaen.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysie van
Claes Govertsz van Veenhuysen eyser / gedaen op
& tegens Jan Jansz Coster van Hoochtwoudt /
Versochte den voorzeyde eysser dat Jan Jansz Coster
voor dese vierscaer nyet - soude mogen adgeeren
voor Aeriaen Jansz Snyer, hem eyssers huysvrouwen
vader / Om redenen by hem gemoveert,
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hebben Sceepenen by vonnisse den voorzeyden Jan Jansz Coster
geacordeert & toegelaten / omme voor Aeriaen Jansz
te mogen adgeeren/
Op welcke vonnisse Claes Govertsz protesteert.
Scheepenen persisteeren by 't gunt voorzeyd is / Actum den 21en february 1600.
mits dat Jan Coster mach adgeeren tot synen perykel
op welcke vonnisse Claes Govertsz appelleert.
Jan Syvertsz als procareur van Pieter Merlyn / dient
op huyden van duyplyc in scriptis / contra Symon
van Veen Bailliu van Nyburg con socus / soe
by procedeeren eyssers.
Den eyssers duer haeren procareur copi & dach ad prima(
Ende versochte de procareur van de eyssers dat d'voorzeyde Merlyn alsnoch gecondempneert sal worden te betalen 't voorgaende reterdemente
van drie voorgaende instantien / tot taxatie van Sceepenen.
OR 5657/181
Scheepenen ordoneeren Dirc Lourusz eysser / & Tryn Pietersdr verwerer
om met hunne different te conselleren voor rechtsgeleerden, twisken
hier & 14 dagen / elcx met hem procareur / Actum den 7en february
anno 1600 / tot Hoorn.
Mits dat pertyen hinc inde / elc ander sal stellen cautie suffesant
voor de costen binnen 8 dagen.
OR 5657/181v
Den 21en february 1600
Scheepenen condempneren pertyen
hinc inde omme metten anderen Solvit
te rekenen voor Symon Pieter
Knechtes, Teus Cornelisz &
Heynderic Ouweneels &
wider over ander coemt opte leggi
& betalen /Actum den 6en maert
@ 1600.

Jan Pietersz van de Sydwint eysser contra Claes
Lammmert Teus gedaechde om betalinge ter
somma
van 14 gulden 2 h sth / op goede rekening ter
causse van arbeytsloon van ploegen &
hoy ryden / concluydeert tot condempnatie / com
expensis.

De gedaechde doet eysch in reconfentieSolvit Sybrant Cornelisz eyssers als vader van
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om betalinge ter somma 7-5-0 by hem
zyne kinderen / contra Pieter Claes Heyndevoor den eysser verscooten / Concluydeert tot ricx om betalinge ter somma 15 guldens spruytende
condempnatie com expensis.
van zeker testament, d'voorzeyde kinderen
gelegateert.
Scheepenen verclaeren by vonis dat Pieter
Claesz den penningen onder hem op renten
sal mogen houden / mits dat 't selvyge ter
weesboec gestelt sal werden / naer behooren.

Vellich

Solvit
Scepenen condempneren Tys Cornelis
twisken hier & 8 dagen in 18 sth 2 p
dienvolgend
de vorder reste in state. Actum den
eersten may 1600.

Claes Pietersz eysser contra Tys Cornelisz
Stoocx gedaechde om rekingen &
betalinge.

Scheepenen condempneeren den gedaechdens
met Claes Pietsz te rekenen twisken hier
& 14 dagen / & dienvolgend te betalen.
Actum den 21en february 1600.
Solvit
Idem eysser contra Aeriaen Pietersz
Smeerdenborst om rekeninge & dienfolgend
betalinge.

Vellich

Solvit
Vellich
Sceepenen condempneren pertyen met
malcanderen te rekenen / Actum
den 6en maert 1600.

Idem eysser / contra Lourus Claesz
gedaechde om rekeninge & dienvolgend
betalinge.

OR 5657/182
Symon Claesz heeft belooft den 40e penning te furneren.
Claes Wyleffsz laet hen
Solvit
gewillichlyc condempneren
Symon Claes Lammerts wonend opten es
twisken hier & 14 dagen te
eysser contra Claes Wittes gedaechde om
betalen de helfte van de geeyste
betalinge ter somma van omtrent
zomma / & de reste twisken hier
270 gulden op goede rekening ter causse
& een maent / off 't staet langer
van coop van casen verschenen kerstyt
met gemoedt / mette rechtelycke
te lichtmis ten langsten / concluydeert
costen / present in volle vierscaer
tot condempnatie com expenses.
den 20en maerte 1600.
Scheepenen approbeeren den gedane willyge condempnatie. Actum den 20en maert.
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Geryt Willemsz is by Scepen
Solvit
vonnisse gecondempneert Jacop Jansz te
indempneeren van de eysch &
concluysie op hem gedaen & genomen.

Gefurneert den inpost
20 sth.

Solvit

Scheepenen renvoyeren den questie
hinc inde nopend den 20 gulden, aen
mannen namentlyc: Pieter Claessen
& Aeriaen Brouwer. Actum den
6en maert 1600.
Scheepenen condempneren Cornelis
Jaspersz Pieter Jansz te betalen
twisken hier & 14 dagen
ter somma 30 gulden. Actum den
17en april 1600.
Solvit

Jacop Janssen wonend aen de Sydwint eysser
contra Geryt Willem Hackels gearesteerde
om bevryt & indemneert te werden van
zeker lant leggende in den Slootgaert
by den eysser in huere genomen & den
gearesteerde over gedaen. Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.

Pieter Jan Almers eysser contra Cornelis
Jaspersz gedaechde / om betalinge ter
somma van 60 gulden verscheenen lants
kustinc met noch 20 guldens lanthuer
verscheenen kerstyt 98 / Concluydeert tot
condempnatie com expenses.

Pieter Cornelisz Herbergier eysser
contra Jacop Dirck Jan Donckers gedaechde
om rekeninge & dienvolgend betalinge.

OR 5657/182v
Cornelis Aeriaensz Schipper aen de Langereys geeft
hem over / en belooft Jan Cornelis Michiels &
Dirck Jaecop Dircx tot Winckel / als voochden van
Ruygebackers wedu / te betalen twisken hier &
6 weecken / off staet langer medt gemoedt de somma
van van 75 gulden / & laet hem
in dies gewillichlyc condempneren / omme by foute
van betalinge 't huys & erff daer
hy in woont / & den kustinc aff spruytend is / te
mogen execuyteren / gedaen in presentiy van
Aeriaen Symonsz & Cornelis Garbrats Sceepen.
Solvit
Jan Pieter Maerts van Hoorn eysser / contra
Heynderic Ouweneels gedaechde / om betalinge
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ter somma 3-6-0 ter causse van rogge
volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Solvit
d'Selve eysser contra Jan Pietges gedaechde
om 18 gulden 12 sth ter causse van rog
volgende zyn redgyster / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Jan Pietersz laet hem gewillichlyc condempneren den geeyst(
zomme te betalen twisken hier & paesmerckt / Actum den
6en maert 1600. Gedaen in presentie van Sceepenen by gespannen
vierscaer.
OR 5657/183
Solvit
De gedaechde is tevreden Geryt
Willemsz te vryen van Jacop
Jan Rippers.

Geryt Willemsz van Oude Nydorp nu
wonend in 't lant van Scouwen eysser
contra Jan Maertsz Koeninc / om hem
Jan Maertsz gedaechde is gecondempneert den eysser te vryen & grandeeren costeloos
eysser te vryen & indempneren
& scadeloos, van alsulcken eysch
van de eysch & concluysie op hem
& concluysie als Jacop Jan Rippersz
gedaechde gedaen & genomen.
hier te rolle op huyden op hem
gedaen & genomen heeft. Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.
Solvit
Luytgen Cornelisz Winckel eysser
contra Heynderic Ouweneels gedaechde
om 109 gulden van geleende penningen
vermogerns 't verbant 't weesboec onser
voorzeyde stede, concluydeert tot condempnatie
van dien com expenses.
Solvit
Symon van Veen Bailliu van der
Nyburch & Cornelis van Rietwyc / Billiu van Egmont consocus
soe sy procedeeren eyssers / contra
de wedue & kinderen off erffgenamen
van Pieter Claes Hermens & den
wedue & kinderen van Pieter Beykes
met haer consoorten soe sy procederen
gedaechden.

278

D'eyssers dienen op huyden van
tryplyc / & sullen leveren ter
halver vierscaer.
OR 5657/183v
De gedaechde wert by Sceepenen vonnis gecondempneert
den kustinc al verscenen
twisken hier & paesmerc
Solvit
eerstcomend / off 't staet langer
D'erffgenamen van Yde Melis requermet gemoedt, te furneeren alhier
anten / contra Pieter Pietersz Bremer
onder den gerechte / Actum den
gerequeerdens / om kustincpenningen
en
6 maert @ 1600.
van het huys van Cornelis Jansz
Backer, te leveren alhier onder de
gerechte.
Vellich

Solvit

Heynderic Pieter Koots eysser contra
Jan Jansz compareerend belooft
Jan Jansz & syn suster Marytgen Jan(
& geeft hem over / omme den
gedaechde / om betalinge ter somma 44-2-4(
geeyste somma te betalen twisken
ter causse van laken volgende d'eysser(
hier & mey eerstcomdend / geschiet redgyster / offslaend nochtans een
in presentie van Amel Gerytsz
sac taruw daer op ontfangen / Concluydeert
en
Scheepen en desen 6 maert 1600. tot condempnatie com expensis.
Solvit
Cornelis Pietersz Mos eysser contra
Cornelis Claesz van 't Verlaet gedaechde
om 26 sth ter causse van arbeytsloon / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.
Scheepenen ordoneeren Jan Toemsz Fopen
voocht van Meynert Garbrants wedue
& Arent Gysebertsz voor Meynert
Garbrants kinderen.
OR 5657/184
Voor den inpost ontfangen 2 gulden.
Scheepenen condempneren Claes
Wyloffsz den geeyste somma
mette rechtelycke costen te betalen

Rembrant Dircxz & Symon Pietersz
voor haer selven & voorts voor haer
moeder & suster eyssers / contra
Claes Wyleffs gedaechde, borch & princepael
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twisken hier & mey / eerstcomende
off ten waere dat den gedaechde
binnen 10 dagen stelde cautie
suffesant / dat hy in dien geval
sal dach hebben om pynster
eerstcomend / Actum den 6en maert
1600.

met renonsiatie voor syn broeder
Aeriaen Wyleffs gedaechde, om betalinge
ter somma van 33 b guldens van geleende
penningen volgende d'oblegatie daer
van zynde / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Vellich
Furneert voor inpost 20 sth.

Jacop Aeriaensz & Claes Claesz Weesmeysters
eyssers / contra Dirck Jansz Kuec & Jan
Hilbrantsz gedaechden / om betalinge van
versceenen lanthuer / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Pieter Govertsz compareerend voor den vierscaer / stelt hem
als cautionaris voor zyn broeder Claes Govertsz
eysser / contra Jan Pieter Claes gedaechde voor de costen
nopende den processe & dat voor zyn broeder Claes
Govertsz.
Jan Hilbrantsz eysser / contra Dirck Janssen
Kuec gedaechde / om bevryt & geindempneert te syn
van de eysch & concluysie by de Weestmeesteren op
hem gedaen & genomen / also Dirc Jansz
de huere van 't lant overgenomen heeft
& hem eysser belooft heeft van huer
te ontlasten / mette costen.
renonsiatie ontzegging, opzegging [PW] -'57/84
OR 5657/184v
Scheepenen in't langesien & gehoort hebbend het different
hangend voor den vierscaer tusschen Cornelis Jansz Herbergier
nu wonend t'Eerswoud eysser / de voochden van Geryt
Willemsz verweerders / & voor gesien hebbend
't scriftelyc advys van de arbyters, doen recht, persisteeren
by 't selvyge advys, & wysen 't selvyge van waerden / &
condempneren Geryt Willemsz voochden den eysser te
betalen ter somma van 48 gulden.
Op welcke vonnisse Aeriaen Gerytsz als voocht van Geryt
Willemsz neemt syn 10 dagen.
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat soe wanneer
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Aeriaen Snyer Arent Gyssebertsz zyn achterwesen penningen betaelt / dat alsdan Arent Gysebertsz
den oblegatie, Aeriaen Jansz Snyer sal moeten leeveren.
Jan Tysz als procareur van Geert Gertsdr concluydeert
volgens syn voorgaende eysch tot alimentatie van
't kint by den gedaechden geteelt / off tot solemnysatie
van zyn beloften / com expensis.
Cornelis Jaspersz & Pieter Jan Almers / zyn van Sceepenen
gecondempneert ome den Scoudt elcx te betalen 2 pont ter causse
den coop nyet bescreven is.
In der sake hangende voor dese gerechte tusschen Dirck Lourusz van
Hoochtwoudt eysser / in cas van trou / contra Tryn Pietersdr van de
Langereys in den banne van Nyerop, in't selffde cas ter -------(
Scheepenen gesien hebbend 't advys van Rechtsgeleerden & op alles
gelet / apsolveeren den voorzeyden gedaechde / van den eysch & concluysie
by den eysser op haer gedaen & genomen / mits dat de gedaechde
haer by eede 't purdgeere geen trouwbeloften den eysser
gedaen, ofte gelt daer op van hem ontfangen
te hebben / & compenseeren den costen om redenen.
Dienvolgend heeft den gedaechde haer by eede gepurdgeert. Actum
den 6en maert anno 1600.
OR 5657/185
Den 6en maert 1600
Solvit
Cornelis Aeriaen Deckers eysser contra Claes
Wyloffsz gedaechde om betalinge ter somma
van 100 k guldens, toeseyde penningen
van overgescooren kustinge, off dat den
gedaechde hem eysser sal stellen cautie
suffesant, voor den voorzeyden somma.
Vellich

Solvit
Heynderic Heyndericxz eysser / contra
Geryt Pietersz gedaechde / om betalinge
ter somma van 5 h gulden, ter causse
van lyffcoop verscheenen jaersdach
laestleden / concluydeert tot condempnatie.
Solvit
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Floris Cornelis Jan Reyers eysser / contra
Heynderic Ouweneels gedaechde / om betalinge
ter somma van 55-12-0 nae vermelden
zyn oblegatie / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Pertyen hinc inde acorderen om
mette different te conselleren op
coste van ongelyc. Actum
den 6en maert 1600.

Claes Govertsz van Veenhuysen / eysser
contra Jan Pieter Dirc Claes gedaechden / om
d'eysser te restytueeren / & wederom costeloos
& scadeloos te leveren alsulcken swan
als hy van de eysser & uuyt syn bewarinc
gehaelt heeft / Concluydeert tot condempnatie
van dien, com expensis.

OR 5657/185v
Solvit
De gedaechde seyt nyet dan
---scupelyc borch geworden te syn voor
Symon Claesz zyn broeder

Aeriaen Jan Foppes eysser / als voocht
van Styn Egbertsdr / contra Pieter Claes
Heyndericx gearesteerde / om betalinge
ter somma van 109-4-0 ter causse van
toegeseyde penningen / welcke den gearesteerde
toegeseyt heeft voor Symon Claesz syn
broeder te betalen op seker scultbrieff by
Symon Claesz gepasseert / Concluydeer tot
condempnatie com expensis.

Vellich
Solvit
Pieter Pietersz Bremer eysser / contra
Tryn Symon Claes gedaechde / om betalinge ter
soma van 4 gulden 7 sth als reste van
meerder somma, ter causse van huyshuer
& waer / Concluydeert tot condempnatie.

Aen mannen / namentlyc Cornelis
Rembrants / & Reyer Nyssen
tusschen hier & 14 dagen &
die berekent wert dat die
moet opleggen & betalen.
Actum den 17en april 1600.
Veylich

Solvit Reyleff Jansz Houtcoper tot Eerswout
eysser / contra Pieter Jongejan Snyers gedaechde
om betalinge ter somma 6-11-0 ter causse
van houdt als reste van meerder
somma / Concluydeert tot condempnatie.
Solvit

Scheepenen condempneren

Buny Michielsz van Spanbroec eysser
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den gedaechde in den 8 sth
& aengaende 't spelersgelt
wert d'eysser ontseyt / gereserveert d'eysser syn actie
opten genen die 't bier gedroncken
hebben / Actum den 17en april
1600.

contra de voochden van Reyer Mullers
Weeskint gedaechde om betalinge ter somma
van 6-8-0 ter causse van drancscult
nae vermelden zyn boec / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

OR 5657/186
Vellich

Solvit

Scheepenen condempneeren d . . . . . .

Vellich

Solvit

Scheepenen condempneeren Dirc
Suydlander, Dirc Aeriensz, &
Frans Kurffmaker / Pieter Woutersz
eysser / nae vermelden den eysch
te rolle gestelt te betalen
twisken hier & mey / off sy
keeren 't zelvyge twisken
hier & de naeste rechtdach met
beter recht / Actum den 20en maert
ao 1600.
Vellich

Pieter Wouters eysser / contra Pieter Dircxz
Piet Sym gedaechde / om betalinge ter somma
van omtrent 14 gulden / ter causse van bier
voorgeseyde penningen / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Idem eysser contra Dirc Cornelisz Snyerman
& Dirc Aeriaens gedaechde / om betalinge
van een halff fadt bier / by hemluyden
in 't gelach gemaeckt / mitsgaders noch
contra Dirc Aeriaens ter somma 4-5-8
berekent gelt / Concluydeert tot condempnatie.

Solvit
Idem eysser contra Frans Curffmaker
om betalinge ter somma 4-13-0 berekent
gelt, spruytend van verteerde costen.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Solvit
De gedaechde is gecondempneert te betalen Claes Symonsz Herbergier eysser / contra
de helft te pynster / de rest t'Sint Jacop
Geryt Allertsz Terdiec gedaechde, om betalinge
mits dat d'eysser soe hy den gedaechdes
ter somma van 16 gulden berekent gelt
soon / meerder bacht / dat Geryt
ter causse van verteerde costen / Concluydeert
Allertsz nu dies nyet gehouden
tot condempnatie com expensis.
sal zyn te betalen / Actum den
20en maert 1600.
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OR 5657/186v
Solvit
Scheepenen aprobeeren
den willyge condempnatie
mits dat d'execuytie

Pieter Jan Almers laet hem gewillichlyc condempneren
Aeriaen Meynertsz te betalen twisken hier & pynster
eerstcomend / de soma van 11 gulden 9 sth mette
costen.
Actum in presentie van alle de Sceepenen dese 6en
maert 1600.

sal surseren 4 weecken.
Actum den 10en july
1600.
Solvit

Cornelis Jaspersz geeft hem over omme Pieter Claes
Lammerts twisken hier & Sinte Maertensmerckt eerstcomend te betalen / een somma van 32 gulden, ter
causse
van geleende penningen / op pene dat hy by gebreke
van dien sal verbueren tegens den Offycier 10 pont
& tegens den armen 10 pont / aldus gedaen in
presentie van de Scheepenen by gespannen vierscaer.
Actum den 6en maert 1600.
Solvit
d'Oude Schoudt van Opdam eysser
contra Heynderic Claesz Apelpen
gedaechde / om betalinge ter somma van
6 h gulden als reste van coop
van een praem / Concluydeert tot condempnatie / com expenses.
Scheepenen condempneeren Jacop Meusz van de
Langereys gedaechde / contra den Scoudt eysser in een boete
van 27 gulden / nae vermelden den kueren
op 't stuc van 't glaesmyten huysbreken & gew-(
van dien.
OR 5657/187
Scheepenen condempneeren den
ingedaechde te betalen twisken
hier & een maent / off hy
keert 't selvyge over 14
dagen met beter recht. Actum
den 6en maert @ 1600.

Solvit
Claes Aeriaenz Bommer eysser / contra
Jan Jacopsz Bont van Veenhuysen
ingedaechde met een weet / gedaechde
om betalinge ter somma 35 gulden verschenen
Sint Jacop laestleden / ter causse
van leengelt & coop van een koe
Is ooc Jan Symonsz Boode gelt off nae vermelden zyn oblegatie / Concluydeert
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uuytleg toegewesen twisken hier
& 14 dagen.

tot condempnatie, com expensis.

& is den ingedaechde contra den Scout
gecondempneert in de vellyge boeten monterend
ter somma van 42 sth.
In der sake hangende voor dese vierscaer tusschen Claes
Aeriaensz Buevis eysser / & Pieter Pietersz Koeman van
Langendyc verwerer / Scheepenen gehoort hebben den
eys & concluysie van pertyen hinc inde / & ooc gesien
het advys van arbyters by den gerechte geordoneert
doen recht, ontseggen den eijsser synen eysch & concluysie
opten ingedaechde gedaen & genomen / & apsolveeren
den ingedachde van de selve / Actum den 6en maert 1600.
Scheepenen condempneren Pieter Dissel / in gelt off uuytleg
contra Allebert Jansz twisken hier & 3 weecken ter causse
van verpondinge nae vermelden syn boec / Actum den 6en maert.
In der sake hangende voor dese vierscaer, tussen den Scoudt eysser
& Jan Pieter Dirc Claes verweerer / verclaeren Scheepenen
dat pertyen hinc inde, twisken hier & een maent sullen
all hemluyden stucken & minumenten inbrengen.
Scheepenen condempneren Symon Pietersz Keyns, Lourus Claesz
& Lysabet Pieter Tys, contra Pieter Heyndericxz Scotfanger
& Ontfanger van de verpondinge t' Oude Nydorp, in gelt off
uuytleg tusschen hier & 14 dagen nae vermelden syn
boec / Actum den 6en maert 1600.
OR 5657/187v
Blanco pagina - niet beschreven

OR 5657/188
Rechtdach den 20en maert 1600
Aen den Scoudt verscoten 3 sth.
Condempnatie omme tusschen hier &
de naeste rechtdach te rekenen
& dienvolgende 14 dagen

Jan Cornelisz Keyses eysser / contra Cornelis
Aeriaen
Wouters van Opdam gearesteerde / om betalinge
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daer nae te betalen & soe de gedaechde
nyet coemt rekenen, dat de rekenscap
sal staen aen de eysser & nyet aen de
eysser gedaechde.

ter somma van 35 gulden 19 sth ter causse van
laken / offslaende zeker loon van 't maken
van een deecken & verwen van scorteldoecken.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Betaelt voor den inpost 2 gulden.

Jacop Aeriaen Syverts eysser / contra Aeriaen
Pietersz van Schagen / man & voocht van
zyn huysvrouwe / & Jacop Pietersz Koeman
voocht van de kinderen van Cornelis Jan
Geryt Oyts gedaechdens, om betalinge ter somma
van 107-10-0 volgende d'oblegatie daer van
zynde / concluydeert tot condempnatie van dien
mette costen daeromme gedaen / mits d'een
betalende d'ander gevryt te syn / & versoect
den eysser dat het lant & de lanthuer by
hem in areste genomen hier vooren verclaert
sal worden verbonden & execuytabel.

Scheepenen condempneren
den gedaechde den geeyste
somma te betalen twisken
hier & mey off 't staet
langer met gemoedt. Actum
den 20en maert 1600.

Scheepenen verclaeren by vonnisse
dat 't lant by Jacop Aeriaensz
in arest genomen / contra Aeriaen
Pietersz voor zyn achterwesen
sal wesen execuytabel /
mits dat d'execuytie sal
surceeren den tyt van 8 dagen.
Actum den 1en mey 1600.
Waer op den Offycier van Scagen als procaratie
hebbende van Aeriaen Pietersz / protesteert.

Idem eysser / contra d'voorzeyde Aeriaen Pietersz
gedaechde / om betalinge van zeker molengelt
nae vermelden d'eyssers boec / Concluydeert tot
condempnatie van dien / com expensis.
OR 5657/188v
Scheepenen condempneren
den gedaechde zyn aenseg te bewysen
tusschen hier & 14 dagen
& by foute van dien / is
den gedaechde gecondempneert in een
ewich swygen ende
silentium / Actum den eersten

Jan Symonsz oom & voocht van Marytgen
Heyndericxdr arestant / contra Huybert
Pietersz van Bersingerhorn gearesteerde.
Susteneert den arestant hoe die gearesteerde
wel inpertinentelyc / hem vervordert heeft
de voorzeyde Marytgen Heyndericx nae te geven /
dat
may 1600.
sy enich gelt van hem in haer bewaringe
van hem ontfangen soude hebben & sulcx
aen hem gehouden syn / Concluydeert daeromme
Scheepenen verclaeren by vonnisse
d'voorzeyde arestant dat de gearesteerde
also den gedaechde zyn aenseg op huyden gehouden sal zyn zyn actie soe hy enich
nyet probeert / persisteeren Scheepenen heeft ofte pretendeert te hebben, als nu
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by hem vooren geprononseerde vonnis.
Actum den 15en may 1600 / opttwelc
Joris Amelsz van wegen den gedaechde
protesteert.

daer van te instytueeren, ofte by foute
van dien versteken te worden & dat hem
by Scheepenen geinponeert sal worden
een eewich swygen & silentium com appen---- gereserveert den arestant soe hy procedeert
zyn actie van injuery tegens d'voorseyde
gearesteerde / daer van hy is protesterend
om d'selve te intstytueeren.
Cornelis Symon Geertes eysser / contra
Dirck Pietersz van de Moerbeec gedaechde
om betalinge ter somma 125 guldens, ter causse
van zekere huyskustinge verschenen
kerstyt nae vermelden zyn kustincbrieff.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis.

Scheepenen condempneeren Jan Claes Yffs Volc, Jan Willemsz
Westert, Pieter Claes Hermens wedue, Dirc Jellesz
& Lourus Claesz / contra Floris Claesz / in gelt off uuytleg nae vermelden syn boec / ter causse van verpondinge
twisken hier & 3 weecken / Actum den 20en maert 1600.
OR 5657/189

# pensie ? check MNW

Aeriaen & Jan Hilbrants gebroeders eyssers
contra Heynderic Andriesz van Rotterdam
gearesteerde / om betalinge ter somma van
22 h guldens toebedaenct ofte geacordeert
gelt ter causse van lyffpentie / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Scoonert eysser contra Cornelis Jaspersz gedaechde
om betalinge ter somma van 4 gulden.

In state.

Aeriaen Mannes con socus eysser / contra
Claes Pietersz Herbergier gedaechde om betalinge
ter somma van 375 gulden / als reste van
meerder somma ter causse van de laeste kusting
van 't huys & erff daer Claes Pietsz
in woont / nae vermelden den kustincbrieff.
Concluydeert tot condempnatie van dien / com expensis.
Geert Gerytsdr van Langendyc eyssersse
volgende voorgaende retroacte op & tegens
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Jacop Pietersz Ruych gedaechde. D'eyssersse inplojeert alle vorder scryven / & ontkent wel
espresselyc all 't friviool voorstel van de
gedaechdes defentie alhier te rolle gestelt
& dient d'eyssersse op huyden van haer
scriftelyc bewys.
OR 5657/189v
Pieter Gerytsz van de Sydwint eysser contra
Willem Dircxz / gedaechde / om & dat om de
eysser te bevryen van alsulcke meesterloon / als den gedaechde, hem eysser by seker
quetsuer in syn been / geinflygeert heeft.
Concluydeert mitsdien te kennen off ontkennen
off hy gedaechde d'eysser d'selve quetseur aengedaen heeft off nyet om dan voorts te
proceederen als naer rechte.
Heynderic Ouweneels laet hem gewillichlyc condempneren
om Luytgen Cornelisz tot Winckel te betalen twisken hier
& 14 dagen ter somma van 54 gulden / als reste van meerder
somma.
Cornelis Jacopsz Petten verdaecht & gecondempneert
zynde ten versoecke van de Offycier / tuycht dat Pieter
Keessen van Scagen & eender genaempt Ket Kueker
in de waerinc mede wonende tot Scagen, gesien heeft
op een sonnendach avonts op een wagen.
Scheepenen condempneren Cornelis Rensz & Fattes wedu
in gelt off uuytleg tusschen hier & 14 dagen
contra Pieter Heyndericxz Scotfanger
& Ontfanger van de verpondinge t'Oude Nydorp / nae
vermelden syn boec / Actum den 20en maert 1600.
Jan Jacop Symons is gecondempneert contra Jan Symonsz Boode
in twee gedaene weten elcx van 15 sth.
Scheepenen
Sybrant Dulles laet hem gewillich condempneeren / contra Floris
Claesz ter causse van verpondinge in gelt off uuytleg tusschen
hier & paesmerct eerstcomend / geschiet in presentie van
Geryt Heertgesz Sceepen / Actum den 20en maert.
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OR 5657/190
Jan Jacop Symons laet hem gewillichlyc condempneren
Claes Aeriaensz tot Oude Nydorp te betalen twisken
hier & Sint Jan eerstcomend / ter somma van 73 gulden ter
causse off spruytend van coop van een koe / & verscooten
penningen / Aldus gedaen in presentie van alle
Scheepenen by gespannen vierscaer opten 20en maert 1600.
Scheepenen aprobeeren den gedaene willyge condempnatie.
Actum den 4en september @ 1600.
Claes Aeriaensz van Oude Nydorp eysser / contra
Sierep Claesz voochden / om betalinge nae
vermelden zyn boec ter causse van verponding
& versoec daer van gelt off uuytleg.
Jacop Pietersz Ruych protesteert op huyden den 20en
maert 1600 van injuery contra den questy van Geert Geryts
alhier gemoveert.
Pertyen hinc namentlyc Geert Geryt eysser, & Jacop Pietersz
Ruych syn by Sceepenen gecondempneert elc ander te stellen
cautie suffesant voor de costen van desen processe.
Scheepenen condempneren Tys Cornelisz / Lourus Claesz &
Aeriaen Pietersz Smeerdenborst twisken hier & 14
dagen met Claes Pietersz te come rekenen / geinsinueert
zynde & te betalen, & by foute van dien dat
de rekenscap sal staen aen de eysser & nydt aen de
gedaechde / Actum den 20en maert 1600.
OR 5657/190v
Scheepenen condempneren Jan Claes Yffs Volc / Jan Willemsz Westert,
Pieter Claes Hermens Nasaer / Dirc Jelles & Lourus Claesz
contra Floris Claesz, ter causse van verpondinge na vermelden syn boec.
twisken hier & 3 weecken in gelt off uuytleg / Actum den
20en maert 1600.
Aeriaen Janssen Snyer bekent in juydytie dat de penningen
spruytend van 2 koyen by hem aen Pieter Dissel &
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Pieter Aaeriaensz vercocht / nog staen te ontfangen.
In der sake hangende voor den vierscaer tusschen Claes Govertsz
van Veenhuysen eysser gedaen op & tegens Aeriaen Jansz
Snyer zyn huysvrouwen vader gedaechde / beroerend zekere
erffenisse van Claes Govertsz huysvrouwe † moeders
erffenis welcke different pertyen hinc inde alinc &
al gesubmitteert & gewenen hebben / aen 't segge &
uuytspraec van de Scheepenen alhier voor dese vierscaer
soe is't dat by Sceepenen, pertyen hinc inde mitsgaders
Dirc Aeriaensz / de soon van Aeriaen Jansz in't lange
gehoort hebben / & ooc de boelgaeff van Claes Govertsz &
Dirc Aeriaensz, voor ons Scheepenen, mits ooc den boel
van Aeriaen Jansz. Soe die tegenwoordich in effe is
voor ons gerepriteert & opgeschreven zyn & hebben
den voorzeyde boel met ooc den boelgaeffen t'samen in
conmunycatie geleyt & bevinden dat nae juyste calculo
Aeriaen Jansz meerder aen zyn kinderen te booelgaeff uuytgekeert heeft dan hy selver behoudt. De somma van
258 gulden 10 sth / en alsdoen
ooc by ons Scheepenen bevonden in slot van rekeninge
dat Claes Govertsz meerder als Dirck Aeriaensz
& Jan Aeriaensz kinderen ontfangen heeft de somma van 50 gulden
die Aeriaen Jansz voor Claes Govertsz aen Arent Gysebertsz
aengenomen heeft om te betalen / waer tegens dat Dirck
Aeriaensz, & de kinderen van Jan Aeriaensz na 't overlyden van Aeriaen Jansz Snyer uuyt Aeriaensz goederen
voor uuyt sullen ontfangen elcx een somma van 50 gulden.
Actum ter ordonantie van alle de Scheepenen by name Amel
Gerytsz, Cornelis Michielsz, Aeriaen Symonsz, Jan Cornelisz
Dirck Aeriaensz, Geryt Heertgesz & Cornelis Garbrants
by my Secretaris den 20en maert 1600.
Floris Claesz Buyten.
OR 5657/191
Den 17en april 1600
Copi en dach
Compareert voor Scheepenen
in juditie Claes Aeriaen Spanes
& neemt het garant aen hem
voor Garbrant Pietersz &
belooft daer voor te caveeren.
Actum den 26en juny 1600.
Scheepenen verclaeren voor vonnisse
dat Claes Aeriaensz sal mogen
betalen met een

Jan Syvertsz wonende tot Hoochtwoudt als
eysser contra Garbrant Pieter Garbrants wonende
in de Moerbeec gedaechde / Seyt den eysser dat
hem als eijgenaer van zeker besegelde erffpachtsbrieff, resterend is 12 gouden Carolus
guldens jaerlicx op sekere 4 geerssen lant
als wesende syn hypoteec / leggende in den banne
van Oude Nydorp 't welc laestmael by den
gedaechde gepossideert, & gebruyckt is geweest
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12 gulden als in voorgaende jaere & daermede
sal mogen volstaen / & ontseggen
Jan Syvertsz zynen vorderen
eysch en concluysie opten gedaechden
gedaen & genomen.
Den costen ten wedersyden om
redenen. Actum den 7en augusty
@ 1600.
Dienvolgend consigneert Claes Aeriansz
den 12 gulden alsnoch in juditie
ten behoeve van Jan Syvertsz.

& also den eysser kersmisse laestleden / een jaer
pacht verscheenen / & nyet betaelt en is - - - Concluydeert daeromme dat die gedaechde als
posseseur van zyne hypoteec by U myne
eersame heeren vonnisse / sal werden gecondempneert / omme hem eysser het verlopen
jaer erffpacht, ter somma van 12 gouden
Karolus guldens; ofte die rechte waerde
van dien te betalen / mette costen hieromme
gedaen & by foute van betalinge dat
het hypoteec / daer vooren sal werden
verclaert execuytabel.

De procareur van de eyssers susteneert
dat alhier geen vorder deley
valt noch sursatie van proceCompareerde voor die vierscaere van Nyewe
Nydorp
dueren en valt naedien den
Jan Syvertsz van Hoochtwoudt als procareur
procareur van Pieter Merlyn
van Capiteyn Pieter Merlyn die dach hadde
tewyle syn meester al by
om ----- -- / dede seggen dat synen meester
huys is geweest sekere
& capyteyn al overlange op gebooden & in
termynen inpertinentelycken
dienste geweest was van zynder Exelentie
getreyneert heeft & ooc
Graeff Maurits / en daeromme syne sake
selffs toegeseyt hadden
alhier in rechte nyet en mochte vervolgen / off
gereet in te comen & der
enyge instructie geven om den duyplyc daer
sake te vorderen versoec daernae te maken / maer versochte ootmoedelycken
omme als vooren dat hy alsnoch
aen Schepenen / dat volgende den beylooften
sal dienen van quarterplyc
missyvie van Zynder Exelentie syne sake wilden
ofte versteken te worden van
continueeren & in state stellen soe lange dat hy
't effect van dien.
wederom ontslagen & op te plaetsse zynder
resydentie was gecomen.
OR 5657/191v
Vellich

Jan Syvertsz wonende tot Hoochtwoude als eysser
contra Cornelis Rensz wonende tot Ouwe Nydorp --seydt den eysser / dat hem van de gedaechde resterende is
die somma van 14 k guldens, van 40 grooten 't stuc
ter causse van verscooten & verdiende penninngen.
Concluydeert tot condempnatie van de geeyste somma
com expensis.

Condempnatie dach 6 weecken
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den
17en april 1600.

Floris Claesz eysser / contra Jan Jan Willems
van Veenhuysen gearesteerde om betalinge
ter somma van 7 gulden 11 sth 4 penningen ter
causse van laken nae vermelden syn boec.
Concluydeert tot condempnatie van dien com expenses.
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& is den voorzeyden Jan Jan Willems
gecondempneert tegens den Schoudt in de
somma 7 gulden 2 sth also hy gearesteert
is & uuyten juerisdictie gegaen es
sonder cautie te stellen / noch opten
-------- rechtdach nyet es gecompareert.
Vellich
Scheepenen condempneren den
gedaechde de geeyste somma aen de
eysser te betalen tusschen hier
& 14 dagen / off 't staet langer

Noch d'selve eysser / contra Heynderic Claes Voorin
gedaechde om betalinge ter somma van 8 gulden
5 sth ter causse van laken nae inhoud
syn boec / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

met gemoedt / Actum den 1en
may 1600.
Voor d'inpost ontfangen 2 gulden.
Scheepenen condempneren den
gedaechde / den geeyste somma
te betalen twisken hier &
6 weecken & dat het
hypooteec in den kustincbrieff
geroert hier vooren zal
weesen verbonden & executabel mette rechtelycke
costen / Actum den 17en april
1600

Cornelis Garbrant Dircx Oom als voocht
van Claes Garbrants kinderen eysser
contra Cornelis & Pieter Dircx Snyder
gedaechdens om betalinge ter somma
283-114-0 ter causse van lants kustinge verschenen
kerstyt laestleden naer vermelden
den kustincbrieff. Concluydeert tot condempnatie
van dien & dat het lant in den voorzeyde kustincbrieff geroert hier vooren verclaert sal
worden verbonden & execuytabel.

OR 5657/192
Voor den inpost ontfangen 2 gulden.
Scheepenen condempneren den Solvit
gedaechde den ----------- te betalen
twisken hier & een maent
de geeyste somma mette rechtelyke
costen & verclaeren 't huys & erff
hier vooren verbonden &
execuytabel / Actum den
17en april 1600.

Aeriaen Cornelisz Mannes eysser / contra
Claes Pietsz gedaechde om betalinge ter
somma van 390 gulden ter causse van kustinc
verscheenen kerstyt laestleden / naer
vermelden zyn besegelde kustincbrieff
& concluydeert tot condempnatie van
dien / & dat het huys & erff
daer den kustinc aff spruytende
is / hier vooren verclaert sal worden
verbonden & excecuytabel / com expensis.

Vellich
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Aen de Scout verleyt sententiegelt &
voor den procaratie. 5 sth.
Sceepenen condempneren den gedaechde
in gelt off uuytleg tusschen
hier & een maent off 't staet
langer met gemoedt / Actum den
17en april 1600.
Solvit

Cornelis & Jacop Aeriaensz Vennic
van wegen huer vader eyssers / contra
Teus Gyses van de Sydwint gedaechden om
betalinge
ter somma van 30 gulden op goeder rekeninge
nae vermelden den boelseel / Concluydeert
tot condempnatie in gelt off uuytleg
com expensis.

Cornelis Symon Geertes eysser contra
de geordoneerde voochden van de wedue
en dochter van Elle Jacopsz gedaechde
om betalinge ter somma van 60 gulden
op goede rekeninge ter causse van
lanthuer. Verscheenen kerstyt laestleden.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

OR 5657/192v
Solvit
Schoonert eysser / contra Geryt Heertgies
van de Sydwint gedaechde om betalinge ter
somma van 2 gulden 10 sth ter causse
van verteerde costen. Concluydeert tot
condempnatie.
Solvit
Condempnatie in gelt off uuytleg
nae vermelden den 2 eyssen, tusscchen
hier & 10 dagen mette rechtelyke
costen. Actum den 17en april
1600.

Jan Cornelisz Schoolmeyster opten Sydwint
eysser / contra Dirc Cornelisz Suytland(der
gedaechde / om betalinge ter somma 48-0-0 88-5-0
nae vermelden 2 boelselen / Versoect
daer van gelt off uuytleg tusschen hier
& acht dagen / Concluydeert tot condempnatie.

Noch d'selve eysser contra d'selve gedaechden om beta(linge
ter somma 4-5-0. Versoeckt gelt off uuytleg
nae vermelden den boelseel / Concluydeert tot
condempnatie.
In state 14 dagen
Solvit
Condempnatie dach tot pynster Idem eysser contra Aeriaen Cornelisz
Actum den 1en may 1600
Slootges gedaechde / om betalinge ter somma
van 12 gulden / ter causse van verscheenen
erffpacht / competerend de kerc tot
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Oude Nydorp / als reste van meerder
somma / Concluydeert tot condempnatie com expensis.
In state 14 dagen

Solvit

Idem eysser contra Herc Jansz Woud
neffens Veenhuysen gedaechde / om betali(inge
ter somma van 19 gulden 8 sth ter caus(se
van verscheenen erffpacht / competerend
de kerc tot Oude Nydorp / nae vermelden
syn boec / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

OR 5657/193
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren
den gedaechde, in gelt off uuytleg tusschen hier & een
maent / mette rechtelycke
costen / naer vermelden den
eysch / Actum den 17en april
1600.

Idem eysser / contra Heynderic Janssz Poorter
gedaechde / om betalinge ter somma van omtrent
12 gulden op goede rekeninge / nae vermelden syn
boec ter causse van verscheenen erffpacht
competerend de kerc tot Oude Nydorp /
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Vellich

Solvit
Symon Pieter Knechtes eysser / contra Cornelis
Renssen gedaechde / om betalinge ter somma van
Scheepenen condempneren den gedaechde 9 gulden 12 sth ter causse van hoy
d'eysser te betalen nae vermelden
verschenen al over een jaer / Concluydeert tot
den eysch tusschen hier & Sint
condempnatie com expensis.
Jan toecomende / Actum den
1en may 1600.
Vellich
Solvit
Condempneren om te rekenen tusschen
hier & 14 dagen / met mannen
namentlyc Cornelis Jaspersz
& Hermen Pietersz / & dienvolgend te betalen tusschen hier
& een maent / Actum den
1en may 1600.
Copi en dach.
Aen Scoudt voor sentiegelt betaelt 3 sth.

D'selve eysser vanwegen syn vader
contra Jan Pieter Teus gedaechde / om betalinge
ter somma van 38-10-0 ter causse van
taruw & cooren / met noch het verloop
van dien volgende zyn belofte / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Pieter Cornelisz van de Sydtwint, eysser / contra
Claes Jongeclaes erven gedaechden / om
betalinge
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Condempnatie dach 10 weecken.
Actum den 1en may 1600.

ter somma van 18-12-0 als reste van meerder
somma / ter causse van achterstallige renten
volgens d'oblegatie daer van zynde.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

OR 5657/193v
Pieter Jongejan Snyers laet hem gewillichlyc condempneren an
de wedue & kinderen van Cornelis Jan Aeriaens / te betalen
uuytgaende mey eerstcomend die somma van 116
gulden / offslaend 't gunt daer op betaelt mach syn
spruitende van rentgelt / Aldus gedaen in presentie van
Amel Gerytsz / & Geryt Heertgesz Scheepenen tot Nydorp.
Actum den 17en april 1600.
Scheepenen aprobeeren 't voorzeyde verjaerde vonnisse & reroveeren t' selve
& condempneren den gedaechde in de selve offslaend 't gunt daer op betaelt
is / Actum den 14en may 1601.
Jan Usstesz laet hem gewillichlyc condempneeren
# # Ufftesz ?? # #
Aeriaen Pietersz aen de Zydwint te betalen, ter somma van
64-5-0 tusschen hier & viertagen / off 't staet langer
met gemoedt / Actum den 17en april 1600 / geschiet
ter presentie van Amel Gerytsz & Cornelis Garbatsz
Scheepen tot Nydorp.
Also Pieter Jan Almerts versochte ontslagen te syn van de voochdye
van Cornelis Everts weeskint en de Scheepenen verstaen
datter noch zeker sake ongeaffgedaen syn / daer
by hem die saengaren behoort gedaen te werden
hebben Scheepenen geordoneert dat Pieter Jansz sal
voocht blyven over 't voorszeyden weescen en syne goederen ter
tyt & wyle toe de saken ongedaen gereddet syn
& t'zelvijge gedaen zynde mach Pieter Jansz alsdan
ad nova versoecken gerelaxeert te syn van de voochdye
sal men alsdan doen naer behooren.
Aen mannen namenlyc Arent
Gysebertsz & Aeriaen Hilbrants
tusschen hier & 14 dagen
& soe Jacop nyet coemt rekenen / dat de rekenscap sal staen
aen eysser / & nyet aen de gedaechde.
Actum den 17en april 1600.

Cornelis Dircxz Snyer eysser / contra Jacop
Dirck Jan Donckers gedaechde om rekeninge
& dien volgend betalinge.
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Scheepenen condempneren Teus Gyses in gelt
off uuytleg tusschen hier & pynster
naer vermelden den boelseel van Aeriaen
van de Venninc.
OR 5657/194
Vellich

Solvit
Heynderic Pieter Koots eysser / contra
Jan Dirck Jan Donckers gedaechde om betalinge
ter somma 8 gulden 10 sth / ter goeder rekeninge
ter causse van laken volgende d'eyssers
redgyster / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Vellich

Solvit

Condempnatie dach een maent.
Actum den 1en may 1600.

Tys Aeriaenssen eysser contra Joris Amelsz
gedaechde om betalinge ter somma van 11 gulden
ter causse van gehaelde waer, volgende
d'eyssers regdyster. Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.

Solvit
Vellich
Condempnatie dach een maent.
Actum den 1en may 1600.

De gedaechde laet hem gewillichlyc
condempneren / de geeyste somma
te betalen mette rechtelyke
costen tusschen hier &
14 dagen. Actum den 2en
april 1600.
Condempnatie dach
10 weken. Actum den 1en
may 1600.

Solvit

D'selve eysser / contra Geryt Gerytsz als man
& voocht van Tryn Jaspersdr om betalinge
ter somma 2 gulden 19 h sth ter causse
van gehaelde waer volgende d'eyssers redgyster
Concluydeert tot condempnatie van dien / com
expensis.
Heynderic Heynndericx eysser contra Cornelis
Aeriaen Deckers van Oude Nydorp gedaechde / om
7 gulden ter causse van arbeytsloon / in den
verleden somer verdient / Concluydeert tot
condempnatie
van dien / com expensis.

Pieter Claes Dircx als bruycker van Cornelis Jan
Hercx landen / is van Scheepenen gecondempneert in
gelt off uuytleg tusschen hier & 14 dagen
contra Pieter Heyndericxz t'Oude Nydorp / Achtervolgend syn boec / ter causse van verpondinge
van lantscot.
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OR 5657/194v
Condempnatie dach 6 weecken
mette costen / Actum den 1en
may 1600 / & elcx syn talman.

Griet Hilbrantsdr wedue van Jan
Scagers eyssersse / contra Cornelis Jaspersz
gedaechde / om 28 gulden van vleys versceenen
kerstyt laestleden / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Solvit

Symon van Veen Balliu van der
Nyburch & Cornelis van Rietwyc
Bailliu van Egmont con socus in der
qualite soe sy procedeeren eyssers
contra
De wedue & kinderen van Pieter Claes
Hermens & de wedue & erffgenamen
van Pieter Baykes gedaechdens / D'eyssers
versoecken / dat de gedaechdens ofte haere
grandeur Pieter Merlyn / sal
dienen van quatruplyc / ofte
versteken te werden van 't effect
van dien.

Solvit

Claes Voorin eysser / contra Floris Cornelis
Jan Reyers gedaechde / om rekeninge &
dien volgend betalinge.

OR 5657/195
Vellich
Condempnatie te betalen tusschen
hier & 6 weecken mette
rechtelycke costen. Actum
den 17en april 1600.

Vellich

Claes Huysjannes / eysser contra Pieter Pietersz
Dissel gedaechde / om betalinge ter somma 26-9-4
berekent gelt / ter causse van laken.
Concluydeert tot condempnatie van dien com
expensis.
Idem eysser / contra Cornelis Aeriaensz
Venninc gedaechde / om betalinge ter somma
van 16 guldens 16 sth / ter causse van laken.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Is genamtiseert voor d'inpost 20 sth.
Op rekeninc tusschen hier &
14 dagen. Actum den 17en april

Claes Symonsz eysser / contra Aeriaen
Pietersz Smeerdenborst gedaechde om rekeninge
& dienvolgend betalinge ter somma
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1600.
61-10-0. Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Aen mannen tusschen hier & 14 dagen
& soe pertye nyet compareert om te rekenen
dat de rekenscap sal staen aen de comparant
& nyet aen de sricunbant.
Scheepenen stellen den questie hinc inde / contra Symon
van Veen con socus eyssers & Pieter Merlyn als
grandateur soe hy procedeert verweerer in sursatie
ter tyt & wylen toe dat den Capyteyn Pieter Merlyn
wederomme ter plaetsse synder resydentie uuyt
des lants dienste gecomen sal syn / ofte ten waere
dat den voorzeyde Merlyn quame te overlyden.
Voor den inpost is
by Cornelis Dircxz
furneert 2 gulden
den 26en juny 1600.

Aeriaen Cornelisz Mannes laet hem gewillichlyc condempneeren Cornelis Dircxz Snyer te betalen twisken hier &
6 weecken off 't staet langer met gemoedt ter somma
van 183 gulden 6 sth 11 penn.
Actum den 17en april 1600.
Scheepenen hebben den willyge condempnatie by Aeriaen
Mannes gedaechde geapprobeert & dien volgend verclaert
't huys & erff daer den kustin van spruyten es daer
voor verbonden & execuytabel / mette costen / Actum
den 26en juny 1601.

OR 5657/195v
Scheepenen condempneren den gedaechde
den geeyste somma te betalen
tusschen hier & 8 weecken
salvo zyn garant op Jan
Gerytsz / Actum den 17en april
1600.

Jacop Huygen van Opdam eysser contra
Jan Dircxz gedaechde / versoeckt den eysser also
den gedaechde hem gewillichlyc heeft laten
condempneren / omme Jacop Huygen te indempneeren vry costeloos & scadeloos te
houden van de 31 gulden / als Pieter Lourusz
opten schuyt / by Cornelis Jaep Huyges van
Jan Gerytsz gecocht spreecken als off resten
is / versoeckt d'eysser dat den
voorzeyden gedaechden / gecondempneert sal
worden in de willyge condempnaty & voorts
gecondempneert ten princepael in de voorzeyden
somma.
Jan Cornelis Jan Jan Reyers eysser / contra
Scoonert gedaechde / om betalinge.
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Condempnatie dach een maent
Actum den 17en april 1600.

De Weesmeysters eyssers / contra Jan
Cornelis Jan Reyers om betalinge ter
somma van omtrent 30 gulden op goeden . . . . . .

Compareerde voor ons Scheepenen by mannen Geryt Heertgesz &
Cornelis Garbratsz, Claes Wyleffsz van Oude Nydorp, den
welcken bekenden wel & duechtelyc sculdich te wesen de
nagelaten wedue & kinderen van Cornelis Jan Aeriaens
† / de somma van 250 k guldens
spruytende van berekende penningen / welcke penningen hij
d'voorzeyde wedue & kinderen beloofde te betalen te mey
1601 & costeloos & scadeloos.
OR 5657/196
Compareerde voor ons ondergezeyde Scheepenen Claes
Wyleffsz van Oude Nydorp / den welcken tot eenen
tot eenen vryen eygendome opgedragen heeft & draecht
opmits desen / in handen en tot behoeve van den nagelaten wedue & kinderen van Cornelis Jan Aeriaensz
† zyne 7 koebeesten die hy nu tegenwoordich
heeft / mitsgaders noch alle zyne bedden deeckens
kassens & voorts alle zyne roerende goederen ofte
huysraedt geen uuytgesondert /
die hy nu tertyt heeft / omme
daer mede te doen & laten sulcx als huer vrye
eygen goederen / sonder eenyge contradictie van hem
comparant voernoemt ofte zynen erven / behoudelycken
& onder espresse condytien / waer't sake & by aldien
dat hy comparant voernoemt / ofte zynen erven / tusschen
hier & mey anno 1601 aen handen
van de voorzeyde wedue & kinderen ofte haeren voocht opbrachte
de somma van 250 gulden tot 40 grooten
Vlaems 't stuc / dat in sulcken gevalle / hy comparant
voorzeyd zyne koebeesten & huysraedt voor hem selver
sal mogen behouden / Aldus gedaen desen 17en
april @ 1600 in presentie van Geryt Heertgesz
& Cormelis Garbrantsz Scheepenen der stede van
Nydorp / in oirconden is deser by den voorzeyde Sceepenen
ondertekent / my present Secretaris
Floris Claesz Buyten
Bij mij Gerrit Heertgis
Bij mij Cornelijs Garbens Kruis.
OR 5657/196v
Rechtdach den 1en may 1600
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Solvit
Cornelis Janssen Grooteman eysser
contra
Jan Claesz Oterlyc gedaechde / om rekeninge
van zekere penningen die ongedeelt
gebleven zyn van d'erffenis van
† Meyns Claes & Jan Claesz onder
hem heeft / mits noch 7 gulden
dien hy ingehouden heeft van de kustinc
& voorts van arbeytsloon van ploegen
& seyen / en arbeytsloon van 't paert
mits noch scaed by de gedaechdes beesten
in den voorleden 2 beesten den eysser
gedaen / Concluydeert tot condempnatie.
Claes Janssen Wever eysser / contra
Marytgen Pietersdr Scoonert gedaechde
om betalinge ter somma van omtrent
55-10-0 op goede rekeninge ter causse van
bedongen ofte gereede kustincpenningen.
Concluydeert tot condempnatie.
Solvit

Elle Wyleffs eyser / contra Pieter Jonge
Jan Snyers gedaechde / om betalinge ter somma
16-18-0 ter causse van arbeytsloon
& coop van houdt / Concluydeert tot condempnatie
com expenses.

OR 5657/197
Jacop Jan Jacops eysser / contra Dirck Jonge
Claes gearesteerde / om betalinge ter
somma van . . . . . . . als reste van meerder
somma / naer vermelden syn oblegatie.
Vellich
Scheepenen condempneren
Solvit
den gedaechde de geyste somma te
betalen tusschen hier &
Sint Jacop / mits 't gunt den gedaechde
middelertyt metten eysser
affrekent dat 't selve sal in
cortinge comen / Actum den
1en may 1600 / mette costen.

Evert Nannincxz de Bichael van Alcmaer
eysser / contra Guert Reyers van Weel
off haer voocht gedaechdes / om betalinge
ter somma 14-15-12 ter causse van laken
by haer in den jaere 94 gehaelt volgens
d'eyssers redgyster / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
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Scbeepenen condempneren den gedaechde
den geeyste soma tusschen hier &
't Sint Jacop eerstcomend te betalen
mits dat welc den gedaechde middeler
tyt / metten eysser affrekent
dat 't selve affslach sal strecken.
Actum den 1en may 1600
mette costen.
Condempnatie dach tot Sint Jacop Solvit
& wat den gedaechden middeler tyt
metten eysser affrekent dat
't selyeve in affslach ontfangen sal werden
mette costen. Actum den 1en
may 1600.

D'selve eysser / contra Cornelis Jaspersz
gedaechde / om betalinge ter somma 62-18-12
ter causse van laken / gehaelt zedert
den 27en september 97 volgens d'eyssers
redgyster / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
D'selve eysser contra Tryn Jaspers off
haer gerechte voocht gedaechden om betalinge
ter somma 12 gulden ter causse van laken
gehaelt den 14en juny 98 volgende
d'eyssers redgyster / Concluydeert tot
condempnatie
com expensis.

OR 5657/197v
ij Vellich
Condempnatie tusschen hier &
Solvit
6 weken met rechtelyke costen
off hy keert het over 14 dagen met
beter recht. Actum den 1ten mey 1600.

Heynderic Pietersz Lakencooper tot
Nydorp / eysser contra Jacop Dircxz gedaechde
om betalinge ter somma 10 gulden op goede
rekeninge ter causse van laken.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Vellich
Scheepenen condempneren den gearesteerde
te betalen binnen 10 dagen / mits dat
Tryn Jacops de huysvrou van Willem
des gedaechdes huysvrou op huyden in
Jacopsz gedaechde eysser contra Boots
handen van de Scoudt hantastinge
van Veenhuys / gearesteerde
gedaen heeft omme 't gewysde te
om 4-10-0 berekent gelt. Concluydeert
voldoen, off in te leggen
tot condempnatie com expensis.
volgens den prevelegien / Actum
den 1ten may 1600.
Scheepenen condempneren de gedaechde de
geeyste somma te betalen
Solvit
tusschen hier & pynster & den
eysch van reconventie aen
mannen als / Cornelis Rembrants
Cornelis Castercom / & Pieter Cornelis
Michiels tusschen hier & 14 dagen.
Actum den 1en may 1600.

Dirck Claesz Backer eysser contra
Tys Cornelisz Stooc gedaechde / om betalinge
ter somma 8-18-8 / ter causse van
bacloon / Concluydeert tot condempnatie.
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ij Vellich
Solvit
Condempnatie dach tot Sint Jacop
mette rechtelycke costen. Actum
den 1ten may 1600.

Syvert Pietersz eysser / contra Marytge
Tysses gedaechde off haer voocht / om
betalinge van 33-4-0 / berekent
gelt / offslaend 18-5-0 daer op
betaelt / ter causse van rog &
waer / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

OR 5657/198
Schepenen condempneeren den
gedaechde / d'eysser te betalen ter
somma 22 gulden / tusschen hier
& een maent / mette rechtelycke
costen / Actum den 15en may
anno 1600.

Jan Cornelis Dircx eysser / contra Dirck
Cornelisz Suydlander gedaechde om betalinge
ter somma van 22 gulden / ter causse
van een vette koe / al overlanc verscenen.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Dirck Cornelisz Suytlander laet hem gewillichlyc
condempneeren Cornelisz Cornelisz Boeling tot Winckel
te betalen twisken hier & 8 dagen ter somma van
omtrent 16 gulden / spruytende van een boelseel / op goede
rekeninge / geschiet in presentie van Aeriaen Symonsz
& Cornelis Michielsz Scheepenen tot
Nydorp / Actum den eersten may 1600.
Solvit
Claes Symonsz Waert tot Oude Nydorp, eysser
contra Pieter Dircxz Piet Sym / gedaechde / om
betalinge ter somma van 1 gulden 5 sth 12 penn
ter causse van verteerde costen / Concluydeert
tot conndempnatie com expensis.
Vellich

Solvit

Idem eysser contra Symon Janssen Exsen
gedaechde om betalinge ter somma 4-5-12
ter causse van verteerde costen / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Schoonert eysser contra Cornelis Jaspersz
gedaechde.

OR 5657/198v
Vellich

Den Offiscier eysser / contra Jan Pieters
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Dirck Claes verweerer / dienen op huyden
van inventaris & haeren stucken aen
wedersyden / mits dat elc ander sal
leveren ter halver vierscaer copie.
Condempnatie
/ Vellich

Solvit
Claes Voorin eysser / contra / Heynderic Oude
Neels gedaechde / om rekeninge & dienvolgend
betalinge. Concluydeert tot condempnatie
van dien / com expensis.

+ Herc Jansz

Scheepenen condempneren Claes Lammerts wedu / Jaep Allerts /
Cornelis Huybertsz / Geryt Jacopsz Bremer / Jan Cornelis
Jan Reyers / Dirc Pietsz & Tys Pietersz / Symen Dircxz & + contra
Floris Claesz Ontfanger van verpondinge, in gelt off uuytleg / nae vermelden syn boec, tusschen hier & . . . . . . . . . . .
Actum den 1en may 1600.
Cornelis Jaspersz geeft hem over / om tusschen hier &
14 dagen / contra Pieter Jan Almersz eysser
met zyne borgen te comen gereet / om den brieff te
verlyen / & onder 't segel te helpen /

Scheepenen condempneren den gedaechde
d'eysser te betalen 't gunt d'eysser
Solvit
duechdelyc can doceren Reyer
geleent te hebben & den vorder
different aen de kuer / Actum den
15en may 1600.

Albert Cornelisz Snel / eysser / contra
de voochden van Reyer Muller's kint
gedaechden om rekeninge van de verteerde
costen / & / soe de voochden nyet compareren
dat de rekening sal staen / aen de eysser
& nyet aen de gedaechde /

OR 5657/199
Scheepenen wijsen den different hinc inde
contra Cornelis Jan Kuecx eysser / & Jan Hilbrants gedaechde
aen mannen tusschen hier & 14 dagen / namentlyc aen
Cornelis Rembrantsz & Dirck Claesz Scotfanger
mits soe in slot van de rekening het different boven
den 50 gulden is / dat den inpost moet betaelt werden
by Meyster Cornelis dien daer voor belooft heeft
te caveren / & wat elc anders erckent dat hy 't selve
moet betalen.
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Up huyden den 1en may anno 1600 / heeft Pieter Pietersz
Bremer / alhier in judytie geconsingneert de somma van 110-4-0
van de kustinge van 't huys eertyts toebehoorend Cornelis Jansz
Backer tot Oude Nydorp / by hem by execuijtie gecocht
verschenen kerstyt laestleden, seggende dat d'selvyge alle
vordere scaden dies aengaende hem sal bescutten.
Cornelis Jansz als procareur van de erffgenamen van Yde
Melis es † / tot Hoorn / versoeckt dat d'selve penningen
van hier nyet sullen gelicht mogen worden / voor & aleer
by Sceepenen gedisponeert sal wesen / op te sententie van preverentie.
Scheepenen verclaeren by vonnisse / dat de gefurneerde penningen
onder Cornelis Michielsz als Scheepen geconsingneert
sullen blyven totte sententie van preverentie, tot behoeve
van degenen die tot dies gerechticht zyn.
Scheepenen condempneren Jacop Cornelis Rensz & Heynderic Jacop
Symonsz contra Govert Pietersz Schoudt tot Veenhuyzen / omme
binnen twee mael 24 uren getuijchenis te geven / opten
interrogatorium / dien hemluyden sal gelevert werden / Actum
den 1en mey 1600.
OR 5657/199v
Jan Usstesz van Oude Nydorp / laet hem gewillich
condempneren / Meyster Claes Dircxz te betalen
tusschen hier & 14 dagen / oft 't staet langer
met gemoedt ter somma van 13 gulden
& 10 sth / geschiet in presentie van Amel
Gerytsz Scheepen / tot Nydorp / Actum den
15en may @ 1600.
OR 5657/200
Den 15en may anno 1600
Vellich
Condempnatie tusschen hier
& 14 dagen / off 't staet langer
met gemoedt / Actum den 15en
may 1600.

Vellich
Condempnatie dach tot Sint

[Ufftesz ?]

Solvit

Heynderic Heyndericxz eysser / contra Lourus
Claesz gedaechde om betalinge ter somma van
52 sth ter causse van arbeytsloon / aen het
gedaechdes huys verdient / Concluydeert tot
condempnatie / com expenses.

Solvit

Albert Janssen eysser contra Sybrant
Cornelisz Langereys gedaechde / om betalinge
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Jacop in de geeyste somma / Actum
den 12en juny 1600.

ter somma 27 gulden ter causse van coop van
een veers verscheenen Sinte Maerten nu
laestleden / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Vellich
Condempneert dach 3 weecken
off sy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den
29en may 1600.
Versteken van keer en weer.

Meester Claes Dircxz Bercman eysser
contra Anna Jacops van Oude Nydorp
gedaechde / om betalinge ter somma 4 gulden van
meesterloon / geeacordeerde penningen
offslaende 18 sth daer op betaelt
/ Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Solvit

Solvit
D'selve eysser / contra Heynderic Jacops Claessz
gedaechde / om betalinge ter
somma 7 gulden, ter causse van meesterloon
over de keur aen des gedaechdes hant
gedaen / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.
OR 5657/200v
Vellich

Solvit

Cornelis Pietersz van Schagen eysser
Lakencoper aldaer / contra / Cornelis
Albertsz met syn moer gedaechden / om
betalinge ter somma van 15-19-0 ter
causse van laken / by Cornelis Albertsz
gehaelt volgende d'eysers redgijster.
Concluydeert tot condempnatie com expensis
mits d'een betalend d'ander bevryt
te syn.

Solvit

Pieter Cornelisz Herbergier eysser
contra
Pieter Aeriaensz Boots van Veenhuysen
gearesteerde om betalinge.

Genamtiseert voor den inpost
Solvit
twee gulden
De gedaechde is by Scheepenen vonnisse
gecondempneert den geeyste somma
te betalten twisken hier & een
maent / mette rechtelycke
costen / Actum den 15en mey 1600
op welcke vonnisse Cornelis

Jan Wyertsz van Hoochtwoudt eysser
contra Cornelis Renssen van Oude Nydorp
gedaechde / om betalinge ter somma van
200 gulden nae vermelden syn twee
oblegatien / hooftsomma, met het
verloop van dien monterend ter somma
39-14-8 / Concluydeert tot condempnatie
van dien com expenses.
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Renssen neemt syn 10 dagen.
Noch gecondempneert contra den Scoudt
ter causse van verwilckeurt gelt.
in 10 sth.
Aeriaen Pietersz van Schagen man en voocht van d'
wedue van Cornelis Jan Geryt Oyts / laet hem
gewillichlyc condempneeren contra Floris Claesz
Ontfanger van de verpondinge van de jaere 98 & 99 tot
Nydorp in gelt off uuytleg twisken hier &
14 dagen / nae vermelden syn boec / Actum den
15en may 1600.
OR 5657/201
Vellich
Vellich

Condempnatie dach 6 weken
Actum den 29en may 1600.

Solvit

Jonge Jan Ufftes eysser / contra / Cornelis Aeriaen
Deckers gedaechde / om betalinge ter somma van 14 gulden
ter causse & als reste van een koe / Concluydeert
tot condempnatie com expenses.

Solvit
Jacop Jan Uftes eysser / contra Sybrant
Condempnatie dach 14 dagen
Dulles gedaechde / om betalinge ter somma
Vellich off hy keert het met beter
4 h guldens ter causse van arbeytsloon
recht twisken hier & 14
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
en
Vellich dagen / Actum den 15 may 1600.
In der sake hangende voor den vierscaer alhier / tussen
den Schoudt eysser / & Jacob Aeriaensz mitsgaders
Aeriaen Pietersz van Scagen. Verweerers / hebben Scheepenen
den questye hinc inde gewesen aen de prevelegie.
Dien volgende versochten pertyen hinc inde wien den
previelegie helpt ofte deert /
Verclaeren Scheepenen voorts voor vonnisse / dat by
aldien / den acte van wantael, in den prevelegie
binnen 14 dagen nyet gevonden wert, condempneeren
in dien gevalle d'voorzeyde Jacop Aeriaensz tegens
den Officier in een correctie / Actum den 15en may 1600.
Scheepenen verclaeren by vonnisse, ten
versoecke van Symon Aeriaensz van Schagen /
dien Joris Amelsz heeft doen sommeeren
& renoveeren van voldoeninge van zeker voorgaende
vonnisse / & by Joris Amelsz geen goederen heeft
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daer aen hy aenwysinge conde doen / dat d'voorzeyde
Symon Aeriaensz also Joris Amelsz geen aenwysing(e
van goederen conde doen / om aen te mogen execuyteren
dat daeromme d'voorzeyde Symon Aeriaensz mach d'execuytie
deridgeeren / aen den persoon van Joris Amelsz selffs.
In der sake hangende voor den vierscaer tusschen den
Scoudt eysser / & Jan Arentsz verweerer, verclaeren
Scheepenen by vonnisse dat d'Offycier syn aenseg
sal doceeren met wetachtyge getuygen.
Vellich

Scheepenen condempneren Jacop Allertsz Oude Nydorp / &
Piet Zykes / contra Albert Jansz Ontfanger van verpondinge
in gelt off uuytleg / tusschen hier & 14 dagen. Actum
den 15en may 1600.

OR 5657/201v
Cornelis Heerincxz van Harinchuysen rechtelyck
gearesteert zynde ten versoecke van Pieter Gerytsz
Gorter, als medestander van de paerdepacht
over Nydorp cogge / met Geryt Claesz / tuycht
& verclaert warachtich te wesen dat hy
vercocht heeft aen eenen Symon Smit van
Alcmaer / een swart heynst paert voor
23 pont flaems / vry gelt & tuycht
wyder nyet / Actum in gespannen vierscaer den
15en may 1600.
Solvit
Cornelis Jacopsz van Hoogebiere eysser / contra
Jan Aeriaensz Backer / gedaechde / om betalinge
ter somma 8 gulden ter causse van coop
van een suech / by den eysser te dancke
ontfangen / Concluydeert tot condempnatie.
In der sake hangende voor dese vierscaere / tusschen
Jacop Aeriaenssen & Claes Claesz Weesmeysters
tot Nydorp van de jaere 99 / eyssers / contra Jan Hillens gedaechde
om betalinge van zekere lanthuer / als reste van
meerder somma / Waer tegens Jan Hilbrantsz
heeft in garand aengeeyst eenen Dirck Jans Kuec
versochte also Dirck Jansz huysvrou & dochter / het
lant weder van hem overgenomen & by Dirc Jansz
gebruyckt es / hem van eysch & concluysie
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van de Weesmeesters sal indempneeren /
Verclaeren Scheepenen by vonnisse dat Dirc Jansz d'voorzeyde
Jan Hilbrants, van de eys by de Weesmeysters op hem
gedaen sal vryen & garandeeren / & condempneeren
Dirc Jansz in den eysch by d'Weesmeysters op hem
Jan Hilbrantsz gedaen & genomen / off ten waere
Dirc Jansz 't selvyge keerde met beter recht tusschen
hier & 14 dagen.
Joris Amelsz eysser / contra Jan Tysz gearesteerde.
OR 5657/202

vanaf hier:



voorseyde voorzeyde
ffytier ffycier

Solvit
Vellich
Sceepenen condempneren den gedaechde
in gelt off uuytleg / tusschen hier
& 14 dagen / Actum den 15en may
anno 1600.

Pieter Jongejan Snyers / eysser / contra Brecht
Fattes / & Jan Rinckel gedaechden om betalinge
van molenscot / ter somma 13 gulden ter goede
rekeninge / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

Heynderic Claes Voorins gearesteert zynde
omme der waerheyt getuychnis te geven ten versoecke
van Floris Cornelis Jan Reyers, tuycht in juditie
dat hy daer om aen & by es geweest, doen
Pieter Dircxz / Pieter Woutersz toeseg gedaen
heeft te betalen / & dat Pieter Dircxz den toeseg
gedaen heeft met gemoedt / maer datter nae
date den toeseg eenich questie geresen es / nyet
wetende waerom / Actum den 15en mey 1600.
Compareerde by gespannen vierscaer voor Scheepenen tot Nydorp
Aeriaen Gerytsz & Cornelis Reyersz poorteren binnen Nydorp
als geordoneerde voochden / van den nagelaten wedue ende
kinderen van † Cornelis Bertomeusz Snyer / onlancx deser
werelt overleden / & verclaerden hoe dat hem insien laet
dat den voorzeyden boel / met zekere merckelycke sculden belast
is / & jae veel meer als daer goederen zyn / omme den
sculden mede te voldoen / & datsse met den wedue &
haere kinderen / geresolveert & voor raetsaem geacht is
omme den selven boel & goederen, te laten volgen ten
behoeve & proffyte van de geemeene credytueren / soe
is't dat sy van wegen d'voorzeyde wedue & kinderen, den voorzeyden
boel geheel leedich staen mitsdesen & opdrage in
handen & ten behoeve van de gemeene credyeurs / der
308

voel boel / omme de selve tsamen gepaert & gedeelt te werden
soe nae rechte behooren sal versoeckende aen ons
Scheepenen ome by ons geordoneert te werden een ofte
meer sequesters / omme d'selve boel te redden ten proffyte
van de gemeene credyteurs.
Op welcke versoec Scheepenen geordoneert hebben tot sequesters
der selver boel / Claes Cornelis Kruyff & Arent Gysbertsz
Houtsagers / den welcken den Offycier in desen sal assisteeren.
OR 5657/202v
Den 20en mey 1600
Condempnatie dach 14 dagen.
Actum den 12en juny 1600.

Tys Heyndericxz eysser / contra Dirck
Claes Jeuwes gedaechde / om betalinge ter
somma van omtrent 12 gulden op goede
rekeninge
ter causse van houdt en costgelt van
een kint / Concluydeert tot condempnatie.
Tys Aeriaen Tysses eysser / contra Cornelis
Jan Kuecx gedaechde.

Vellich

Solvit
Dirck Claesz Opdam eysser / contra Aeriaen
Hilbrantsz gedaechde / om betalinge ter somma
van 17-5-0 / ter causse van fleys.
Concluydeert tot condempnatie / com
expensis.
Compareerde voor Scheepenen tot Nydorp / Hermen
Pieter Albertsz wonachtich op Luttgewinckel / & heeft
by Symen Wille wel & wetlycken opgedragen & draecht
op by desen / in handen van Cornelis Reyersz om Keel
& synen erven / alsulc recht & actie als hy comparant
heeft / & pretendeert / opte koebeesten van Cornelis
Bertomeusz Snyer / die welcken hen voor Scheepenen
voor seker achterwesen, opgedragen ofte ten onderpand
gestelt zyn / & kent daer van / van Cornelis Reyersz
geheel & ten vollen vernoecht te syn / den laesten penningen
metten eersten / Actum den 29en may 1600.

OR 5657/203
Den 29en may 1600
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Solvit Jan Jansz Wit van wegen zyn
huysvrouw, & Jan Jansz Castercom
als voocht van Stynes kinderen
eyssers / contra Cornelis Rensz gedaechden
om betalinge ter somma 150 gulden hooftpenningen / met noch 2 jaer.
Vellich

Solvit

Condempnatie dach een maent
mette rechtelycke costen. Actum
den 29en may 1600.

Luytgen Cornelisz van Winckel / man &
voocht van syn huysvrouw eysser / contra
Heynderic Oudeneels gedaechde om betalinge
109 guldens / ter causse van
geleende penningen / vermogen d'obbelegatie
ofte verbant / in't weesboec deser stede.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis / offslaend nyetemin
't gunt daer op betaelt is / als wesende
70 gulden.

Condempnatie in gelt off
uuytleg tusschen hier & een
maent. Actum den 29 may
1600 / mette rechtelycke costen.

Tryn Claes Wyleffsdr eyssersse / contra
Claes Pietersz gedaechde om betalinge ter
somma 39 gulden 4 sth 6 penn
volgende den boelbrieff / Concluydeert
tot condempnatie van dien / & versoeckt
zy eysser gelt off uuytleg, van de voorzeyde
somma / com expensis.

Condempnatie in gelt off uuytleg / tusschen hier &
Mateus / Actum den 29en
may 1600 / mette rechtelycke
costen.

Geryt Heertgesz eysser / contra / contra
Cornelis Pietges van de Zydwint / nu wonende
in Zeelant gearesteerde / om 16 gulden 15 sth
ter causse van hoy, volgende den boelbrief
& versoeckt daer van gelt off uuytleg
com expensis / offslaend nietemin des te
gearesteerdens arbeytsloon tot 7 gulden 18 sth
by hem met meyen verdient.

OR 5657/203v
Solvit
gefurneert voor d'inpost 2 gulden.
Vellich
Scheepenen condempneren den gedaechde
te betalen den geeyste somma tusschen
hier & 10 weecken / mits dat
d'execuytie sal surceeren den tijt
van 10 weeken / mette costen
& dat het huijs & hypoteec
in den kustincbrieff geroert, daer

Aeriaen Jacopsz Buegel eysser / contra
Claes Symonsz Waert tot Oude Nydorp
in 't Roohert aen de Horn / als possesser
van des eyssers hypoteec gedaechde
om betalinge ter somma 199 gulden 8 sth
ter causse van huyskustinge verscenen
mey @ 99 voorleden / volgende
den besegelde termynbrieff daer van
zynde / Concluydeert tot condempnatie van
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voor sal syn verbonden & execuytabel.
dien & dat het hypoteec in den selven
en
Actum den 29 may 1600.
brieve vermeldt hier vooren
Op 't versoeck by Aeriaen Jacopsz Buegel
verclaert sal worden verbonden &
aen den gerechte gedaen / Schepenen verclaeren execuytabel / com expensis.
dat den Officier 't huys & erff, in arest
sal mogen nemen ten behoeve van
Aeriaen Jacopsz Buegel om d'execuytie daer te deridgeeren
volgende 't bovengezeyde vonnisse / & dat 't errest sal stadt houden.
Dienvolgende heeft d'Officier 't voorzeyde huys & erff in areste gestelt
ter presentie van Schepenen / in volle vierscaer / Actum den
12en july 1600.
Solvit
De gedaechde laet hem gewillich
condempneren / den geeyste
somma te betalen / tusschen hier &
een maent / mette rechtelycke
costen. Actum den 29en may
1600.

D'selve eysser contra Jan Cornelisz
Bleskes gedaechde om zyn oblegatie te
kennen ofte ontkennen / Concluydeert
tot condempnatie van dien & by provysie
tot namtissement / van de somma 108 gulden
ter causse van toegeseyder penningen
verscheenen mey laestleden volgend
den selven oblegatie daer van
zynde / com expensis.

OR 5657/204
Aeriaen Gerytsz Butterpot / als voocht van de
wedue & kinderen van Cornelis Jansz
Schippers eysser contra
Aeriaen Heyndericxz van Oude Nydorp
gedaechden / om betalinge ter somma van 220 gulden
ter causse van caes / Concluydeert tot condempnatie
van dien / com expensis / offslaend nochtans
't gunt d'eyssers, den gedaechden sculdich mogen
zyn van houdt.
Die gedaechde laet hem gewillichlyc condempneren de geeyste
somma te betalen, t'Sint Jacop eerstcomend / mette costen / Actum
den 29en may 1600.

D'selve eysser contra / Jan Pietges gedaechde
om 8 gulden ter causse van arbeytsloon van
timmeren / Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.

Philips Clapmolen van Schagen protesteert
op huyden van costen scaden & interesten
op & tegens den eysch by den Offycier
op hem gedaechde gedaen & genomen.
Actum den 29en may 1600.
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In der sake hangende voor den vierscaer, tusschen Geerte
Gerytsdr van Langendyc eyssersse / & Jacop Pietersz
Ruych gedaechde // hebben Scheepenen den questie hinc
inde in't lange gehoort & op dies in
alleS gelet naer behooren, ontseggen den eyssersse
van haeren eysch & concluysie opten gedaechden gedaen
& genomen / & apsolveeren den voorzeyden gedaechde van de selven
op welcke vonnisse Jan Tysz als procareur van Geerte
Gerytsdr protesteert & provoceert hem mitsdesen
refermant voor den Hove in Hollat / Actum den 29en may
1601.
OR 5657/204v
Scheepenen condempneeren Jan Hilbrantsz Cornelis Jansz
Kuec te betalen ter somma van 111 gulden 3 h sth
binnen 3 weken offslaend 31 sth daer op betaelt mette rechtelycke
costen / ten waere Jan Hilbrantsz te 14 dagen
't selvyge keerde met beter recht, & bewys inbrachte van Meynert Jacopsz t'Alcmaer & van
Medenblyc. Actum den 29en may 1600.
Scheepenen aprobeeren den
willyge condempnatie.
Cornelis Rensz laet hen gewillichlyc condempneren
Actum den 12en juny 1600. contra Jan Syvertsz tot Hoochtwoudt in de somma van
14 gulden / mits dat d'execuytie sal surceeren den
tyt van een maent / Actum den 29en may 1600.
Scheepenen condempneren Aeriaen Pietersz Smeersz
Claes Symonsz t'Oude Nydorp te betalen ter somma van
61 gulden 3 h sth / d'een helft t'Sint Jan / ende
de reste Mateus / Actum den 29en may 1601.
Claes Kruyff als voocht van Anna Jacop Claes / &
Aeriaen Jan Uftesz zyn gecondempneert / contra gelt
off uuytleg / tegen Floris Claesz spruytend
van verpondinge / tusschen hier & 14 dagen.
Actum den 29en may 1601.
Cornelis Pieters van de Sydwint nu wonend
in Seelant / is by Scheepenen gecondempneert
contra den Scoudt in 7 gulden & 2 scellingen & dat
uuyt sake den voorzeyde Cornelis Pietersz in arest
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genomen es / & nyet es versceenen.
OR 5657/205
Den 12en juny 1600
Vellich
Solvit
Condempnatie dach Sint Jacop off
hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den
12en juny 1600.

Solvit

Condempnatie dach een
maent / off hy keert het
over 14 dagen met beter recht.
Actum den 12en juny 1600.
Verclaert te syn versteken van
keer & weer. Actum den
26en juny 1600.

Aeriaen Cornelisz Decker op Veenhuysen
als actie en transpoort hebbend van Cornelis
Aeriaensz syn soon / eysser / contra Claes
Wyleffsz gedaechde / om betalinge ter somma
44-12-0 naer vermelden zyn oblegatie.
Concluydeert tot condempnatie van dien / com
expensis.
Pieter Willemsz Houtcoper tot Hoorn eysser
contra Aeriaen Heyndericsz / t'Oude Nydorp
gedaechde / om betalinge ter somma 83-16-0
salvo juyste calculo ter causse van houdt
lange verscheenen / Concluydeert tot
condempnatie van dien / com expensis.

Jan Syvertsz Hoochtwoudt / eysser
contra / contra Claes Pietsz gedaechde / om
betalinge ter somma 2 gulden 10 sth ter
causse van toegeseyde & belooffde &
verdiende penningen / Concluydeert tot condempnatie.

Den Schoudt eysser / contra Jan Coster als procareur
van Aeriaen Snyer / Acordeeren in in juditie
datsse over 14 dagen beyde gereet sullen
furneeren / op pene van verstec / Actum den
12en juny 1600.
OR 5657/205v

± Uuyt crachte
van 't placaet

In der sake hangende voor den vierscaer tusschen den Offycier
eysser & Aeriaen Jacopsz verweerder / hebben Schepenen
d'voorszeyde gedaechde gecondempneert / contra d'voorzeyde Offycier in
een boete van 10 pont / off ten waere Aeriaen Jacops
tusschen hier & 14 dagen / purdgeerde by eede den
quetsuer / aen den persoon van Dirck Jansz nyet gedaen
te hebben / & ontseggen den voorzeyden Offycier / zyn vordere
eysch & concluysie ± opten voorzeyden gedaechde gedaen & genomen.
Actum den 12en juny 1600.
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Op welcke vonnisse den Offycier hem stelt refermant voor den
Hove in Hollandt / opten 26en juny 1600 renofeert den Officier van
gedane refermatie voor desen instantie.
Scheepenen persisteren by 't voorzeyde vonnisse / Actum den 26en junij 1600.
& protesteert Jacop Cornelisz op 't voorzeyde vonnis & neemt syn 10 dagen / Actum ut supra.

Jan Syvertsz van wegen Jan Pieter Dirc Claes gedaechde die dach
hadde om te reprocheeren / inployeert voor
reproos / alle reprochen van rechten / ontkennend qualycken
alle feyten & middelen / by den eysser enichsins voorgestelt / hem gedaechde enichsins prejuditierend.
Den questie hinc inde tusschen Symon Pieter Knechtes eysser
& Jan Pietersz verweerer / hebben Sceepenen geapoincteert
aen mannen / namentlyc: Hermen Pietersz / Pieter Jan
Almers / Geryt Taemsz & Cornelis Pietersz / mits dat
d'arbyters is't sy pertyen nyet connen acorderen / huer advys
scriftelyc sullen overleveren. Actum den 12en juny 1600.
Scheepenen condempneren Floris Cornelisz Reyers in
gelt off uuytleg contra Floris Claesz ter causse
van verpondinge twisken hier & 14 dagen. Actum den 12en
juny 1600.
Scheepenen condempneren Dirck Vechtersz also hy
rechtelycken gecyteert es met een weet alhier
gebleken / & nyet gecompareert en es / contra den
Schoudt eysser / in zyn eerste defout, met 't proffyt
van dien / & acordeeren den eysser een anderde
weet.
OR 5657/206
Compareerde by gespannen vierscaer / Aeriaen Wyleffsz
wonachtich tot Oude Nydorp / & verclaerde hoe dat hy
comparant, & zyn tegenwoordigen boel, met zekere
merckelycke sculden, aen verscheyden credytueren beswaert is
veel meerder dan hy soude connen betalen / Soe is't
dat hy comparant voernoemt uuyt oorsake voorzeyd / den
voorzeyde zyne boel & goederen, geheel & al cedeert &
opdraecht in handen & ten behoeve van syne credytueren
ofte sculteyssers / omme d'selve zyne goederen ofte boel, by een,
twee ofte meer curateurs ofte sequesters, by den gerechte
daer toe te ordoneeren / geadministreert, &
gereddet te werden, ten behoeve & meesten oirboer ofte proffyte
van syne credytueren.
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Dienvolgend hebben Scheepenen tot sequesters der voorzeyden
boel geordoneert, & ordoneeren by desen, Aeriaen Jansz
Brouwer, Pieter Claes Lammerts & Claes Lammmertsz tot
Ouwe Nydorp auteriseeren d'voorzeyde sequesters omme d'voorzeyde boel
& goederen / te redden ten proffyte van de credytueeren, ten
meesten oirboer van de credytueren / Actum den 12en juny
1600.
OR 5657/206v
Den 26en juny 1600
Ontfangen voor den inpost 2 gulden.
Scheepenen condempneeren den gedaechde
den eysser den geeyste somma te betalen
tusschen hier & 9 weegen / off hy
keert het over 14 dagen met beter recht.
Actum den 10en july 1600 / mette rechtelycke costen / Condempneert ten princepael
op welcke vonnisse Cornelis Symonsz neemt
sijn 10 dagen.

Solvit
Cornelis Symon Geertes eysser
contra Dirck Pietersz Moerbeec
gedaechde / om betalinge ter somma
154 gulden, ter causse van verscheenen
lanthuer verschenen kerstijt. Concluydeert
tot condempnatie.
Actum den 21en augusty 1600.

Solvit
Idem eysser / contra de wedu & dochter
van Elle Jacopsz / off haere voochden
gedaechden / om betalinge ter somma 39-16-0
ter causse van lanthuer verscheenen
kerstyt / Concluydeert tot condempnatie
metten costen.
Jan Maertssen Kueninc als
Solvit
pachter voor hem selver / & in desen
verscenen syn broeder Pieter Maertsz
als borge / laet hem gewillichlyc
condempneren den geeeyste somma
te betalen / binnen den tyt van
3 weecken / nae date deses coepye.
Actum den 26en juny 1600.

Pieter Pietersz Duerwaerder van
cantore van Egmont / als gecomitteerd
van de ontfanc van de cantore van Egmont
eysser / contra Jan Maertsz Kueninc
& Pieter Maertsz syn broedergheyn
om betalinge ter somma van 230-170
ter causse lanthuer van de Slootgaert
verschenen den jaere 6-7- en 88
volgens de redgysters daer van synde.
Concluydeert tot condempnatie van dien
& by provysie van namtissement.

Scheepenen condempneren den

Solvit Idem eysser in de voorzeyde qualyte / contra
Pieter
gedaechden den geeyste somma te
Gerytsz van de Sydwint gedaechde / als pachter
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betalen tusschen hier & 6
weecken / Actum den 26en juny
1600.

van huys erve & zeker lant leggende in den
Slootgaert
om betalinge ter somma 13-3-6 volgende
d'eysser's redgysterr verschenen in den jaere
98 / Concluydeert als vooren.

OR 5657/207
Solvyt
Maerten Jan Aeriaens eysser / contra
Aeriaen Jansz Brouwer / Cornelis Michelsz
Cornelis Pietersz / Oom Sappewerff &
Jan Jansz Janoom / gedaechden omme
uuytinge te doen van 't geblyff
by hem eysser / & Cornelis Rensz / aen
hemluyden gedaen / Concluydeert
tot condempnatie.
Cornelis Huybertsz eysser / contra
Olbrant Jansz Wit gedaechde / om 14 gulden
ter causse van lanthuer / van een
acker lants / toecomend Geryt Jansz
IJserman tot Hoorn / by hem gebruyckt
verscheenen kerstijt laestleden / tot
betalinge & d'eyssers bevrydinge
van de oncosten & de resterende huer voorzeyd IJsermans
lant
waer voor de huer subject is / &
dat ter oorsake hy gedaechde mits
't gebruycken van 't selve lant / in Geryt
Claes Feuwes schoenen getreden is
& bovendien d'eysser toegeseyt heeft
gehadt d'selve penningen te betalen.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expenses.

Scheepenen condempneren den
gedaechden / de geeyste penningen te furneren twisken hier & 14 dagen.
Actum den 26en juny 1600
& dat onder 't gerecht.

Vellich
Solvit
Ontfangen voor den inpost 2 gulden.
Jan Cornelisz Redt van Schagen eysser
Condempneert dach een maent
contra Jacop Hilbrantsz gedaechde / om betalinge
off hy keert het over 14 dagen
ter somma 549-16-0 berekent gelt
met beter recht. Actum den
offslaend 183 daer op betaelt, ter causse
en
25 juny 1600.
van coop & leverantie van caes.
In state tot over 14 dagen mits
Verscheenen kersmis & mey laestleden.
dat Jacop Hilbrants over 14
Concluydeert tot condempnatie com expenses.
dagen sal compareeren / off gemachticht
seynde / hem van den eysch te purdgeeren.
Schepenen condempneren Jacop Hilbrantsz gedaechde / Jan Cornelis Redt den
helfte van 366-16-0 als reste te betalen tusschen hier & 6 weecken
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eerstcomend & den vorder reste 6 weecken daer naer / mette recbtelycke
costen / Actum den 7en augusty anno 1600.
OR 5657/207v
Scheepenen condempneeren Dirck Vechtersz van Hoochtwoudt / ingedaechde met een weet / contra Ryckert
Rycxz Schoudt eysser / ter oorsake dat hy Pieter Jansz
te pynster laestleden een quetseur heeft aengedaen
in een boete van 10 pont / achtervolgende een prevelegie / Actum den 26en juny 1600.
& ontseggen den voorzeyden Offycier zynen vorderen eysch
& concluysie / opten voorzeyden gedaechden
volgende 't placcaet gedaen & genomen.
Op welcke vonnisse den Offycier hem stelt apellant
ofte refermant voor den Hove in Hollant.
Ryckert Ryckertsz Schoudt eysser in cas van delict
ter eenre / contra Aeriaen Jansz gedaechde & verwerer
in 't selve cas ter andere syde verwerer.
D'voorzeyde pertyen / hinc inde furneeren huer scriftelyck
proces / onder Scheepenen / Concluydeeren in rechte.
Versoecken daeromme recht geadministreert te worden
naer behooren / Actum den 26en juny 1600.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat pertyen hinc
inde / elcx sullen furneeren 6 gulden & dat voornoemde
Scheepenen sullen conselleeren met rechtsgeleerden
tusschen hier & 14 dagen.
In advys 14 dagen.
Rembrant Dircxz con socus / dienen op huyden
van eysch van preverentie / op de penningen gecomen
van 't vercochte lant van Claes Wyleffsz.
Concluydeeren / als by deselve versoecken
dat alle noncomparanten sullen werden.
versteken & geinponeert een eewich silentium
& dat Scheepenen sullen recht doen / ende
disponeeren opte preverentie van
't gunt hemluyden blyckt.
OR 5657/208
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat pertyen
hinc inde namentlyc den Schoudt eysser / &
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Jan Pieter Claes gedaechden / huer stucken elcx
gereet sullen inbrengen tusschen hier & 14
dagen & dat Scheepen sullen recht doen naer
behooren / Actum den 26en juny 1600.
Vellich

Scheepenen condempneren Tys Jan Matys wedu, &
Aeriaen Jan Uftes, contra Floris Claesz in gelt off
uuytleg ter causse van verpondinge / Actum den 26en
juny / tusschen hier & 14 dagen.
Scheepenen condempneren Jan Pietersz in De Bome
& Cornelis Claes Kuckes, contra Pieter Heyn Scotsaen
t'Oude Nydorp / in gelt off uuytleg tusschen hier &
14 dagen / Actum den 26en juny 1600.

Scheepenen condempneren de voochden
van Jan Reyersz / contra Albert
Snel / in een somma 22-10-0 /
ter causse verteerde costen &
geleent gelt / mits compensatie
van costen. Actum den 21en
augusty 1600.
In advys 14 dagen.

Albert Cornelisz Snel volgende voorgaende
retroacte / eysser / contra de voochden van
Reyer Mullers soon gedaechden / & dat om
betalinge achtervolgend syn boec
op rekeninge.

D'erffgenamen van Yde Melis dienen op huyden
van eys van previerentie op de penningen
genomen van 't huys van Cornelis Jansz Backer.
Concluydeeren / als by de selve, versoecken dat
alle noncomparanten sullen werden versteken
& geinponeert een eewich silentium / &
dat Scheepenen sullen recht doen & disponeren
opte preferentie van 't gunt henluyden blyct.

OR 5657/208v
Scheepenen condempneren Sybrant Dulles
gedaechde contra Dirck Claesz Scotfanger, in
gelt off uuytleg tusschen hier & 14
dagen / Actum den 26en juny 1600.
Volgende d'infermatie by den Officier in rechte
geexibeert, van 't delict, by Marytgen Pieters Scoonert
& Dirc Gerytsz gedaen is dienvolgende den Offycier
by Scheepenen gegunt / omme een rechtelycke weet, te
bestellen aen de voorzeyde Dirc Gerytsz wonend te Hoochtwoudt
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om te compareeren in persoon, op huyden 14 dagen
& Marytgen Pieters Schoonert / te insinueeren ten selven
dage / te compareeren mede in persoon / alhier voor
de vierscaer.
OR 5657/209
Den 10en july
Ontfangen d'inpost 20 sth.

Amel Gerytsz als gemacht van Jan
Amelsz zyn soon.

De gedaechde versoect copi & Solvit
dach.
Amel Gerytsz eysser / contra Aeriaen Hilbratsz
gedaechde om betalinge ter somma van 77 gulden
ter causse van lanthuer verscheenen kerstyt
Scheepenen condempneren den
laestleden offslaende 7-5-0 't gunt daer
gedaechde / d'eysser den geeyste op betaelt mocht wesen / aen Griet Hilbrats.
somma te betalen tusschen hier
Concluydeert tot condempnatie van dien & dat
& 6 weecken / Actum den
de beesten dien op 't voorzeyde lant gegaen hebben
en
10 july 1600 / mette costen
daer voor verclaert sal werden verbonden en
op welcke vonnis den gedaechde execuytabel.
protesteert.
Condempnatie dach een maent Solvit
off hy keert het over 14 dagen
Cornelis Pietersz Gorter eysser contra
met beter recht / Actum den 10en Cornelis Dircxz van Oude Nydorp
july 1600.
gedaechde om betalinge ter somma van
omtrent 8 gulden.
Condempnatie dach 8 weken
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / & dat op
goede rekeninge / Actum den
10en july 1600.
Condempnatie ten princepael.
Actum den 24en augusty @ 1600.

Cornelis Aeriaen Jans van wegen syn suster
eysser / contra Cornelis Rensz gedaechden om
betalinge van 4 roocken hoy / by den
gedaechde 4 jaer geleden van †
Pieter Maertsz gecocht voor . . . gulden.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

OR 5657/209v
geconsingneert voor den inpost
2 gulden.
Solvit
De gedaechde wert gecondempneert, den
geeyste somma te betalen tusschen
hier & 6 weecken /
salvo zyn eys in

Jacop Janssen tot Winckel eysser / contra
Aeriaen Hilbrantsz & Jacop Hilbrantsz
gedaechden / om betalinge ter somma
van 305 gulden berekende penningen
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reconventie / mette rechtelycke
costen / & verloopen interest.
Actum den 7en augusty 1600
& aengaende 't maentgelt in
state.

Aeriaen Hilbrants laet
hem willichlyc condempneren
den geeyste somma te betalen
tusschen hier & een maent.
Actum den 10en july 1600.

over zekere matscappye in caescopen
metten anderen gehadt / verscheenen den
12en september 98 / volgende 't slot van
rekeninge daer van zynde / mette
verloopen coopmans interest van dien
tot 7 ten hondert ofte maentgelt.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis / mits d'een betalende
d'ander bevryt te syn / & offslaende wat
daer op betaelt is te weten 190 gulden.
Solvit Claes Evertsz van Hoorn eysser / contra
Aeriaen Hillebrantsz gedaechde / om betalinge
ter somma 65 gulden 5 sth ter causse van
verscheenen lanthuer / Concluydeert tot
condempnatie van dien / com expensis.

OR 5657/210
Geconsingneert by den eyssser voor
't recht van de inpost 2 gulden
Solvit
Vellich
De gedaechdens werden
gecondempneert in de geeyste somma
met het verloop van dien, totte
effectuele betalinge toe / &
verclaeren Scheepenen voor vonnisse
vorder dat den hypoteecken
in den scultbrieff geroert / daer
voor sullen sijn verbonden ende
execuytabel / mette rechtelycke
costen / Actum den 21en augusty
anno 1600.

Corrnelis Rensz laet hem
gewillichlyc condempneren den
den geeyste somma te betalen
mits dat d'execuytie sal surceeren tot
kerstyt toecomend / Actum den
30en october 1600.
Scheepenen aprobeeren den
willyge condempnatie. Actum
den 30en october 1600.

Ewoudt Melisz Onderschoudt tot Hoorn
als gemachticht van Lijsabet
Melis es / zyne suster / & haer voocht
eysser contra Aeriaen Wyleffsz gedaechdens
om betalinge ter somma 425 guldens
hooftsomma & verloopen renten verscheenen
den 12en february laestleden / met
het vorder verloop van dien, totte
effectueele betalinge toe, vermogens
den besegelde brieve daer van zynde.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis / & dat de hypoteken
in de voorzeyde brieff verbonden, daer voor
verclaert sal worden execuytabel
mits d'een betalende d'ander
bevryt te syn.

Solvit De selve als man & voocht van syn
huysvrouw erffgenamen van Pieter
Aeriaensz haer broeder eysser / contra
Cornelis Renssen van Oude Nydorp gedaechden
om te kennen off ontkennen zyn oblegatie.
Concluydeert tot condempnatie van dien
& by provysie tot namtissement
van den somma 165 gulden van ontfangen
penningen / & 8 gulden 19 sth van
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verloopen interest, lange verscheenen
met 't vorder verloop van dien totten
effectuele betalinge toe / alles vermogende
d'selve oblegatie com expensis.
OR 5657/210v
Vellich

Solvit
Albert Janssen eysser contra Cornelis
Janssen Kuec gedaechde / om betalinge / ter
somma
4-9-12 / op goede rekening als reste
van casen verschenen may anno 1599.
Concluydeert tot condempnatie.

Vellich

Solvit
Roeden?

Voor den inpost ontfangen 2 gulden.Solvit
De gedaechde versoect copie & dach.
Scheepenen condempneeren den
gedaechde de geeyste somma te
betalen tusschen hier &
6 weecken / Actum den 10en
july anno 1600.
Op welcke vonnisse Aeriaen Hilbrantsz
protesteert.

Idem eysser contra d'voorzeyde gedaechde om
leveringe van 300 Rn caes by den eysser van de
gedaechde gecocht / t'alreheylygen te
leveren goet coopmans goet op codytie
dat den gedaechde geen bier in een jaer in
de banne van Nydrop soude mogen drincken
in een herberch / & dat yder hondert
voor 20 gulden / 't welc by den gedaechde genoch
is verlooren. Concluydeert den eysser tot
leveren van casen / also hy in gebreke
geweest is om leverantie te doen / off
betalinge daer voor tot taxatie van
Scheepenen.

Jan Jacopsz van de Moerbeec eysser contra
Aeriaen Hilbrantsz gedaechde om betalinge
ter somma 280 gulden op goede rekenin
ter caussse van casen verscheenen Sinte
Pieter laestleden. Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.

OR 5657/211
Vellich
Vellich
Condempnatie dach 6 weecken
off hy keert het over 14 dagen

Solvit
Dirck Claesz Opdam eysser contra Sybrant
Cornelisz gedaechde / om betalinge ter somma
van 10 gulden / ter causse van vleys
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met beter recht / Actum den 2en
october @ 1600.

verscheenen lichtmis lestleden / Concluydeert
tot condempnatie / mette costen.

Vellich
Solvit
Den gedaechde wert by Sceepenen
vonnisse gecondempneert 't voorzeyde lant
te bevryen & dat twisken hier
& 6 weecken / off hy keert het
over 14 dagen met beter recht
& dat by foute van dien 't huys
erff & lant in den quytan geroert
daer voor sal wesen verbonden &
execuytabel / Actum den 10en
july 1600.

Claes Pietersz aen den Langereys voor
hem selven & van wegen syn huysvrouwen moeder Neel Jan Snyers / eyssers
contra Cornelis Rensz gedaechde / om
D'eysser susteneert tot bevryinge
van 't lant daer hy van de voernoemde gedaechden
gecocht & betaelt heeft / also
't selve lant wert bevonden beswaert
te wesen ter somma 400 gulden contenterend
tot afflossinge van dien com expensis.

Scheepenen aprobeeren d'voorgaende sententie off 't staet langer met gemoedt
mette rechtelycke costen / tot taxatie van Scheepenen. Actum
den 7en augusty 1600.
Scheepenen renoveeren den sententie
boven geroert, van date den
10en july 1600 / Actum den
Cheepenen verclaeren by vonnisse dat
5en may 1603.
pertyen hinc inde namentlyc den Scoudt
eysser & Jan Pieter Claes gedaechden, binnen
8 dagen / met huer stucken gereet
sullen incomen & alsdan binnen 14 dagen
conselleeren met rechtsgeleerden
& soe pertyen beneffens Scheepenen mogen
mede compareeren voor d'avocaten dat
mogen se doen / & by aldien pertyen sulcx
nyet te passe en coemt dat hy een ander
mach op syne plaets committeeren soo 't hem
belieft.
OR 5657/211v
Dirc Gerytsz versoec copie en dach salvo
syn exceptie.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat
den gedaechdens sal volgen copi en dach.
Albert Cornelisz Snel / eysser /
volgende voorgaende retroacte
contra de voochden van Jan Reyer Mullers
gedaechdens.
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Vellich
v scell
Solvit
Condempnatie in gelt off uuytleg
tusschen hier drie weecken.
Actum desen 10en july 1600.

De voochden van de wedu & kinderen
van Jan Willemsz Ruymgaer / eyssers
contra Jaep Ruych gedaechde, versoecken
gelt off uuytleg nae vermelden een
boelseel / Concluydeeren tot condempnatie.

Scheepenen gesien hebbend 't advys van de Meyster
Adriaen van Veen / & Meester Jan Werbroec / Advocaten
t'Alcmaer van date den 6en july 1600 / contra
den Schoudt eysser / & Aeriaen Jansz Snyer verwerer
verclaeren den voorzeyden advys van waerden /
& ontseggen den voorzeyden Offycier zynen eysch & concluysie
opten gedaechden gedaen / & genomen & apsolveeren den
voorzeyden Aeriaen Jansz Snyer van de selven. Compenseeren
den costen ten wedersyden om redenen.
Op welcke sententie den Officier hem stelt appellant
ofte refermant voor den Hove in Hollant.
OR 5657/212
Vellich
Jongejan Oom &
)laes Pietsz noch vellich.

Solvit

Cornelis Dircxz Snyer eysser / contra Claes
Pietssen gedaechden om betalin ter somma
7-2-0 / mitsgaders Jongejan Oom
Scheepenen condempneren Claes Pietsz 10-15-14 / met Ouwejan Oom voor 5-18-12
& Jongejan Oom de geyste somma
& Wyleff Gerijtsz Sydwint 8-11-10 / alle
te betalen tusschen twisken hier
van laken. Concluydeert tot condempnatie
& een maent, off sy keren 't over
mette costen.
14 dagen met beter recht / actum den
2en augusty 1600.
Also Aeriaen Gerytsz & Jan Cornelisz jaer & dach voochten
van Geryt Willemsz geweest zyn, & huer rekeninge
wetlycken gedaen hebben hebben, versochten van de voochdye
gerelaxeert te syn / hebben Scheepenen by huere
vonnisse / de voorzeyde voochden ontslagen & gerelaxeert
van de voochdye. Actum den 10en july 1600.
Scheepenen condempneren Jongejan Oom / & Cornelis Cornelis
Dircx gedaechde / contra Pieter Heyndericx Ontfanger van 't lantscot
& verpondinge t'Oude Nydorp / in gelt off uuytleg / nae
vermelden syn boec / Actum den 10en july 1600.
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Scheepenen condempneren Jongejan Oom de wedue van
Claes Grootes te betalen tusschen hier & een maent ter
somma 15 gulden, van verscheenen rentgelt / Actum den
10en july 1600.
OR 5657/212v
Rechtdach den 7en augusty 1600
Jacop Dirck Jan Donckers eysser / contra
Jacop Hilbrantsz gedaechde omme betalin
van zekere achterstallige kustinc
verschenen kerstyt / Concluydeert tot
condempnatie
mette costen com expensis.
Vellich
Scheepenen verclaeren by vonnisse
dat pertyen t'samen twisken hier
& 14 dagen sullen, rekenen &
14 dagen daer nae betalen.
Actum den 21en augusty 1600.

Aeriaen Gerytsz & Arent Gysebertsz
als voochden van de nagelaten weeskindren
van Claes Jansz Smits † / eyssers / contra
Jan Cornelis Dircx gedaechde / omme rekeninge
& dienvolgende betalinge / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

geconsigneert voor d'inpost 20 sth
Vellich
Solvit
Pieter Willemsz Houtcooper tot Hoorn
eysser / contra Aeriaen Heyndericxz tot
Schepenen condempneren den gedaechde Oude Nydorp gedaechde / om betalinge ter
d'eysser te betalen tusschen hier &
somma van 83-16-0 salvo juyste calculo
10 weeken nae vermelden den eysch.
ter causse van houdt / lange verscheenen.
Actum den 7en augusty 1600
Concluydeert tot condempnatie van dien com
& voorts in de costen van de vierscaer
expensis.
& den inpost / off hy keert het
over 14 dagen met beter recht.
Versteken van keer. Actum den 3en
october 1600.
Vellich
Vellich
Vellich

Solvit

Condempneert dach alreheylygen
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den
21en augusty 1600.

Geryt Willemsz van Schagen eysser
contra Claes Aeriaensz Buen gedaechde
om betalinge ter somma 4-0-0 ter causse
van laken volgende d'eyssers redyster.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis.

Versteken van haer keer. Actum den
4en september 1600.
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OR 5657/213
Vellich
Vellich
Solvit
Vellich
Condempnatie dach tot alreheylygen
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den
21en augusty 1600.
Versteken van zyn keer / Actum den
4en september 1600.
Vellich
Vellich
Vellich

De selve eysser / contra Reyer Pietersz
van de Slootgaert \ gedaechden / om betalinge
ter somma 3-15-0 ter causse van
laken volgende d'eyssers redgyster.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Solvit

Condempnatie dach tot alreheylygen
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den 21en
augusty 1600.
Versteken van zyn keer / Actum
den 4en september 1600.
Vellich
Vellich
Solvit
Vellich
Concdempnatie dach tot alreheylygen
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den 21en
augusty 1600.
Versteken van zyn keer / Actum den
4en september 1600.

D'selve eysser / contra de moeder van
Reyer Joostes met name Aeriaen Claes [mame
?]
off haer gerechte voocht gedaechde / om
betalinge ter somma 16-2-0 ter causse
van laken / by Reyer Joosten haer
soon gehaelt / waervoor sy geseyt heeft.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis.

D'selve eysser / contra Jan Pietersz Verncloper gedaechde / om betalinge ter somma
13-10-0 / ter causse van laken / volgende
d'eyssers redgyster / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Vellich
Solvit Claes Evertsz van Hoorn eysser contra
Ontfangen voor d'inpost 20 sth.
Claes Cornelisz Kruyff gedaechde / om 74-15-(
Scheepenen condempneren Claes
berekent gelt van lanthuer / Concluydeert tot
Kruijff den eysser te betalen twisken
condempnatie com expensis.
hier & Sinte Maerten, sal den different van 10 gulden
op goet bewys / Actum den 22en augusty 1600
mett rechtelycke costen.
Vellich
Solvit

Jan Piet Heyns Backer t'Ouwe Nyerop eysser
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contra Heynderic Ouweneels gedaechde / om
betalinge ter somma 18-5-0 ter goeder
rekeninge, van bacloon & verschooten
penningen / Concluydeert tot condempnatie van
dien / com expensis.
OR 5657/213v
Vellich

Solvit

Scheepenen condempneren Heynderic
Ouweneels / Jan Jaep Mes &
Jan Pietges Vuijteboome d'eysser
nae vermelden den eys te betalen
tusschen hier & een maent off sy
keeren 't over 14 dagen met beter
recht / Actum den 7en augusty 1600.
Vellich

D'selve eysser / contra Jan Jaep Mes gedaechde
om betalinge ter somma 53 sth 8 penn / ter
causse van bacloon & broot volgende
eyssers redgyster / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Solvit
D'selve eysser contra Jan Pietges Uuyteboome gedaechde / om betalinge ter somma
van 2 gulden / ter causse van broot
volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Vellich
Solvit
Vellich
Condempnatie dach tot alreheyligen
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den
21en augusty @ 1600.

Cornelis Janssen Kuec eysser / contra
Aeriaen Hilbrantsz gedaechde om betalinge
ter somma 22-10-0, reste van
geleende penningen / volgende de leygati
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Vellich

D'selve eysser contra Jan Willemsz
gedaechde / om betalinge ter somma 44-10-0
van een koe verscheenen kerstyt laestleden.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Solvit

OR 5657/214
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren Aeriaen
Mannes om twisken hier &
een maent te furneeren alhier

Albert Jansz als voocht van de wedue
& kinderen van Hilbrant Jan Dirc
Garbrants requerant contra Aeriaen
Cornelysz Mannes gedaechde & gerequire(
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in juditie / de somma van 50 gulden
off hij keert 't selvyge over
14 dagen met beter recht.
Actum den 7en augusty 1600
& houden al 't vorder versoeck in
advys ten 14 dagen.

Aen mannen Pieter Claesz
Dirc Floors & / Cornelis
Cornelis Dircx.

omme alhier op't beset te furneeren onder
Scheepenen de cooppenningen
van het huys van Claes Pietsz
by de gerequerierde by decreet by de
gerechte alhier gecocht ten fyne
by den gerechte gedisponeert mach
werden tot sententie van preferentie
ofte by foute van dien dat 't selve huys
tot perykel & laste van de gerequyreerden
andermael opgeveylt & vercocht sal
worden / Concluydeert ten fyne voorzeyd
com expensis.

Solvit

Vellich
Solvit
Vellich
Condempnatie mits dat d'execuytie
sal surceeren tot alreheylygen.
Actum den 21en augusty 1600
mits stellend cautie twisken hier & den
17en september 1600.

Jan Cornelysz Bleskes eysser / contra
Cornelis Pieter Bregesz / als voocht
van Geryt Jan Sappewerffs gedaechden
om betalinge van seker verteerde cost
& dat tot taxatie van goede mannen.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Pieter Jan Ooms eysser / contra Claes
Wyleffsz gedaechde om betalinge ter somma
37 gulden ter causse van coop van een koe
& reste van fleys. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

OR 5657/214v
Solvit
Scheepenen condempneren Joris
Claes Voorin, eysser / contra Joris
Amelsz den eysser binnen 8 dagen Amelsz gedaechden om leverantie van
te leveren behoorlycke kustincbrieff. een kustincbrieff onder 't segel van 't huys
Actum dem 7en augusty 1600.
& werff, by den voorzeyden Joris van de eysser
gecocht.
Dirck Gerytsz eysser / contra Dirck Jansz
tot Oude Nydorp gedaechde / om betalinge
ter somma 16-9-8 / ter causse van
zekere overgescooren & toegeseyde penningen.
Concluydeert tot condempnatie.
Idem eysser / contra Michiel Wyleffs
wedue gedaechde, om 14-17-0 / berekent
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gelt ter causse van bier / & ander
waer / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Idem eysser / contra Jaep Allerts van
Oude Nydorp / om betalinge ter somma
van 15-16-0 / ter causse van rog.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Idem eysser / contra Lysabet Michiels
Buyten / off haer soon gedaechde / om betalinge
ter somma 32-10-0 / nae vermelden syn
oblegatie / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
OR 5657/215
Vellich

Vellich
Vellich
Condempnatie dach alreheylygen
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den 21en
augusty 1600 mette costen.

Idem eysser / contra Jan Pietersz Backer
t' Ouwe Nyerop gedaechde / om betalinge
ter somma 9-4-0 ter causse
van 2 sacke rog / met noch 5 sth
somma tsamen 9-9-0 / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Idem eysser / contra Koster Wouter
gedaechde om betalinge ter somma van
6-7-8 / ter causse van roge.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Versteken van syn keer. Actum den
4en september 1600.
Scheepenen condempneeren
Cornelis Renssen, gedaechde / omme
den burgermeester / alle
alsulcke boecken brieven &
minumenten / als onder hem
van mientewegen
tot nochtoe geweest zyn, dien
hy gedaechde alsnoch den gemeente
niet behandicht heeft / te leveren
binnen 8 dagen / Actum den
7en augusty 1600.

Cornelis Pieter Bregs Burgermeyster
tot Oude Nydorp eysser / contra
Cornelis Renssen van Oude Nydorp
gedaechde / & gerequireerde, omme
in handen van de tegenwoordigen
Secretaris tot Oude Nydorp te
leveren / alsulcke meenteboecken
te weten het protocol, & het
couier van de verpondinge, mits
noch alle gemeenteboecken, soe
effenboecken, brieven & minumenten
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als hy competerend den gemeente onder
hem heeft / Concluydeert tot condempnatie
van dien / com expensis.
OR 5657/215v
De Rentemeyster Colterman van wegen de
graefflicheyt van Hollant, mitsgaders d'erffgenamen van Yde Melis tot Hoorn, schulteyssers
opte penningen van 't vercochte huys van Cornelis
Jansz Backer van Oude Nydorp / furneeren
op huyden haer eysschen van preverentie versoecken
dat alle noncomparanten sullen worden versteken
& geinponeert een eewich swygen / & dat
Scheepenen sullen disponeeren op de sententie
van preverentie.
Scheepenen verclaren by vonnisse dat alle
noncomparanten sullen syn versteken, als nae
kustuijm / & dat Scheepenen metten different
sullen conselleeren voor advocaten off rechtsgeleerden.
Compareerde voor ons Amel Gerytsz & Geryt
Heertgesz Scheepenen tot Nydorp / Jacop Hilbrants
& heeft hem gestelt apellant & stelt hem
apellant mitsdesen / op het vonnisse t'suen naedeel
geweesen / contra Jan Cornelisz Voet van Schagen
triumfant, van date den 7en augusty @ 1600.
OR 5657/216
Den 24en july 1600
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysie
by Ryckert Ryckertsz Schoudt tot Nydorp cogge
uuyten naeme van de graefflicheyt van Hollant
gedaen / op & tegens Barent Frericxz van de
Wester eyser / en Salomen Evertsz uuyt d'Eyder
van Tetenburch / tegenwoordich gevangens die
den Officier aenseggen waer / datsse als vagebonden
& leedichgangers sonder bescheyt hebben loopen
valckeeren & teeren op te goede huysluyden sonder
te betalen / Concluydeerde d'voorzeyde Officier dat de voorzeyde
gevangens by vonnisse van Scheepenen gecondempneert
sullen worden / nae vermelden 't placaet gegeeselt &
voorts haer leventlanc gebannen uuyt 't schoutamte
van Nydorpcogge.

329

Scbeepenen gehoort hebbend den eysch van de voorzeyden Officier
& op dies in alles gelet / naer behooren doen recht
condempneeren d'voorzeyden gevangens / den tyt van 2
jaeren sullen syn gebannen uuyt Nydorp cogge
op arbytrale correctie / Actum den 29en july
Wy ondergezeyde Scheepenen tot Nydorp atesteren
dat d'voorzeyde gevangens den 20 july laestleden
alhier syn geaprehendeert / t'oirconden by ons /
getekent.
Bij mij Gerrit Heertgisz. Bij mij Cornelis Garbens Kruyjcf
OR 5657/216v
Rechtdach den 21en augusty 1600
Vellich
Scheepenen aprobeeren 't seggen by den Solvit
arbyters / & condempneren Clipper
Claes Voorin eysser / contra Maerten
& Aeriaen Groens wedu in een
Clippper gearesteerde / om
somma 9 gulden / Actum den 30en
betalinge van zeker arbeytsloon
october 1600 / met noch voor
van collecteeren / ter somma toe 18-0-0.
't gelach 30 sth.
Beyke Aeriaensz eysser / contra
Schrevel Aeriaensz gedaechde / om
getuychenis der waerheyt.

Verstoken van keer & weer. Actum den 4en
september 1600.
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren den gedaechde Arent Ghysebertsz eysser / contra
den geeyste somma te betalen twisken
Jacop Hilbrantsz gedaechde om betaling
hier & 3 weken / off hy keert
ter somma 41-8-0 / reste van meerder
het over 14 dagen met beter recht.
somma ter causse van coop van een koe
verscheenen paesmerct / Concluydeert tot
Ende aengaende d'eysch van casen
condempnatie.
verclaeren Scheepenen dat pertyen
hinc inde / twisken hier &
14 dagen sullen rekenen.
Actum den 21en augusty 1600
mits soe den eysser den gedaechde
op ten rekenscap insinueert &
Idem eysser / contra d'voorzeyde gedaechde om
den gedaechde nyet compareert / dat
rekeninge & dienvolgend betalinge
in dien geval den rekenscap
van zekere casen by den gedaechde van de
sal staen aen de eysser & nyet
eysser gecocht & t'synen wille
aen de gedaechde.
ontfangen / verschenen kerstyt & juney
Condempnatie in een somma 45-11-4
laestleden / Concluydeert tot condempnatie.
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te betalen twisken hier & 6 weken.
Actum den 4en september 1600.
OR 5657/217
Also Scheepenen gebleken es den sitatie by den Offycier van Schagen aen de persoon
van Pieter Jan Keessen gedaen / hebben Scheepenen den voorzeyden Pieter Jan
Keessen verclaert te syn versteken van keer & weer. Actum den --- september 1600.
Scheepenen condempneeren Pieter Jan Keesses van Scagen
ingedaechde met een weet / contra den Schoudt eysser
nae inhouden des voorzeyden Scoutes eysch namentlyc in
7 mael 17 pont / also den gedaechden tot 7
verscheyden huysen de glasen tot Oude Nydorp
ingeslagen heeft ten ware den gedaechden 't selvyger
over 14 dagen met beter recht keerde.
Verclaeren vorder Scheepenen voor vonnisse / dat Pflips
Clapmolen sal gehouden zyn by eede te verclaeren
dat hy metten selven Pieter Jan Keesses nyet in
varende velde geweest is & dies gedaen zynde
sal alsdan van des Scoutes eysch zyn geapselveert.
Actum den 21en augusty 1600.
Scheepenen gesien hebbend zekere schriftelycke
proces hangend voor den vierscaer tot Nydorp tusschen
Ryckert Ryckertsz Schoudt eysser / ter eenre / &
Jan Pieter Dirck Claes gedaechden & ooc mede
gesien zeker schriftelycke advys van de Rechtsgeleerden
doen recht / verclaeren den conseltatie van waerden
& ontseggen den voorzeyden eysser zynen eysch & concluysie
opten gedaechde gedaen & genomen / & apsolveeren den gedaechde
van de selven op welcke vonnisse den Offycier protesteert.
Actum den 21en augusty @ 1600 / & compenseeren de
costen ome redenen.
Scheepenen gesien hebbend den different hangend voor den
vierscaer van Nydorp tusschen Johan Colterman Rentemeester
van Kermerlant ter eenre & d'erffgenamen van Yde Melis
de poorters tot Hoorn ter andere / & dat opte preverentie
van zekere penningen gecomen van 't vercochte huys van
Cornelis Jansz Backer tot Oude Nydorp / & ooc gesien
het advys van Rechtsgeleerden. Doen recht verclaeren
den conseltatie van waerden / & dat d'voorzeyde erffgenamen
aengaende d'voorzeyde penningen sullen sal volgen & hebben den
voor preverentie / Compenseeren den costen om redenen.
Op welcke vonnisse den Officier uuyten naem van Rentemeysters
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protesteert.
Memory omme copie uuyten missive by synde exel
geschreven aen de gerechte ten versoecke van
Pieter Merlyn.
OR 5657/217v

GEEN TEKST

OR 5657/218
Compareerde Pieter Dirck Claes / en versochte vonnisse
also de jaeren verloopen zyn / aengaende de gemeene
pachtinge / dat men ad nova op nyens in 't --------el
over Nydorp & Oude Nydorp sal pachten.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat men op nyens
sal pachten & dat men de pachtinge sal beginnen
twisken hier & 7 weeken.
OR 5657/218v
Den 4en september 1600.
Solvit
Jan Jansz Coster gemachticht &
procaratie hebbende van Jonge
Pieter Allert Tysses wonende tot
Hoorn van wegen d'selvyge eysser
ter eenre / contra Cornelis Jansz
Kuec gedaechde & verweerder soe
hy procedeert ter andere syde.
D'voernoemde eysser seyt dat hem van de gedaechde
resteert de somma van 965 gulden
& 5 sth salvo juysto calculo
te mey lestleden verscheenen volgende
den texct van de oblegatie daer van
gepasseert / & also den eysser met
gemoed tot betalinge nyet can
geraken soe contendeert
hy tot betalinge van de voernoemde
somma / nae inhoudt d'oblegatie
com expensis.
Noch resteert den selvygen van
Jan Jansz Kuec de somma 11 gulden
10 sth van verloopen renten / Condempneert
tot betalinge van dien com expensis.
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Solvit
Claes Pietsz eysser contra Aeriaen
Cornelisz Mannes gedaechde.
OR 5657/219
Solvit Aeriaen Mannes eysser / contra Albert Jansz
gedaechde / om betalinge ter somma van
9 gulden 7 sth / ter causse van huyshuer
van Willem Jansz Engelsman / 't welc
den voorzeyden gedaechde ontfangen & nyet
gerestitueert heeft / Concluydeert tot
condempnatie van dien / com expensis.

Condempnatie dach een
maent / Actum den 4en september
1600.

Griet Dirck Jan Donckers eyssersse contra
Willem Hansz gedaechde / om betalinge
ter somma van 4 gulden / als reste
van meerder somma berekent gelt
ter causse van kints houdt ofte
costgelt / Concluydeert tot condempnatie.

Claes Voorin heeft belofte gedaen
den inpost te namtiseeren.
Den gedaechde wert by vonnisse van
Scheepenen gecondempneert den
geeyste somma te betalen twisken
hier & een maent / Actum den 4en
september 1600.

Scheepenen verclaeren den gedaechde
vellich & renoveeren
't voorgaende vonnisse sulx &
also het te boec staen
& dat den triumfant 't selve
nae syne forma & inhoude
ter execuytie sal mogen stellen
mette rechtelycke costen.

Solvit
Claes Voorin eysser / contra Joris
Amelsz gedaechde / om betalinge ter somma
van 50 gulden ter causse van kustinc
verscheenen kerstyt laestleden.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Solvit
Pieter Jan Ooms van Hoochtwoudt eysser
contra Cornelis Jaspersz gedaechde. D'eysser
versoect renovatie van vonnisse in date
. . . . . . . . . inhoud & de somma van 17 gulden
mette rechtelycke costen / offslaend 12
gulden daerop betaelt / & 't selve nae
----- forme ter execuytie te mogen stellen.

OR 5657/219v
Vellich

Cornelis Claesz Lakencooper eysser / contra
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Scheepenen condempneeren den gedaechde Jan Jaep Mes gedaechden / om betalinge ter
den geeyste somma te betalen tusschen
somma 4-19-0 berekent gelt van laken
hier & 6 weecken te betalen.
Concluydeert tot condempnatie van dien
en
Actum den 2 october @ 1600.
com expensis.

De gedaechde laet hem gewillichlyc
condempneren / in den geeyste
somma / te betalen twisken hier &
3 weecken een maent mette rechtelycke
costen / Actum den 4en september
1600.

Idem eysser contra Symon Aeriaen
Rens Mangnus gedaechde / om betalinge
ter somma van 54 sth van laken
by hem gedaechde gehaelt /
mitsgaders om 42 gulden toegeseyde
penningen / dien hy gedaechde toegeseyt
heeft te betalen voor Pieter Jansz
Cloc syn swager / Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.

Compareerde Claes Pietersz & heeft in presentie van Scheepenen
opten gedane execuijtie / by Aeriaen Cornelisz Mannes
uuyt crachte van Scheepenen vonnisse in 't vercoopen van
hem Claes Pietsz huijs gedaen / met 't gunt daer aen cleeft.
Actum den 4en september 1600.
De gedaechde laet hem gewillichlyc
condempneeren / de geeyste somma
te betalen twisken hier & 8
weken / off 't staet langer met
gemoedt / Actum den 4en september
1600.
Scheepenen aprobeeren, den gedaene
willige condempnatie / mette
rechtelycke costen / Actum ut supra.

Dirck Zygersz als axie & transpoort
hebbend, van Cornelis Jacopsz van
Oude Nydorp / eysser / contra Pieter Jonge
Snyers gedaechde / om zijn oblegatie te
kennen off ontkennen / Concluydeert tot
condempnatie van dien com expenses
& by provysie tot namtissement van
53-10-0 / overlange verscheenen vermogens
d'selve oblegatie.

OR 5657/220

Check hier eerst origineel Alkmaar
Vellich
De gedaechde wert gecondempneert
metten eysser te rekenen
tusschen hier & 14 dagen / &
soe den gedaechde wetlyck-- geinsinueert zyn, opterck- te
compareeren & den gedaechde
nydt compareert dat den rekenscap

Aeriaen Gerytsz Butterpot / als geordoneerde
voocht van de wedue & kinderen van Cornelis
Schippers eysser / contra Jan Hilbrantsz
gedaechde
om rekeninge & betalinge ter somma hondert
van zekere rekeninge &

tien gulden salvo juidite calculo. Reste van
casen / Concluydeert tot condempnatie com
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sal staen aen den eysser & nyet aen de
expensis.
en
gedaechde / Actum den 4 september 1600.
Solvit
Vellich
Vellich

Aeriaen Meynertsz eysser / contra Cornelis
Amelsz vanwegen syn huysvrouwe
gedaechde om betalinge ter somma 8-19-8
ter causse van laken / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Condempnatie dach 6 weken.
Actum den 30en october 1600.
Vellich
Vellich Condempnatie dach 6
weken. Actum den
30en october 1600.

Solvit
Idem eysser contra Coster Wouter gedaechde
om betalinge ter somma van 7-17-8
ter causse van laken / Concluydeert tot
condempnatie / com expensis.

Scheepenen verclaeren voor vonnisse ten versoecke van
Jan Jacopsz van de Moerbeec / also Aeriaen Hilbrants
geen aenwysinge van goederen doen can ofte geen
goederen heeft daer aen Jan Jacopsz syne vercregen
vonnisse soude mogen execuyteeren / dat hy Jan
Jan Jacopsz sal mogen execuyteeren aen de persoon van
Aeriaen Hilbrantsz.
Scheepenen condempneren Claes Cornelisz Kruyff & Arent
Gyswertsz als geordoneerde sequesters van de boel van
† Cornelis Bertomeusz Snyer / omme d'voorzeyde boel binnen
hier & 14 dagen te inventariseeren & redden.
Actum den 4en september 1600.
OR 5657/220v
Willem Hanssen eysser / contra den sequesters
van de desolaten boel van Cornelis Bertomeusz
gedaechden / om betalinge ter somma 27 gulden, ter
causse van coop van een koe / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Solvit
Condempnatie dach een maent
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den 4en
september 1600.

Joris Amelsz eysser / contra Cornelis Jaspersz
gedaechde om betalinge ter somma 3 gulden ter
causse van verteerde wyncoop / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
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OR 5657/221
Rechtdach den 18en september 1600
D'erffgenamen van Aeriaen Michielsz
eyssers / contra Jacop Hilbrantsz gedaechden
om betalinge ter somma 50 gulden / op
goede rekeninge ter causse van coop
van casen / verscheenen kerstyt verleden.
Concluydeert tot condempnatie, van dien
mette costen / com expensis.
Solvit
Willem Dircxz Metselaer / eysser
contra Jan Oomes van de Zydtwint gedaechde
om betalinge ter somma 45-0-0 ter
causse van coop van een paert verschenen
t'Sint Jacop / Concluydeert tot condempnatie van dien / mette costen / com
expensis.
Solvit
Idem eysser / contra Pieter Albertsz
van de Moerbeec gedaechden om betalinge
ter somma 8-10-0 ter causse van seker
toegift van een paert, verschenen
Sint Jacop / Concluydeert tot comdempnatie
van dien mette costen.
Solvit
Is affgemaect mits dat Neel
van Griete wegen van Willem
Hansz sal ontfangen 37 sth.

Claes Voorin eysser / contra Griet Dirck
Jan Donckers gedaechde / om betalinge ter
zomma 3-9-8, ter causse van verteert
gelagen. Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/221v
Vellich
Condempnatie dach tot kerstyt. Actum
den 13en november 1600.

Dirck Gerytsz van de Langereys eysser
contra Cornelis Renssen gedaechde / om
betalinge ter somma van 29-2-12
ter causse van rog berekent gelt
als reste van meerder somma / Concluydeert
tot condempnatie van dien mette costen.

Vellich
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Vellich
Condemnatie dach tot kerstyt off hy
keert het over 14 dagen met beter
recht / Actum den 30en october
1600.
Versteken van keer & weer.

Idem eysser / contra Jacop Cornelis Rensz
gedaechde / om betalinge ter somma van
3-14-0 berekent gelt & toeseyde
penningen, voor Oom Kees / in presentie
van Aeriaen Meynerts toegeseyt.
Concluydeert tot condempnatie van
dien / com expensis.

OR 5657/222
Den 2en october 1600
Condempnatie dach een maent
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den 2en
october @ 1600 / mette costen.
Vellich

Solvit

Floris Cornelis Jan Reyers eysser contra
Willem Hanssen gedaechde / om betalinge ter
somma van 26 gulden ter causse van
hoy by den gedaechde om gereet gelt gecocht.
Concluydeert tot condempnatie mette costen.
com expensis.

Scheepenen persisteren by 't vonnis mits
dat d'eysser sal vertonen acte van de
Snyerman dat Floris de penningen sal
ontfangen / Actum den 30en october 1600.
Vellich
Solvit
Idem eysser contra Pieter Folckertsz
gedaechde om betalinge ter somma 45
gulden ter causse van coop van een
paert / verscheenen Sint Jan laestleden.
Concluydeert tot condempnatie mette costen
com expensies.

Condempneert dach 6 weecken.
Actum den 2en october anno 1600
mette costen.

Solvit

Vellich

Cornelis Pieter Grootes eysser / contra
Lammert Claes Lammerts / gedaechde om
betalinge ter somma 11 gulden 5 sth.

Solvit

Aeriaen Cornelisz Decker eysser / contra
Claes Wyleffsz / gedaechde / om betalinge
Scheepenen condempneeren den gedaechde ter somma 49 gulden op goede rekeninge
den geeyste somma te betalen twisken
ter causse & naer vermelden syn
hier & 8 weecken / off hy keert
oblegatie verscheenen Sint Jan
het over 14 dagen met beter recht.
& Sint Jacop / Concluydeert tot
en
Actum den 2 october @ 1600.
kennen off ontkennen, & by provyssie
Versteken van keer & weer & voorts
tot namtissement mette costen
en
gecondempneert. Actum den 30 october com expensis.
1600.
OR 5657/222v
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Griet Hilbrantsdr eyssersse / contra
Jan Cornelisz Schoenmaker gedaechde om
12 gulden 18 sth berekent gelt van huyden.
Concluydeert tot condempnatie van dien com
expensis.
Jan Syvertsz van wegen Pieter Merlyn
persisteert by 't vonnisse van date den
17en april laestleden geprononseert
& is tevreden wanneer d'eyssers sullen
doen blycken / dat d'voorzeyde Merlyn ter
plaetsse zynder resydentie gecomen is
om 14 dagen nae 't blyc van
Symon van Veen Bailliu van der
dien te dienen van quatryplyc.
Nyburch / & Cornelis van Riedwyc
Balliu van Egmont consocus / in der
Den procureur van d'eyssers
qualite soe sij procedeeren eyssers
sustineert / dat Capiteyn Merlyn
contra de wedue & kinderen van
nyet anders by voorgaende vonnisse
Pieter Claes Hermens / & de wedue
heeft veroptineert dan behoorlycke
& kinderen van Pieter Beykes
sursantie mits zyn nootlycke
gedaechdes / om voorts te procedeeren
affare in 's lants dienst / in de
volgende de laeste retroacten
welcke hy aldoen heeft moeten
van date den 6en maerte & den
optrecken buyten 's lants / dan also
17en april laestleden / Dien volgend
nu / langen tyt verstreken is / &
versoecken d'eyssers dat de gedaechdens
de procareur van de selven capiteyn
alsnoch sullen dienen van
nyet en doceert / dat syn meester
quatryplyc / off versteken te worden
in de selve dienst buyten 's lants is.
van 't effect van dien.
Versoect & condluydeer als vooren.
Schepenen houden den different in advys 14 dagen.
Actum den 2en october 1600.
vellich
vellich
Condempnatie twisken hier &
kerstyt / off hy keert het twisken
hier & 14 dagen met beter recht.
Actum den 30en october 1600.
Versteken van keer & weer.

Geryt Heertgesz eysser contra Jan Dirck Jan
Donckers, gedaechden / om betalinge ter somma
van 4 gulden en 1 stooter / ter causse
van een halff fierndel fleys / verscheenen
al over 2 off 3 jaer / concluydeert
tot condempnatie van dien / com expensis.

Pieter Jongejan Snyers is gecondempneert Jan Cornelisz
Scoolmeyster te betalen, twisken hier & een maent
off hy keert het met beter recht ter somma 9-15-0
ter causse van kerckegelt / & sal Jan Cornelisz
by foute van betalinge 't selvyge sal mogen doen uuytleggen /
Versteken van keer & weer / Actum den 30en october 1600.
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OR 5657/223
Vellich
Vellich Condempnatie dach tot kerstyt
mette rechtelycke
costen. Actum den 3en october
1600.

Syvert Pietersz eysser / contra Marytges
Piet ofte Pieter Dissel gedaechden / om
betalinge ter somma van 9 gulden
18 sth ter causse van 2
zacken rogge / Concluydeert tot condempnatie
van dien / com expensis.

Vellich

Idem eysser / contra Jan Meynertsz
van de Zydwint gedaechden / om 5 gulden
5 sth 4 penn / offslaend 't gunt daer
op betaelt is / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Vellich
Condempnatie dach 6 weecken
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den
2en october anno 1600.
Versteken van keer / Actum den
30en october 1600.

Dirck Janssen Backer eysser / contra Pieter
Pietersz Dissel gedaechden / om betalinge
ter somma van 18 gulden 11
deyts / ter causse van bacloon.
Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

Vellich
Condempnatie dach een maent off hy
keert 't selvyge over 14 dagen
met beter recht. Actum den 2en
october 1600.

Joris Amelsz eysser / contra Aeriaen Gerytsz
gedaechde / om betalinge ter somma 5-8
ter goeder rekeninge / achtervolgende syn
boec / Concluydeert tot condempnatie / com
expensis.

Scheepenen ordoneeren Arent Gysebertsz tot een voocht
van Jan Schagers wedu kinderen / & Floris Claesz
tot een voocht van des selffs Jan Scagers wedu / Actum
den 2en october anno 1600.
OR 5657/223v
Rechtdach den 2en october 1600
Solvit
Condempnatie dach 14 dagen. Actum
den 13en november 1600.

Cornelis Pietersz Gorter eysser / contra
Cornelis Dircxz tot Oude Nydorp gedaechde
om betalinge ter somma van 4 gulden
5 sth als reste van meerder somma
339

ter causse van toedaenc gelt.
Condempnatie dach een maent / off Solvit
de Burgermeesters keeren't over 14 dagen Albert Janssen eysser / contra de Burgermeesteren
met beter recht / Actum den 13en november gedaechden / om betaling ter somma 45-2-8 toe1600.
seyde penningen / Concluydeert tot
condempnatie.
Scheepenen verclaeren by vonnisse
de Burgermeesteren te syn versteken van
keer & weer / Actum den 27en
Willem Hanssen eysser / contra Boy Wybrants
november anno 1600.
gedaechden / om betalinge ter somma 4 gulden
2 sth ter causse van verteerde costen &
verleyt gelt.
De gedaechdes werden gecondempneert
metten eyssser te rekenen / twisken
hier & 14 dagen. Actum den
30en october 1600.

Solvit

Jacop Jan Heertges eysser / contra
Jan & Jacop Hilbrantssonen gedaechden
om rekeninge & dienvolgend betalend.

Scheepenen condempneren Boy Wybrants
Willem Jansz te betalen / d'een helft te lichtmis
& de rest mey / Actum den 11en december 1600.
Solvit

Michiel Aeriaensz eysser / contra
Cornelis Pietersz Sappewerff ghedaechde
om betalinge ter somma 31-3-8
ter causse van coop van een koe
verschenen paesmerct / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Scheepenen condempneren Jan Aeriaensz
in 42 scellingen / ter causse van de vellicheyt.
Cornelis Claesz Kistemaker eysser / contra
Jan Aeriaen Rens Mangnus / gearesteerde
om betalinge ter somma 11-8-8 ter causse
van 62 pont caersz.
Scheepenen condempneren den gedaechdens
de berekende penningen te betalen twisken Jan Huybertsz & Jan Dircxz Kercmeysters
hier & een maent, off 't staet langer
eyssers contra Amel Gerytsz & Claes Kruyff
met gemoed / Actum den 13en
oude Kercmeysters gedaechden / om te voldoen
november 1600.
't gunt sy berekent zyn.
OR 5657/224
Condempnatie in gelt off
Solvit
uuytleg twisken hier & 14 dagen.
Actum den 13en november 1600.

Wyleff Pieter Costers eysser / contra Cornelis
Renssen gedaechde om betalinge van molenscot
nae vermelden syn boecken / Concluydeert tot
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condempnatie com expensis.
Solvit

Cornelis Baertsz eysser contra Oom Sappewerff gedaechde / om betalinge ter somma 15 gulden
10 sth / ter causse van houdt / offslaend
't gunt daer op betaelt is / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Solvit
Idem eyser contra Dirc Claesz Visser
gedaechde / om betalinge ter somma van 12
gulden & 15 sth ter causse van houdt
Concluydeert tot condempnatie.
Scheepenen ordoneeren Aeriaen Gerytsz Butterpot / & Aeriaen Jacop Dircx, tot voochden
van Geryt Willemsz van Terdiec / Actum
den 30en october anno 1600.
Vellich
Condempnatie off hy keert het
over 14 dagen met beter recht
Actum den 30en october 1600.

Jan Cornelis Dircx eysser / contra Geryt Gerytsz
gedaechde / om betalinge ter somma 26 gulden ter
causse van fleys / offslaend 9 gulden daer
op betaelt / Concluydeert tot condempnatie.

Condempnatie dach tot lichtmis
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den
3en october 1600.
Condempnatie ten princepael.

Remment Frericxz van Schagen eysser
contra Aeriaen Cornelisz Mannes gedaechde
om betalinge ter somma 8 gulden 16 sth vermogens
zyn oblegatie daer van zynde, concluydeert
tot condempnatie com expensis.

OR 5657/224v
Jan Syverts van Hoochtwoudt eysser / contra
de wedue & erffgenamen van † Pieter
Hermensz Zydwint gedaechden / Concluydeert d'eysser
tot betalinge ter somma 25 gulden lanthuer
verschenen @ 1599 / offslaend 't gunt daer op
betaelt is / com expensis.
Compareerde Willem Hausser / met Floris Cornelis
Jan Reyers / & beloofde Willem Jansz, Floris om
te betalen, zeker hoy, twisken hier & een maent
tot taxatie van de voerder van 't hoy metten vercker.
Actum den 30en october 1600.
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Den gedaechde is gecondempneert d'eysser Jan Dircxz eysser / contra Jan Gerytsz
te vryen & te granderen, off hy
Schuytvoerder gedaechde / om den eysser
keert het over 14 dagen met beter
te vrijen & granderen van de borchtochte
recht / Actum den 30en october
by hem voor den gedaechden aen
1600.
Jaep Huygen gedaen / Concluydeert
Versteken van keer & weer / Actum
tot condempnatie.
en
den 13 november 1600.
Scheepenen verclaeren by vonnisse,
dat de geordoneerde arbyters
huer advys tegens huyden
14 dagen sullen schriftelyc
overleeveren. Actum den
24en november 1600.

Cornelis Pieter Bregs als eysser in cas van
indempnite / contra Oom Sappewerff, als
voocht van Geryt Jan Sappewerffs halve
broeder / genaemt Pieter Jansz / als medeerffgenaem van Griet Jans syn suster gedaechde
omme hem te indempneren soe veele syn
quote aengaet / van de eysch by Jan Cornelisz
op hem gedaen / Concluyddeert tot . . . . . . . .
Oom Sappewerff als voocht van J.Pieter
Jan Sappewerffs / ontkent soewel
d'eysser / als de grandateur / eenyge costgelt
belooft telooft te hebben / salvo syn eysch
in reconventie over 14 dagen.

indemneeren schaadeloos houden [PW/51]
OR 5657/225
Den 13en november 1600

Oom Sappewerff

Op 't versoec van Aeriaen van Veen con socus
als eyssers in rechte gedaen / Seyt Jan Syvertsz
als procareur / & in den naem van capiteyn
Pieter Merlyn / gedaechde / es tevreden mette eyssers
te quatripliceeren / mits dat sy eerst & alvooren
sullen exibeeren haer huwelicxe voorwaerden
##
geallisgeert & gelibelleert in de 8e, 9e & 21e
geallitgeert?
articulen van de triplike by d'eysssers gedient
& versoeckt benevens dien continuatie van der sake
omme te quatripliceeren, ter tyt toe d'voorzeyde huwelicxe
voorwaerden sullen syn geexibeert.
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat, Pieter Merlyn
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gedaechde / contra Symon van Veen
con socus / eyssers / sullen dienen van quatriplyc
over 14 dagen / Actum den 13en november 1600.
Den 27en november 1600 persisteert Jan Syvertsz
als procareur van Pieter Merlyn, persisteert op
huyden by 't versoec op huyden \ 14 dagen gedaen.
Jan Syvertsz als procareur van Pieter Merlyn / appellant
op 't vonnisse van over 14 dagen / Actum den 27en
november 1600.
OR 5657/225v
Den 13en november 1600
te rekenen by +
Jan & +
aen + mannen namentlyc Syvert Pietersz + Jacop Hilbrantsz eysser contra Arent
& Jacop Oom Heynes, & sullen noch mannen Ghysebertsz gedaechde om metten eyssers te
met hen nemen, & by aldien den gedaechden & 3 dagen tevooren] procederen tot finale slot
geinsinueert zyn om te rekenen, & den
van rekeninge en dienvolgend
gedaechden nyet compareeren / dat de rekenscap hem eyssers te restytueren 16-0-7
in dien gevall sal staen aen de eysser
by den eyssers / overgegeven / concluydeert
& nyet aen de gedaechde / & sal Jan Broersz mede op te rekenscap] tot condempnatie.
mogen compareeren.
Aen de voorzeyde mannen & Jacop Koeman
tot een adjunct .
Aeriaen Mannes eysser / contra Albert Jansz
gedaechden.
Vellich
Solvit
Condempnatie dach een maent off hy
keert het over 14 dagen met beter
recht / Actum den 13en november
anno 1600.

Vellich

Dirck Jongejans eysser / contra Frans
Jansz Kurffmaker gedaechden / om betalinge
ter somma 11 gulden ter causse van coop van
een vercken verschenen al over 't jaer.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Solvit
Symon Pieter Knechtes eysser contra Jan
Pietersz Claes Lammerts z gedaechde om quytan
van omtrent 4 snees zaylants / mits
betalend 't gunt hem Jan Pieters daer
van resteert / opte verscyndach & hem
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daer aff te passeeren behoorlycke termynbrieff. Concluydeert tot condempnatie.
Vellich
Condempnatie dach 6 weken.

Solvit

Lammert Jansz Winckel eysser / contra
Dirck Aeriaensz Nochteren / gedaechde
om betalinge ter somma 3-5-0 berekent
gelt ter cansseleren van verteerde costen.
Concluydeert tot condempnatie.
Jan Toemsz is van Scheepenen geordoneert
tot een voocht van Marytgen Bertomeusdr /
Actum
den 13en november 1600.

OR 5657/226
Vellich
Solvit
Condempnatie dach 6 weecken off
sy keeren 't binnen 14 dagen met
beter recht.

Jan Cornelis Jan Reyers eysser / contra Jacop
Allertsz van Oude Nydorp gedaechde om
betalinge
ter somma 4 gulden etlycken sth ter causse
van werc / Concluydeert . . . . . . . . .

Condempnatie dach tot kerstyt
Solvit Heynderic Janssen Hoochtwoudt eysser contra
off hy keert het over 14 dagen
Claes Aeriaen Cornelis gedaechde / om betalinge
en
met beter recht / Actum den 13
ter somma van 25 gulden, ter causse van seymen
november 1600.
berekent gelt / Concluydeert tot condempnatie
Claes Aeriaensz wert by vonnisse
com expensis.
van Scheepenen verclaert te syn
versteken van keer en weer.
Pieter Jansz is gecondempneert den
eysser te betalen twisken hier
& een maent, off hy keert
Solvit
het over 14 dagen met beter
recht / Actum den 13en november 1600.
Noch tegens den Schoudt in 5 scell.

Condempnatie dach 6 weecken off
hy keert het over 14 dagen met
beter recht / Actum den 13en
november anno 1600.

Ysbrant Meynertsz eysser / contra Pieter
Jongejan Snyers gedaechden / om betalinge
ter somma van van 10 pont groot nae
vermelden zyn oblegatie / offslaend 32-17-(
daer op betaelt / concluydeert tot condempnatie
mette costen / com expensis.
Aeriaen Jacopsz Buegel eysser / contra Marytge(
Pieters Scoonert gedaechden / om betalinge
ter somma van 52 sth 8 penn, ter causse
vam een halff fadt bier / Concluydeert tot
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condempnatie van dien / com expensis.
Condempnatie dach 3 weecken / off
den gedaechde keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den 13en Claes Janssen Wever eysser / contra Schoonert gedaechde
november 1600.
om betalinge ter somma 6 gulden op goede rekening
ter causse van verscheenen kustinge.
OR 5657/226v
Scheepenen condempneren den gedaechdenAeriaen Gerytsz Butterpot, als voocht &
omme costeloos & scadeloos aff
van wegen de wedue & kinderen van
te doen / van 't lant in den eys geroert
Cornelis Schippers eysser / contra Claes
alsulcke lasten als daer op staende
WitteWyleffs gedaechden / omme costeloos &
zynde / mette rechtelycke costen
scadeloos aff te doen / alsulcke lasten
& dat het hypoteec in de quytan
als op de eyssersse 10 geersz lants
daer voor geroert sal zyn execuytebel.
van de gedaechden gecocht staende zyn ten
en
Actum den 13 november 1600.
behoeve van Lysabet Melisdr / Maerten
Janssen . . . . . . . . . . . . . en anderen
vermogens de besegelde quytsceldinge
by den gedaechden daer van gepasseert.
Concluydeert tot condempnatie van dien
mette costen / & dat de ypoteken in de
selve quytscelldinge geroert / hier
voor verclaert sal worden verbonden en
execuijtabel.
Scheepenen verclaeren dat d'eysser

D'selve eysser / contra d'selve gedaechden / om te
.
sal mogen inventariseeren / alsulck mogende
goederen / als hemluyden naer
vermelden 't Scheepen redgyster voor
eygen opgedragen syn / Actum den
13en november 1600.
OR 5657/227
Den 27en november 1600
Dirc Jansz heeft voor inpost
geconsigneert 20 sth
Solvit
Scheepenen hebben Marytgen Pieters
Scoonert gecondempneert / in de
geeyste somma / te betalen mette
rechtelycke costen & verclaeren
't huys & erff hier voor te syn

Dirck Janssen Snyer + cososus eyssers / contra Marytgen
Pieters Scoonert gedaechde /
als possesseur van hem eyssers vercochte
huys / om betalinge ter somma 76-13-8
als reste & ter causse van verschenen
kustinge houdende op 't huys daer d'voorzeyde
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verbonden & execuytabel.
Schoonert in woont / Concluydeert tot condempnatie
en
Actum den 22 november
com expensis.
1600 mits dat d'execuytie sal surceeren tot kerstyt toecomend.
Vellich
Vellich

Solvit
D'selve eysser / contra Tryn Symon Claes gedaechde
om betalinge ter somma 17-12-8, ter causse
van laken & ander waer / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Solvit
Schoonert eysser contra Claes Jansz.
Solvit
Jan Claesz Oterlyc eysser / contra de wedue
van Cornelis Schippers gedaechde om betalinge
8-15-0 ter causse van toegeseyde
penningen.
Scbeepenen ordoneeren Cornelis Claesz Kruijff / & Syvert
Jan Syverts, tot voochden van Aeriaen Hilbrants kinderen.

OR 5657/227v
Voor den 40e penning ontfangen Solvit
------2 gulden
Jacop Allertsz Hoochsaet eysser
In state.
contra de voochden van Geryt Willemsz
Terdiec gedaechden / om betalinge van zeker
achterstallige & verschenen kustinge
houdende op een huys & erff
staende t'Ouwe Nydorp / by d'voorzeyde Geryt Wille(m
van Jan Jacopsz Bontenbaert gecocht.
Concluydeert tot condempnatie.
Jacop Aeriaensz eysser / contra Aeriaen
Hilbrantsz gedaechde / om bevryt & geindempneert te wesen van zekere resterende
kustingen staende op 't huys & erff by den
eysser van den gedaechden gecocht, staende &
leggende
binnen Nydorp in 't glop & dat het
huys & erff daer d'voorzeyde gedaechden in woont
wesende des eyssers hypoteec / by foute
van bevrijdinge, daer vooren verclaert
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sal werden verbonden & execuytabel.
Vellich
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneeren Cornelis
Rensz den geeyste somma te
betalen, twisken hier ende
lichtmis / eerstcomend / off 't staet
langer met gemoedt / Actum
den 11en december 1600.

Franc Claesz van Amsterdam eysser
contra Cornelis Rensz van Oude Nydorp
gedaechden / om betalinge ter somma 21-15-4
ter causse van verloopen interest al
overlange verscheenen / Concluydeert tot
condempnatie van dien / com expensis.

Cornelis Renssen eysser / contra de wedue van
Jacop Wyleffsz ofte haer gerechte voocht
gedaechde / om betalinge ter somma van 5
gulden 1 sth ter causse van houdt van
keesten / & arbeytsloon, Concluydeert tot
condempnatie com expensis.
OR 5657/228
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysie, van den
Officier eysser / & den exceptie defentie van Jan Syvertsz
van Hoochtwoudt als procareur & gemachticht van
Dirck Gerytsz mede van Hoochtwoudt ingedaechde met
een weet / Doen recht / condempneeren d'voorzeyde Dirck Gerytsz
ten princepale te antwoorden.
Op welcke vonnisse Jan Syverts als gemachticht van
Dirck Gerytsz / neemt syn 10 dagen.
Scheepenen gunnen Jan Syvertsz als gemacht van Dirc
Gerytsz syn 10 dagen.
Reyer Nyssen & Jacop Heyndericxz
als actie & transpoort hebbend van
Jan Cornelis Dircx / versoecken een
rechtelycke weete gedaen te hebben
tegen 14 dagen tot Hoogebiere aen den
persoon van Pieter Garbrantsz, vermogens
zekere boelbrieff van Heert Cornelisz
omme betalinge te doen volgende d'selve
boelbrieff van de somma daer in begrepen
& ten dage dienend cocluysie te sien nemen
tot condempnatie.
Van gelycken tot Harinchuysz aen de persoon
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van Pieter Pieter Beykes.
Idem tot Hoogebiere aen Pieter Amelsz.
Idem tot Bersingerhorn aen Geryt Cornelisz.
De requeranten wert gegunt een weet tegen over 14 dagen.
OR 5657/228v
Scheepenen condemptneren den
Marytgen Pieters Schoonert / gedaechde doet eysch
gedaechde / d'eyssersse te vryen
op & tegens Claes Jansz om bevryt te
& te indempneren van de
syn van 't huys & erff by haer van Claes
lasten / op haer huys staende
Jansz gecocht.
& dienvolgend van de eysch
& concluysie by Dirc Jansz
op haer gedaen & genomen / mette rechtelycke costen hieromme gedaen.
Scheepenen condempneren die ghedaechde Van gelycken versoeckt Claes Jansz bevryt
d'eysser te vryen & te indempneren
& geindempneert te syn van 't huys & erff
van de lasten op Marytgen's huys staende
by hem van Jacop Aeriaen Garbrants
& dienvolgende van d'eysch &
gecocht.
concluysie by Marytgen Pieters
op hem gedaen, mette rechtelyke costen.
Van gelycken versoeckt Jacop Aeriaensz
Scheepenen condempneren
als eysser in cas van indemnyte contra
Aeriaen Hilbrants gedaechde om
Aeriaen Hilbrantsz gedaechde / omme den eysser
d'eysser te bevryden van de laste
costeloos & scadeloos te indempneeren
op het huys van Marytgen
van alsulcken eysch & concluysie, als
Pieters staende & dienClaes Jansz, op hem gedaechde gedaen &
volgend van de eysch & concluysie genomen heeft / mette costen daeromme
by Claes Jansz op hem
gedaen & dat het huys & erff in den
gedaen / mette costen hierquytantie verbonden hier voor verbonden
omme gedaen & verclaeren
verclaert sal worden verbonden & execuytabel.
die gedaechdes huys & erff
in des eyssers quytantie
verbonden daer voor execuytabel.
Actum den 27en november 1600 / mits dat d'execuytie sal surceeren
tot kerstyt toecomend.
Scheepenen condempneren de geordoneerde voochden
van de desolaten boel van † Cornelis Bertomeusz
omme den goederen by hem geinventariseert
tot proffyte van de gemeene crediteurs te vercopen
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twisken hier & Sinte Geert / Actum den 11en
december 1600.
OR 5657/229
Scheepenen houden 't versochte
versteck in advys.

Symon van Veen Bailliu van de Nyburch
& Cornelis van Rietwick / Bailliu van
Egmont consocus / soe sy procedeeren eyssers
contra de wedue & kinderen van
Pieter Claes Hermens / & de wedue
& kinderen van Pieter Baykes soe sy
gheroepen zyn gedaechdes / om voorts te
prochedeeren volgende de laeste retroacte / Dienvolgende versoecken d'eyssers
dat Pieter Merlyn / off syn procareur
volgende Scheepenen vonnisse / van
huyden 14 dagen sal dienen van
quatriplyc / ofte by foute van dien
versteken te syn van 't effect van dien /,
& dat pertyen den naester vierscaer
sullen dienen van bewys by inventari(
Rembrant Dircxz versoeckt dat
hem by Schoudt & Scheepenen / gelevert
sal werden brieve van quytscelldinge
van 't lant by hem by decreet gecocht
vermogens den opslach hem
by den gerechte gedaen.
Scheepenen acordeeren eendrachtich het
versoec van den eysser.

OR 5657/229v
Den 9en december anno 1600
solvit

Cornelis Gysebertsz eysser / contra Jan
Hilbrantsz gedaechden / om betalinge ter
somma 18 gulden berekent gelt, ter causse van
casen. Verscheenen mey @ 99.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Vellich
Aeriaen Hermensz laet hem gewillichlyc
condempneren / de geeyste somma te betalen
twisken hier & 5 weken / Actum den
8en january 1601 / geschiet in presentie

Griet Hilbrants eyssersse contra Aeriaen
Hermesz gedaechden / om betalinge ter
somma 10 gulden ter causse van fleys,
verscheenen kerstyt 99 / Concluydeert
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van Dirck Jansz Kuec Scheepen.

tot condempnatie com expensis.
Solvit

VelliAch
In state.
Condempnatie dach 6 weecken
mette rechtelycke costen. Actum
den 8en january 1601.

Dirck Gerytsz van de Langereys eyser
contra Cornelis Aeriaen Deckers gedaechde om
betalinge ter somma van 14-10-0
berekent gelt verschenen paesmerct
Concluydeert tot condempnatie van
dien com expensis.

Vellich
Solvit
In state.
Vellich
Condempnatie dach 6 weecken off
't staet langer met gemoedt.
Actum dem 22en january 1601.

Idem eysser contra Aeriaen Smeerdenborst gedaechde / om betalinge ter somma
14-10-0 nae vermelden zyn oblegatie.
Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

OR 5657/230
Solvit
Geryt Allert Tielmans eysser contra
Frans Jansz Kurffmaker gedaechde
om betalinge ter somma van 12 gulden
ter causse van verdient gelt / Concluydeert tot
condempnatie.
Solvit
Vellich
Scheepenen renvoyeren den questie
aen de oude arbyters, mits dat den
arbyters huer advys schriftelyc
sullen overleveren. Actum den 5en
maert 1601.

Idem eysser contra Jacop Cornelis
Renssen gedaechde om betalinge ter
somma van 5 pont groot, ter causse
van verdient gelt / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Scheepenen aprobeeren 't seggen van de arbyters
& condempneren den gedaechde in een somma van
12 gulden. Actum den 2en april 1601.
Vellich

Solvit

Scheepenen condempneren Heynderic
Ouweneels & Lammert Claes
Lammerts / den armevoochden nae

Dirck Hanssen van Oude Nydorp eysser
contra Heynderic Ouweneels gedaechde
om betalinge ter somma van 8 gulden
ter causse van verscheenen renten
van de armen tot Oude Nydorp / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
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vermelden haer boec te betalen
twisken hier & 6 weecken mette costen by Scheepenen getaxeert ter
somma van 13 sth. Actum den 11en december 1600.
Vellich

Solvit
Idem eysser als Heylicht Geestman tot
Oude Nydorp / contra Lammert Claes
Lammerts gedaechde om betalinge van
zekere verscheenen renten, nae
vermelden 't armeboec / Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

OR 5657/230v
Scheepenen houden de saec Solvit
in advys

Jacop Jansz van Winckel eysser
contra Heert Cornelisz van Nydorp
voor de duer daer hy laest uuyt
Scheepenen pereferen Pieter Gerytsz gegaen is gedaechde / om te kennen off
Gorter eerst & alvorren / mits dat
ontkennen syn brieve van oblega(
hy probeert dat syn achterwesen
Concluydeert tot condempnatie van
is heerlycke schult. Verclaeren
dien & by provysie tot namtisseme)
voorts dat Pieter Amelsz aen
van 54 k guldens 10 sth ter causse
Pieter Gorter nopende den boelseel van de coop van een paert / verschenen
van Heert Cornelisz sal syn
den 19en septembris laestleden
geprefereert / Actum den 5en maert volgende d'voorzeyde oblegatie / & dat by
1601.
foute van betalinge d'overscietende
penningen van de boelbrieff rustende onder
Reyer Nyssen & Jacop Heynderixz
daer vooren verclaert sullen worden
execuytabel / com expensis.
Scheepenen condempneren Pieter
Amelsz nae vermelden den boelseel
te betalen / & soe Pieter Amelsz
yet heeft te seggen / mach zyn
actie over 14 dagen instytueren
opte preverentie / Actum den
15en february 1601 / mette
rechtelycke costen.
Op welcke vonnisse Pieter Amelsz
protesteert.

Solvit
De gedaechde laet hem gewillichlyc

Reyer de Nyssen & Jacop Heyndericxz
als axie & transpoort
hebbend van de boelbrieff van Heert
Cornelisz eyssers / contra Pieter
Amelsz van Hoogebiere gedaechde met
een weet / om betalinge van 25 gulden
10 sth ter causse van een wagen volgende
den boelbrieff daer van zynde / Concluydeert
tot condempnatie in gelt off uuytleg
volgens dselve boelseel com expensis.

Olfert Janssen wonende opten Syp
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condempneren d'eysser de geyste
zomme te betalen twisken hier &
14 dagen / Actum den 22en
january 1601 com expensis
& dat ter somma 24 gulden 7 sth
Volgens d'voorzeyde bekentenisse hebben
Scheepenen den willyge condempnatie
geapprobeert.

eysser / contra Pieter Pietersz Dissel
gecondemneerde / om zyn actie opten
eysser / ofte opte penningen rustende
onder den Schoudt d'eysser toecomend
by den gecondempneerde in areste
genomen te instytueeren / ofte
geinponeert te werden een eewig
silentium / & dat den Officier geordoneert sal werden, de vorder penningen
van de condempnatie ontbrekend te
innen / Concluydeert tot condempnatie.

OR 5657/231
Solvit
Symon Pietersz Keyns eysser / contra
Jacop Dirck Jan Donckers, gedaechden
om betalinge ter somma 18 gulden op
goede rekeninge ter causse van fleys
verscheenen paes 98. Concluydeert
tot condempnatie / com expensis.

Vellich

Scheepenen verclaeren dat Albert
Barentsz mach de voochdy quytscelden
mits dat hy de brieven sal overleeveren / Actum den 11en december
1600.
& dienvolgend schelt Albert de
voochdye quyt naer custuym.

Jan Bastiaensz als man & voocht van
Griet Claesdr zyn huysvrouwe eysser
Albert Barentsz gedaechde / om d'eysser
over te leveren / sulcke oblegatie &
andere brieven / als hy als voocht
van de voorzeyde Griet Claes / tot nochtoe
bewaert heeft.

Scheepenen verclaeren voor vonnisse ten versoecke
van Claes Pietssen van de Langereys, volgende
voorgaende sententie, dat Cornelis Renssen van
Oude Nydorp uuyt het huys erff & lant daer achter
gelegen, daer hy tegenwoordich in woont, mits
desen wert uuytgestelt / & d'voorzeyde Claes Pietersz
als daer in / & dat ter tyt & wyle toe, dat Cornelis
Rensz 't lant aen Claes Pietersz con socus vercocht / bevrydt
heeft / mette costen / Actum den 11en december 1600.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Pieter Gerytsz zyn
achterwesen, van Heert Cornelisz sal mogen innen van de
restanten van de boelseel by hen gearesteert &
dat onder cautie de restytuendo / Actum den 5en
february 1601.
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OR 5657/231v
Scheepenen gehoort hebbend den eysch van Jacop Jansz van
Winckel gedaen op & tegens --- Jan & Jacop Hilbrants
om d'selve gecondempneert te hebben ter somma 610-18
berekent voor Jacop Heyn & Syvert Pietersz
gereserveert ----- buyten d'voorzeyde somma; houden
Scheepenen in advys ter naester vierscaer.
Ende soe Jan Hilbrants con socus yet wederd----- tegens
Jacop Jansz hebben te pretendeeren mogen se d'selve
ad nova doen dagen / Actum den 11en december 1600.
Solvit
Vellich
Albert Cornelisz heeft op huyden
den laesten april zyn boec naer
voorgaend vonnisse by eede gesterct.
Vellich

Solvit

Albert Cornelisz Snel eysser / contra
oom Heyn Jacop Symons van Oude
Nydorp gedaechde / om betalinge ter somma
1-5-8 ter causse van verteerde
costen / Concluydeert tot condempnatie.
Idem eysser / contra Dirck Louwen gedaechde
om betalinge ter somma 22 sth 8 penn
ter causse van verteerde costen.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Idem eysser.

Scheepenen condempneren de Langebruggers / & Luytgen
Jansz, contra Dirc Claesz Scotfanger, twisken hier &
14 dagen in gelt off uuytleg nae vermelden syn
boec / Actum den 11en december 1600.
OR 5657/232
Den 8en january 1601
Solvit
Condempnatie dach een maent
off 't staet langer met gemoed.
Actum den 8en january 1601.

Jan Willemssen van Oude Nydorp, eysser
contra Jan Tyssen van Langendyc, ghearresteerde / om betalinge ter somma van
2 gulden ter causse van toegedaenckt gelt.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Rembrant Dircxz eysser / contra de soon
van Jacop Allerts van Oude Nydorp
genaemt Stroomer / gedaechde / om betalinge
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van een paer scoenen.
Jan Jansen Coster als procareur van
Outsscher Eddesz & Tryn Pietersdr versoeckt
uuyten naeme als vooren dat hemluyden sal
volgen huere wetlycke proclamatien /
onvermindert den Offitcier zyn actie ten princepael / & by refuys
van dien protesteert d'eysser / als in zyn antwoort
in schriptes gedaen.
Den Offitcier seyt datter geen proclamatien sullen
werden gegeven voor en aleeer de vrunden aen wedersyden volgende de politike ordonnantie sullen
versocht hebben aen de gerechte hemluyden deselve
geboden sullen werden gegeven / & datsse in
't gecelebreerde huwelyc avoyeren.
Tot distructie & wederlegginge van dien
seyt den voernoemde procareur uuyten naem als
boven dat de ouders & de vrunden van voernoemde
twee coinncte personen haer wettyge geboden
aen de voernoemde Offitcier, als aen de bode der selvere
heben versocht / omme hen wetlycken in't
huwelyc te laten solemnyseeren 't welc
haer by den Offitcier als den boode worde
geresuseert & geweygert. Versoekt bovendien
geconsenteert te werden, & by refuys protesteer(
als vooren.
Den Offitcier ontkent 'tselfde wetlyc geschiec te syn.
OR 5657/232v
Scheepenen condempneren Solvit
den gedaechde / d'eysser nae
inhouden d'eys te betalen
twisken hier & een maent
off hij keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den
8en january 1610.

Claes Voorin eysser / contra Augustyn Florisz
Vleyshouder van Alcmaer gearesteerde
om betalinge ter somma 19 gulden op goede rekeninge
ter causse van een koe verschenen al vuer
vier jaer / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

Es deselve vorder gecondempneert nae
vermelden den kuer & preveleden
contra den Schoudt in een somma 7-5-0
ter causse den gearesteerde uuyt de
juerisdictie van Nydorp vertrocken es
sonder borch te stellen & nyet
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es gecompareert.
Jan Tyssen als procareur van Pieter Dissel
versoeckt dat Olfert Janssen zyn actie sal
voorts prochedeeren / & by refuys van dien
dat hem by Scheepenen vonnisse geynponeert
sal werden een eewich swygen & silentium.
Pieter Cornelisz als vader van Tryn Pietersdr / comparerende
versoeckt de proclamatie van zyn docher / te mogen
gedaen werden / Is 't selffde versoec by Scheepenen in state
gestelt / Actum den 8en january anno 1601.
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat Arent
Gysebertsz sal hebben copi van den eysch by Jan &
Jacop Hilbrantsz op hem gedaaen & genomen
mitsgaders noch uuyt Jan Hilbrants boec. Actum
den 8en january 1601.
Scheepenen condempneren Dirck Willemsz ten versoeck
van Claes Govertsz omme getuychenis te geven.
OR 5657/233
Scheepenen renvoyeren den
voorseyden different aen de rechtsgeleerden / Actum den 2en
april 1601.

Jan Jansz Kuec / eysser contra Maerten Jan Aeriaens,
gedaechde / om over te leveren / & dien volgende
te laten casseeren alsulcke besegelde brieff / als
hy onder hem heeft / sprekende op Cornelis
Renssen hem eyssers swager / By den eysser
gecocht & sulcx affgelost / voor de somma
in zeker uuytspraec by mannen gedaen / tusschen
Maerten Jansz & Cornelis vonnisse Renssen t& / &
vorder
bewillinge by de gedaechde gedaen / Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis
& vorder dat Maerten Jansz gecondempneert sal
werden / Cornelis Renssen te bevryden van alsulcke
costen als deselve Cornelis Rensz geleden heeft
& 't noch sal mogen lyden by wanleveringe
van de voorseyden brieff / & dat duer & van wegen
Claes Pietsz Langereys.

Maerten Janssen presenteert
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat d'interpretatie
meeninge nopende 't different tusschen Jan Jansz Kuec, eysser
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& Maerten Janssen staen sal / aen de onderwysters / daer
over geweest zynde / & dat twisken hier & 14 dagen.

Den 22en january
Solvit

Jan Janssen Blaeuw van Winckel eysser
contra Jan Hilbrantsz & Jacop Hilbrantsz,
gedaechden / om betalinge ter somma 209 gulden
ter causse van casen volgende d'eyssers
redgyster verschenen mey 99 met behoorlycken
coopmans interest volgens
de gedaechdens beloften offslaende nyetemin
't gunt d'eyssers tot affcortinge van de selve
penningen ontfvangen heeft / Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.

OR 5657/233v
Condempnatie dach tot Sint
Jan midsomer, off 't staet
langer met gemoedt / mits dat
by foute van betalinge 't huys
daervoor sal wesen execuytabel
com expensis.

Solvit

Reyleff Janssen van Eertswoudt eysser
contra Gysebert Pieter van Haerlems
gedaechde / om betalinge ter somma 31-15-0
ter causse van houdt verschenen paes
laestleden off mey ten langsten nae
vermelden d'eyssers boec / Concluydeert
tot condempnatie mette costen com
expensis. Versoec maecxsel aen 't huys waer
't houdt aen gewracht es.
Jacop Garbrantsz eysser contra Cornelis
Jan Aeriaens wedu & kinderen, gedaechden.
Dirck Janssen als voocht van Marytgen
Jan Floors eysser / contra Aeriaen Cornelis
Man gedaechde / om betalinge van verscenen
kustinc.

Vellich
Vellich
Condempnatie dach een maent off
hy keert het over 14 dagen met
beter recht / Actum den 5en
february 1601.

Cornelis Claesz Kistemaker, eysser contra
Pieter Lammertsz, gedaechde om betalinge
ter somma 14-2-12.
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maecsel zie: [MNW/342-r]
OR 5657/234
Solvit
Claes Claesz uuyt De Campen eysser
contra Geryt Gerytsz als borch ende
princepael voor Dirc Cornelisz Suytlander gedaechde / om betalinge ter somma
9-5-0 ter causse van een hokelinc.
Verschenen Sinte Bertomeus concludeert
volgende den boelbrieff / Concluydeert
tot condempnatie in gelt off uuytleg.
Solvit
D'selve eysser contra Floris Cornelis
Jan Reyers / als borch & princepael
voor Dirck Cornelisz Suytlander
gedaechde / om betalinge ter somma
45-0-0 ter causse van een koe,
verschenen als vooren. Concluydeert
tot condempnatie in gelt off uuytleg.
In state 14 dagen.
Solvit Allert Pietersz Laen eysser / contra de
Ontfangen voor den inpost 20 sth.
wedue van Cornelis Pauwels Oridiapes
gedaechde om betalinge ter somma 72-0-0
ter causse van een swart ruyn paert
verschenen Sinte Catryn laestleden
vermogens zyn oblegatie. Concluydeert
tot condempnatie metre costen com expensis.
Scheepenen gehoort den eys & concluysye van de
eysser / & d'antwoort ofte exceptie van de gedaechdes
doen recht / ontseggen d'eysser zyne eys & concluysie
opten voorseyden gedaechdes gedaen & genomen
voor deser instantie gereserveert sijn
actie soe hy te rade vinden sal / met compensatie
van costen. Actum den laesten april 1601.
OR 5657/234v
De gedaechde laet hem gewillichlyc
condempneren, den geeyste
somma te betalen twisken hier
& een maent / off 't staet
langer mer gemoedt. Actum

Aerian Meynertsz als voocht van Heynderic
Aeriaens kinderen geassisteert met Jan
Claes Lammerts eyssers / contra Peter---Jan Snyers gedaechden / om zyn oblegatie te
kennen off ontkennen / Concluydeert tot
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den 22en january 1601.
Scheepenen aprobeeren den
gedaen willyge condempnatie.
Actum den 19en february 1601.

condempnatie van dien & by provysie tot
namtissement ter somma 110 gulden
van geleende penningen lange verscheenen
volgende d'selve oblegatie com expensis

Scheepenen renvoyeeren den questie hinc inde
aen rechtsgeleerden onpertyich.
Scheepenen condempneren den
den voorseyden ingedaechde, te antwoorden
op welcke vonnisse den voorseyden
ingedaechde neemt zyn 10 dagen.
Actum den 5en february 1601.
De gedaechde ontkent den eysche cock
in sulcker voege als d'selve
gedaen & genomen is.
Scheepenen gunnen Jacop Dircxz te mogen
inbrengen ofte internemen 't request siviyl,
mits dat hy sal betalen 't reterdiment
tot taxatie van Sceepenen.

Cornelis Pietersz Gorter eysser contra
Jacop Dircxz / anders ooc genaemt
Jacop Maertsz van Sybecarspel ingedaechde met een weet / omme den eysser
te beteren & te betalen / syne scaed dien
hy geleden heeft, duer dien de gedaechde
d'eyssers paert gesteken heeft waeraen 't selffde gestorven is / & dat tot
discretie van Scheepenen off andere mannen
hem dies verstaende / Concluydeert tot
condempnatie van dien com expensis.

Dien onvermindert dient Jan Jansz Muller van de 2 atestatien & belooft dien binnen
8 dagen te leveren op versteck.
D'eysser copi van't selven ad primam.
Scheepenen houden den taxatie van de costen
in advys tendens recht. Actum den
21en augusty 1601.
Solvit
Pieter Gerytsz Gorter requerant op de
vuerscietende penningen van de boelbrieff van
Heert Cornelisz rustende onder Reijer
Nyssen & Jacop Heyndericxz by den
requerant in areste genomen versoeckt
dat hem by Scheepenen geadiudiceert
sal worden d'selve penningen te mogen lichten
onder cautie de restituendo voor zyn
achterwesen hem als inpostpachter.
competerend, van de voorseyde Heert Cornelisz
ter causse van inpost van paerden indien 't
behooren sal.
OR 5657/235
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Scheepenen condempneren Cornelis Jaspersz
Pieter Claes Lammertsz volgende zyn
overgifte in juyditie van de gerechte
van date den 6en maerte 1600 gedaen *)
te betalen ter somma van 32 gulden.
Actum den 22en january 1601.
*) [OR 5657/186v]
De gedaechde laet hem ghewillichlyc condempneeren
in den geeyste penningen salvo
zyn grandt te betalen binnen
een maent. Actum den 22en
january @ 1601.

Jan Bastiaensz als man & voocht van
Griet Claesdr eysser contra Jan Huybertsz
van de Sydwint / als borch & princepael voor
Teus Geses gedaen om betalinge ter
somma 54 gulden ter causse van geleende
penningen volgende d'oblegatie. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Van gelycken laet hem Teus Gyses
gewillichlyc condempneeren omme
Jan Huybertsz van de gedaene
condempnatie te indempneren
& costeloos & scadeloos te houden.
Actum ut supra.
Solvit

Vellich
Scheepenen condempneeren den voochden
metten eysser te rekenen
& dienvolgend te betalen twisken
hier en een maent off sy kerert
over 14 dagen met beter recht.
Actum den 19en february 1601.
Versteken van keer en weer.
Actum den 5en maert 1601.
Condempnatie in geldt off uuytleg
twisken hier & een maent.
Actum den 22en january
@ 1601.

Claes Voorin eysser / contra Floris Keessen
off syn gerechte voocht om betalinge
ter somma van 5 gulden. Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Floris Claesz eysser / contra de voochden van Jan
Aeriaen Buers wedu & kinderen gedaechden / om
betalinge ter causse van laken naer vermelden
d'eyssers boec monterend ter somma omtrent
20 gulden op goede rekeninge / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

D'selve eysser contra d'voorseyde gedaechdens /
om
gelt off uuytleg, ter causse van verpondinge
nae vermelden zyn boec.

OR 5657/235v
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D'versochte proclamatie van Outger Eddesz is op huyden
den 22en january 1601 in state gestelt.
Scheepenen verclaeren ten versoecke van Jacop Allertsz &
Aeriaen Gerytsz dat 't huys & erff, daer Aeriaen
Heyndericxz laestmael uuytgevaren / es zal wesen
& verclaert es execuystabel & dat voor de somma
van 200 gulden met 't verloop van dien totte
effectuele betalinge toe competerend Jacop Allertsz
nae vermelden den kustincbrieff, mitsgaders noch
voor 50 gulden, by Geryt Willemsz aen Aeriaen
Heyndericx verschooten & noch resteert / Actum
den 22en january 1601.
Scheepenen condempneren den
gedaechde in gelt off uuytleg
nae vermelden den boelseel
twisken hier & een maent.
Actum den 19en february 1601.

Pieter Claes Lammerts eysser / contra Pter
Pietersz Dissel gedaechde / om betalinge ter
somma van 40 gulden 5 sth ter causse van
een boelseel / Concluydeert tot condempnatie
in gelt off uuytleg ter causse van
coop van een koe / com expensis
offslaend 't gunt daer op betaelt is.

Scheepenen condempneren Sybrant Dulles / Jan Claes Yffs Volc
Luytgen Janssz Terdiec, Tys Pieter Nepes, Floris Smit &
Claes Voorin, gedaechden ter causse van verpondinge in
gelt off uuytleg nae vermelden syn boec / Actum
den 22en january 1601.
Scheepenen condempneren Symon Aeriaensz, Pieter
Pietersz Breg, Heynderic Ouweneels, Wyleff Gerytsz
Jan Maertsz Kueninc / contra Pieter Heyndericxz
in gelt off uuytleg / twisken hier & een maent
ter causse van verpondinge nae vermelden syn
boec / Actum den 22en january 1601.
OR 5657/236
Rechtdach den 5en february 1601
De gedaechde laet hem gewillichlyc
condempneeren Jan Evertsz
te betalen, twisken hier &
midvast eerstcomende ter somma
van 12 gulden 13 h sth. Geschiet

Jan Evertsz van Veenhuysen eysser contra
Heynderic Cornelisz Snyer tot Oude Nydorp
gedaechde om betalinge ter somma van 15-0-0
op goede rekeninge ter causse van over360

in judytie van Scheepenen. Actum
den 5en february 1601.
Vellich
Solvit
Vellich
Condempnatie twisken hier en een
maent off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den 19en
february 1601 mette costen /
Verstoken van keer & weer.
Actum den 5en maert 1601.

geschooren penningen. Concluydeert tot
condempnatie com expensis.
Willem Dircxz Metselaer eysser / contra
Jan Oomes gedaechde omme betalinge ter
somma van 20 gulden 14 sth ter
causse van een paert / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Voor den inpost ontfangen 20 sth.
Vellich
Vellich
Den gedaechde is by vonnisse van Schepenen
gecondempneert nae vermelden den eysch
te betalen twisken hier & 14 dagen
mette costen / Actum den 5en maert
1601. Versteken.

Jacop Symons van de Lemmerschouw eysser
contra Jan Hilbrantsz gedaechde om betalinge
ter somma 74 gulden 4 sth
causse van casen. Verschenen kerstyt 1600.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Ontvangen voor den inpost 2 gulden
+ & Cornelis Jansz haer soon,
Vellich
Marytgen Rippers+ eysserssen contra Jan
Vellich
Hilbrantsz gedaechde om betalinge ter
Scheepenen condempneren Jan Hilbrants somma 154-0-0 naer vermelden hun
de geeyste somma te betalen twisken
oblegatie / Concluydeert tot condempnatie
hier en 14 dagen off hy keert
van dien com expenses.
het met beter recht.
Actum den 19en february 1601
mette costen van de vierscaer & den inpost.
Versteken.
Den gedaechde heeft op huyden den 5en
maert 1601 geen keer gedaen also
Jan Hilbrants willichlyc toestaet.
OR 5657/236v
Scheepenen condempneren den gedaechde de
geeyste somma te betalen / Actum den
2en april 1601.
Aeriaen Meynertsz eysser / contra Geryt
Gerytsz gedaechde om betalinge ter somma
30 gulden, ter causse van berekende penningen
offslaende 't gunt daer op
betaelt is.
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Cornelis Renssen van Oude Nydorp / laet hem gewillichlyc
condempneeren omme Geryt Allertsz van Terdiec te betalen
twisken hier & 14 dagen de somma van 115
guldens, ter causse van zekere verscheenen penningen
nae vermelden zyn oblegatie / off 't staet langer met
gemoedt. Aldus gedaen ter presentie van Jan Willemsz
Scheepen / Actum den 5en february anno 1601.
Scheepenen condempneeren ten versoecke van de Offitcier
Jan Jansz Castercom, Pieter Cornelis Michiels, Jan Symensz
Bood & Floris Claesz Secretaris, omme getuychnis
der waerheyt te geven op sekere interrogatorum
naedat hemluyden d'selve gelevert sal zyn.
Cornelis Claesz Lakencoper tot Alcmaer,
eysser contra Cornelis Dircxz Suyergheyn
om betalinge ter somma 251-8-0 ter
causse van laken / overlange verscenen
volgende d'eyssers redgyster /
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis & dat d'eysser maexsel sal hebben aen de gedaechdens
goed en te weten een acker zaylants de gedaechde binnen dese
uierisdictie competerend leggende
buyten in't Sant / onvermindert
het arest & actie daer den Rentemeester Colterman daer op es
competeerend.
OR 5657/237
Schepenen condempneeren Jacop Maertensz van Zybecarspel ingedaechde met een weet / contra den Schoudt,
eijsser omme opten eysch van den Offitcier op hem gedaen
t'antwoorden / Actum den 5en february anno
1604 op welcke vonnisse Jacop Maertgen neemt zyn
10 dagen.
Schepenen persisteren by 't vonnisse ten versoecke van Jan Willems
contra Jan Tijsz geweesen / & dat hy sal moeten betalen
off daer voor borch stellen.
Daer op Jan Tyssen presenteert met Jan Willemsz te rekenen
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& dienvolgend te betalen twisken hier & 14 dagen.
Scheepenen renvoyeren pertyen aen rechtsgeleerden.
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat soe Jan Tyssen
yet heeft van Jan Willemsz heeft te eyssen dat indien
gevall Jan Tyssen opnyens mach doen dagen.
Scheepenen ordoneeren Dirck Aeriaen Piet Geryts / mede tot een
voocht & adiunct met Arent Gysebertsz voor de kinderen
van † Jan Cornelisz Schager / Actum den 5en february 1601.
Cornelis Aeriaen Deckers & Pieter Jongejan Snyers
zyn gecondempneert in gelt off uuytleg ter causse
van verpondinge tegen Pieter Heyndericx twisken
hier & 14 dagen. Actum den 5en february 1601.
OR 5657/237v
Den 19 february 1601
Pieter Gorter eysser / contra Cornelis Jan
Reyers / & Jan Cornelisz zyn soon, gedaechden
omme
Ontfangen voor den inpost 39 sth 12 pen.
Copi en dach

Solvit

Jacop Jan Jacopsz con socys eyssers
contra Dirck Jongeclaes voor hem selver en als borch
& princepael voor
voor Claes Wyleffsz om
betalinge ter somma ter
causse & nae vermelden een oblegatie
offslaend 't gunt daer op betaelt is.
Concluydeert tot condempnatie van dien com
expenis.

Solvit

Symon Jacop Symons eysser
contra Pieter Jonge Jan Snyers
gedaechde / om zyn brieve van oblegatie
te kennen off ontkennen & dienvolgende gecondempneert te werden
in een somma van 144 gulden van
't hooftgelt / mits noch 21
gulden 12 sth van verschenen
renten / mits noch betalinge ter
somma 7-3-0 ter causse van gehaelde
waer. Comcluydeert tot condempnatie van
dien / com expensis.
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Vellich
------dach een maent off sy
------ over 14 dagen met beter
recht. Actum den 5en maert 1601.
Vertsteken van keer & weer.

Floris Claessen eysser / contra de voochden van de
wedue
& kinderen van Meynert Garbrants, gedaechden om
betalinge van 10 gulden 2 h sth ter causse van laken
met noch verpondinge.
D'selve eysser contra de voochden van de wedue &
kinderen van Jan Aeriaen Buers, gedaechden om
gehaelt laken / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

OR 5657/238
Condempnatie gelt off uuytleg
twisken hier & een maent off
't staet langer met gemoedt.
Actum den 19en february 1601.

Floris Claesz eysser / contra Tys Jan Matyssen wedue
c.q.
Cornelis & Pieter Dircz Snyers, gedaechden om
betalinge
nae vermelden zyn boec in gelt off uuytleg ter
causse van verpondinge.

Solvit
Symon Jacop Symons eysser / contra
Geryt Allert Tielmans, gedaechden om
betalinge nae vermelden een boelseel / Concluydeert tot condempnatie
in gelt off uuytleg twisken hier
& 24 uren com expensis.
Scheepenen condempneren de voochden van de wedu & kinderen van Meynert
Gerbrants gedaechden / contra Floris Claesz ter causse verpondinge in gelt
off uuytleg twisken hier & een maent off 't staet langer met
gemoed. Actum den 19en february 1601.
Solvit
De voochden van Jan Aeriaen Buers wedue
& kinderen eysssers / contra Pieter Bremer,
gedaechde om betalinge van zekere
lammeren / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.
Vellich

Solvit
Albert Cornelisz Snel eysser / contra
Geryt Willems oom Gerytge gedaechden
om betalinge ter somma 3-7-8 ter
causse van verteerde costen. Concluydeert tot
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tot condempnatie.
Vellich

Solvit
Idem eysser contra Piet Sym gedaechde om
betalinge ter somma 22 sth 8 penn
ter causse van verteerde costen.
Concluydeert tot condempnatie.
Solvit
Idem eysser contra Dirck Willemsz
Padt gedaechde om rekeninge & dienvolgend betalinge / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Condempnatie off sy keeren 't over 14 dagen
met beter recht. Actum den 19en
february 1601.
Floris Claesz eysser contra de voochden van de wedue
& kinderen van Jan Aeriaen Buers gedaechden / om
rekeninge & dienvolgend betalinge ter causse
van gehaelt laken / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
OR 5657/238v
Solvit
Idem eysser contra Oom Heyn Jaep
Symons gedaechde om betalinge ter somma
25 sth 8 penn ter causse verteerde costen.
Scheepenen condempneren den
gedaechdes in den eys & concluysie
van Albert Cornelisz Snell
by soe verre den eysser
Solvit
by eede verclaert dat hem den
geeyste sommen rechtelycken
zyn competerend metten costen.
Actum den 19en maert 1601.

Idem eysser contra Uest Jansz gedaechde
om betalinge ter somma 2-12-8 ter
causse verteerde costen / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Op huyden den laesten april 1601
heeft Albert Cornelisz Snel, nae
voorgaend vonnisse den eedt gedaen.
Solvit
Scheepenen taxeeren Pieter Jansz
toe voor 4 instantien elcx 3 sth
coemt ter somma 12 sth contra
Dirck Louwen.

Idem eysser contra Dirc Louwen gedaechde
om betalinge ter somma 1-2-8 ter
causse van verteerde costen / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
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Vellich
Solvit
Condempnatie off hy keert het over
14 dagen met beter recht / Actum
den 5en maert 1601.

Tys Aeriaens eysser contra Claes Pietsz
gedaechde om betalinge 23-17-12 / ter causse
van gelevert bier / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.
Tys Aeriaen Tysses eysser contra Claes
Pietssen gedaechde om rekenic &
dienvolgende betalinge / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Solvit

Jan Geryt Symons eysser contra Cornelis
Jaspers gedaechde om betalinge nae ------een boelseel / Versoeckt gelt off
uuijtleg / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

OR 5657/239
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren den gedaechde
d'eysser nae vermelden den eysch
te betalen twisken hier &
6 weecken / off hij keert het
over 14 dagen met beter recht. Actum
den 5en maert 1601.
Versteken van keer & weer.
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren den gedaechde
d'eysser nae vermelden den eysch te
betalen twisken hier & 6
weken. Actum den 5en maert 1601.

Jan Jansz Priggedic eysser / contra
Jan Hilbrantsz gedaechde / om betalinge
ter somma 16 gulden etlycke sth / op goede
rekeninge ter causse van casen verscenen
al over een jaer / Concluydeert tot comdepnatie
com expensis.

Jan Jansz van Grootewal eysser /
contra Jacop Hilbrantsz
gedaechde / om betalinge ter somma van
21-18-8 ter causse
van casen berekent gelt / Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Solvit

Jan Geryt Symons eysser / contra Claes
Wyleffs gedaechde / om betalinge
van etgroe tot taxatie van
goede mannen / Concluydeert tot
condempnatie.

Solvit

Cornelis Baertsz Eertswoude eysser
Jacop Garbrantsz Timmerman gedaechde
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om leverantie van een betaelde
termynbrieff by hem eysser
betaelt / & voorts om behoorlyke
quytantie / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
OR 5657/239v
Solvit
Cornelis Baertsz eysser / contra van
Sappewerff gedaechde om betalinge ter
somma 8 gulden ter causse van houdt
al over en jaer verschenen. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Solvit
Condempnatie dach een maent
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den 5en
maert 1601.
Vellich
Scheepenen condempneren den gedaechde
den geeyste somma te betalen
twisken hier & een maent off
hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den
29en february 1601.
Versteken van keer & weer
ten waere den gedaechde by gespannen
vierscaer zyn keer doet.
Vellich
Scheepenen condempneren den gedaechde
d'eyssersse te betalen twisken hier
& een maent / & dat d'eyssersse
sal zyn geprefereert aen de rentemeester Colterman. Actum den
5en maert 1601 / & dat 't arrest
by d'eyssersse gedaen sal standt
houden.

Jan Piet Heyns Backer / eysser contra
Jaep Ruych gedaechde om betalinge
ter somma 3-18-10. Concluydeert tot
condempnatie.

Pieter Janssen Scoemaker / eysser / contra
Cornelis Rembrantsz / als voocht van
hem eyssers broeders soontgen gedaechde
om betalinge van 45 gulden vermogens
zeker artikel / in't weesboec / &
noch 2 jaer verlopen interest.
Concluydeert tot condempnatie.

Grietgen Riewerts Vroedmoer deser
stede / eysser / contra Cornelia Dirxz,
gedaechde / om betalinge ter somma van
85-12-0 offslaend 8 gulden daer op
betaelt vermogens den oblegatie
daer van zynde. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
& versoec d'eyssersse dat de bescryvinge
& aresten by den E. rentemeester Colterman van & op de goeden van de gedaechde
gedaen sal stathouden / ooc ten behoeve
van haer eyssersse om haer execuytie
des noot zynde daer aen te -------------.
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OR 5657/240
Solvit
Condempneert twisken hier &
een maent. Actum den 5en
maert 1601.

Heynderic Cornelisz eysser contra Jan
Tuelis & Brecht Fattes gedaechden /om
betalinge nae vermelden
zyn boec ter causse van molenscot.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Solvit
Idem eysser contra Herc Jansz aen de Sydwint
gedaechden om betalinge nae vermelden
zyn boec / ter causse van molenscot.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

copi en dach

Solvit

Scheepenen condempneren den
eysser openinge van zyn
redgyster te doen twisken
hier & 14 dagen & den
gedaechde te leveren.

De gedaechde laet hem gewillichlyc
condempneren d'eysser te betalen
op goede rekeninge twisken hier &
14 dagen / Actum in presentie
van Scheepenen by gespannen
vierscaer den 19en february
1601.

Claes Jaep Dircx van Winckel eysser
contra de voochden van 't nagelaten weeskint
van Reyer Pietersz Muller gedaechdens / om
metten eeysser te procedeeren tot rekeninge
van 't gunt d'voorseyde Reyer tot des eyssers
huys duechelycken sculdich is. Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Pieter Smit eysser / contra Heynderic
Ouweneels, gedaechde / om betalinge ter
somma van 2-7-2 ter causse van
gehaelt yserwerc. Concluydeert tot
condempnatie van dien com expensis.

Scheepenen aprobeeren den willyge
condempnatie. Actum ut supra.
OR 5657/240v
Solvit
Vellich
De wedu off haer voocht is gecondemneert
te betalen twisken hier & een maent
off sij keert over 14 dagen met
beter recht / Actum den 5en maert
1601. Versteken van keer & weer.

Pieter Gerytsz Smit eysser contra Lour(
Claesz off zyn wyffs voocht, gedaechden
om betalinge ter somma van 44-0-0
ter causse van gehaelt yserwerck
gebesicht aen een huys staende in de
Campen / Concluydeert dat 't voorseyde huys
aengaende de materialen daer voor
verclaert sal zyn verbonden ende
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execuytabel com expensis.
Actum den 29en februari 1601.
Vellich
Condempnatie dach 6
weecken. Actum den 19en
february 1601 mette rechtelycke costen.

Vellich
Condempnatie off hy keert het over
14 dagen met beter recht / Actum
den 19en maert 1601.

Idem eysser / contra
Cornelis Claesz de soon
van Marytgen Jongeclaes van de Sydwi(nt,
gedaechde om betalinge ter somma van
4-8-8 ter causse van gehaelt
yserwerc / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Idem eysser contra Jan Maertsz
Kueninc, gedaechde om betalinge ter
somma van 58 sth 8 penn ter causse
van gehaelt yserwerc. Concluydeert
tot condempnatie com expenses.

Vellich

Scbeepenen condempneren
Jan Maertsz & Pieter Huyberts te betalen
twisken hier & 6 weecken off
sy keeren 't over 14 dagen met beter recht
mette costen / Actum den 19en february
1601.

Idem eysser contra Pieter Huybert
Nayers van de Zydwint gedaechde / om
betalinge ter somma van 5-2-8
berekent gelt / ter causse van
yserwerc / Concluydeert tot condempnatie
com expenses.

OR 5657/241
Scheepenen verclaeren dat den Offitcier over
14 dagen sal comen gereet metten inventaris / contra Dirc Gerytsz / op pene van
verstec / Actum den 19en february 1601.
Scheepenen condempneren Pieter Pietersz Dissel & Cornelis
Claesz Kuckes / in gelt off uuijtleg / contra Pieter Heyndericx
ter causse van verpondinge nae vermelden syn boec / twisken
hier & een maent off 't staet langer met gemoedt / Actum
den 19en februari 1601.
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OR 5657/241v
Den 5en maert 1601
Solvit

Geryt Jansz van de Moerbeec eysser / contra
Diewer Cornelis es van de Moerbeec gedaechde
om betalinge ter somma 16 gulden 10 sth
ter causse van een rosennobel "dien ick
op 't hulyc vercocht & gewonnen heb".
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Aeriaen Jan Ufftes / laet hem gewillichlyc condempneeren Aeriaen
Pietersz van de Zydwint te betalen twisken hier & 14 dagen
een somma van 192 gulden 81/2
sth. / Actum in presentie van Cornelis Cornelisz Scheepen
den 5en maert 1601.
Scheepenen aprobeeren den willyge condempnatie. Actum den
2en april 1601.
Cornelis Renssen laet hem
Solvit
gewillichlyc condempneeren den
geeysste somma te betalen twisken
hier & een maent / Actum
ter presentie van Scheepenen
desen 5en maert 1601.
Scheepenen approbeeren den gewillige
condempnatie. Actum den 2en april 1601.

Pieter Claes Jans eysser / contra Cornelis
Rensz gedaechde / om betalinge ter somma
van 107 gulden volgende d'oblegatie
daer van zynde mitsgaders 21 sth
verloopen interest mettet vorder
verloop totte effectuele betalinge toe.
Concluydeert tot condempnatie van dien / com
expensis.

Solvit
Cornelis Renssen laet hem
gewillichlyc condempneren den
eyssers twisken hier & een
maent te betalen ter somma 172-10-0.
Actum in presentie van de gerechte
met noch 6-13-8 coemt ter
somma 179-3-8 mette
costen. Actum den 5en maert 1601.
Scheepenen aprobeeren den gewillyge
condempnatie / Actum den
en
-- april 1601.

De voochden van de kinderen van Jacop Jan
Pots van Hoochtwout eyssers / contra Cornelis
Rensz & Jan Uftsz, beyde van Oude Nydorp gedaechden / om betalinge ter somma
van 258
gulden 5 sth verscheenen kerstyt laestleden & noch 6 gulden 13 sth 8 penn
verlopen interest mitsgaders 't vorder
verloop totte effectuele betalinge alles
vermogens d'oblegatie daer
van zynde. Concluydeert tot condempnatie
van dien / com expensis mitsdien d'een
betalende d'ander bevreyt te syn.

OR 5657/242
Jan Jacopsz Schoenmaker van Medenblyc
als coper van een mergen weytlants
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in omtrent 3 mergen lants, leyt tot Oude
Nydorp / voor de kerc / belent Maerten Jansz
& Marytgen Jan Dircx aen de westzyde / &
Cornelis Heyndericxz & de costerye
aen de westzyde by hem van Aeriaen
Heyndericx gecocht / & is het hypoteec
't huys & erff blyckend by den besegelde
quitantie van date den 27en february 99.
Vellich
Vellich
Solvit Dirck Janssen Snyer eysser / contra Marytgen
Scheepenen condempneren den gedaechde Schoudt Claes gedaechde / om betalinge ter
somma
te betalen twisken hier & een maent
8-5-14 ter causse van waer & laken.
off sy keert het over 14 dagen met
Concluydeert tot condempnatie van dien com
en
beter recht. Actum den 2 april
expensis.
1601.
De gedaechdens & gerequyreerdens
ontkennen expresselyc den eyser enich
recht ofte actie te competeeren op 't
lant by de gedaechdes gecocht ofte
die penningen daer van procederend sal
't oc sulcx by de eysser nemmermeer
bewesen werden / & sal ooc nyet
blycken / dat hy eysser crediteur is
van de geexecuyteerden. Concluyderen
oversulcx de gedaechdens tot nyet
ontfanckelyc / & by ordene tot
apsoluytie / com expensis.
De gedaechde dien van vorder bewys
Pieter Jansz furneert de stucken.
Actum den 2en april 1601.

Aeriaen Cornelisz Schipper / eysser &
requyrant, contra Rembrant Dircxz
consocius / als by execuytie gecocht hebbend
een perseele lants genaemt de Peelen
by d'eyssers vader in erffpachte genomen
& nu bij den eysser over zekere tyt
vercocht met 12 gulden jaerlicxe
erffpacht / te betalen aen de kerc van
Oude Nydorp / Concluydeert daeromme den
voorseyden eysser dat de gedaechdes
gecondempneert
sullen werden haer uuytgelooffde penningen
te leeveren onder myne heeren van de
gerechte alhier / tot versekerheyt van de voorseyde
jaerlicxe erffpacht / com expensis.

Meyster Cornelis Procareur houdt
de atestatie van Claes Wyleffsz
De requyrant leyt over syn brieve van bewys.
voor gerecolleert salvo zyn reproos
& es de versochte costen by voornoemde Cornelis
nopend 't rederdement gesteet teydens rechts.
Op huyden den 14en may 1601 dient Rembrant Dircxz van reprochen.
Pertyen copie en dach ad primam.
OR 5657/242v
Solvit
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Condempnatie in gelt off
uuytleg twisken hier &
een maent / Actum den
5en maert 1601 mette
costen.

Claes Claesz Uuijte Campen eysser / contra Geryt
Gerytsz borch & princepael voor Dirck
Cornelisz Suytlander, gedaechde om 9-5-0
ter causse van een hokelinc, verscheenen
Sinte Bertomeus / volgende den boelbrieff
daer van zynde / mett behoorlycke intereste
totte effectuele betalinge toe / Concluydeert
tot condempnatie & versoeckt gelt off uuytleg
com expensis.

Solvit
Condempnatie in gelt off uuytleg
twisken hier & een maent
mette costen. Actum den 5en
maert 1601.

D'selve eysser / contra Floris Cornelis Jan
Reyers, borch & princepael voor
Dirck Cornelisz Suytlander, gedaechde om
betalinge ter somma 45 gulden van
een koe, verscheenen Sinte Bertomeus
laestleden volgende den boelbrieff
daer van zynde met berhoorlycke
interest totte effectuele betalinge
toe / Concluydeert tot condempnatie & versoeckt
gelt off uuytleg.
Lammert Claes Lammerts eysser / contra
Sybrant Cornelisz, gedaechde om d'eysser
afftenemen & vergoeden zeker stuc
gelts by den gedaechde aen de eysser gedaen.

OR 5657/243
Floris Claesz eysser / contra Geryt Willemssen
van wegen zyn huysvrouw gedaechde / om betalinge
ter somma 6-15-0 ter causse van laken verschenen
kerstyt 1600 / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.
Gelt off uuytleg dach een
maent / actum den 5en
maert 1601.

D'selve eysser / contra Jan Jacopsz van de Moerbeec
gedaechde / om betalinge
ter causse van verpondinge nae vermelden syn
boec. Versoeckt gelt off uuytleg.

Jan Ustsz laet hem gewillichlyc condempneeren Herc Janssen
te betalen / ter somma van 115 gulden &
10 sth twisken hier & 14 dagen. Actum den 5en maert
1601 / in presentie van Dirck Jansz Kuec, Scheepen.
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Compareerde in juyditie Aeriaen Gerytsz Butterpot versoeckend
aen de gerechte / dat also hy met Heertgen Aeriaenssen
by den gerechte & den Hove zyn geordoneert met
Aeriaen Jacopsz tot voochden van Geryt Willemsz Terdiec
& dat sy in haer gedaene rekeninge voor den gerechte
alhier den voorseyden Geryt Willemsz boel zekere merckelycke
somma berekent hebben & voorts daer voor zekere penningen
opgenomen & verschoten hebben / contenderend dat
de goederen van Geryt Willemsz voor de berekende
penningen / den opgenomen & verschooten penningen
alrede verschoten & daer op opgenomen & noch daer voor
te verschieten / daer vooren sal wesen verbonden. Scheepenen
verclaeren dat de goederen van de voorseyde Gerijt Willemssen
tot ontlasting & bervydinc van haer berckende verscoten
& opgelichte penningen alreede gedaen & noch te doen daer
vooren sal zyn verbonden.
contenderen eisch maken [PW/25]
OR 5657/243v
Vellich
Solvit
Condempnatie dach tot mey
off sy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den 19en
maert 1601.
Versteken van keer & weer. Actum
den 2en april 1601.

Dirck Gerijtsz eysser / contra de wedu &
kinderen van Michiel Wyleffs om betalinge
ter somma 14-17-0 berekent gelt ter causse
van bier / volgende d'eyssers redgyster.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Compareerde op huyden Reyer Nyssen & Jacop Heyndericxz
ende furneerden onder den gerechte alhier / den
boelseel van Heert Cornelisz dien hemluyden over
getranspoort was sulcx die tegenwoordich is
met noch . . . . . . . . . . .
OR 5657/244

± ten proffyte ±
van de credyteurs.

Up huyden den 16en maerte anno 1601/ Soe Willem Claes
Cornelisz Kruyff & Arent Gysebertsz als geordoneerde
Sequesters by den gerechte tot Nydorp geordoneert / over
den desolaten boel van † Cornelis Bertomeusz Snyer
† & dat ten overstaen & bywesen van den Schoudt,
Schepenen & gerechte deser stede
nae voorgaende proclamatie by den bode deser stede gedaen
vercoopen by execuytie het huys & erff daer de voorseyde Cornelis
Bertomeusz † nagelaten heeft staende & leggende
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binnen Nydorp opte leege zy bewesten de meenten brugge
& dat om gereet gelt / & sal den cooper van 't voorseyden huys &
erff gelevert werden brieve van decreet & dat by den
gerechte deser stede sonder eenyge vordere cauitie
OR 5657/244v
Den 19en maert 1601
Schepenen condempneren den
gedaechde Dirc Jacopsz te betalen &
dat den rekening sal staen aen de
eysser & nyet aen de gedaechde / also den

Solvit
Dirck Jacop Symons eysser / contra Jan
Maertsz
gedaechde nyet compareert. Actum den
van Langendyc gearesteerde om rekening
2en april 1601.
& dienvolgend betalinge / Concluydeert
& volgens is den gedaechde gecondempneert contra tot condempnatie van dien com expensis.
den Schoudt in een somma 7-5-0 ter cause
van vellyge boeten / naer vermelden den
keur & prevelegien tot Nydorp. Actum
ut supra.

Vellich
Condempnatie dach een maent. Actum
den 14en may 1601 mette costen.

Syvert Pietersz Lakenvercoper tot Hoorn eysser
contra Lammert Claes Lammerts gedaechde /
om betalinge ter somma van 22 gulden ter
causse van 2 jaer lanthuer verscheenen
kerstyt 1599 & kerstyt @ 1600.
Concluydeert tot condempnatie / com expensis.
Pieter Cornelisz Mannes eysser contra
Pieter Pietersz Breg, gedaechde om 12
gulden 11 sth reste van meerder somma
verscheenen kerstyt 99 / met het verloop
van deselve reste / zedert d'voorseyde verschyndach totte effectuele betalinge toe.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Vellich
Condempnatie dach een maent off hy
keert 't selvyge met beter recht.
Actum den 19en maert 1601.

Claes Aeriaensz Schoudt als man
en voocht van syn huysvrou eysser contra
Jan Maertsz Kueninc / gedaechde om betalinge
ter somma . . . . . . . . . . . . . nae vermelden
syn oblegatie. Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat Jan Maertsz sal stellen cautie suffesant
ten waere dat Jan Maertsz doceerde met acte van blanc Jan dat hy
hem de penningen noch toegesseyt heeft een jaer dat hy alsan den
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penningen mach houden op renten sonder cautie te stellen & dat voor een jaer.
Den gedaechde wert gecondempneert over 14 dagen dies te bewysen op pene
van verstec / Actum den 14en may 1601.
OR 5657/245
Compareerde op huyden Pieter Amelsz & heeft by consent
van Scheepenen / alhier gelicht den boelseel van Heert Cornelisz
rustende alhier / onder beloftenisse van Pieter Gerytsz te
contenteeren 't gunt hem deuchdelycken competeert / volgende
syn redgyster. Actum den 19en maert 1601 & dat twisken
hier & 14 dagen.
Solvit
Symon Heyndericxz comparerend
Pieter Amelsz als tegenwoordich houder
bekent den penningen in den noteli van zeker boelseel requyerant
geroert & belooft den selven
versoeckt een rechtelycke weet gedaen
twisken hier & may nu eerstte hebben aen de persoon van Symon
comend te betalen / op pene van
Heyndericxz wonende tot Winckel
overhorich recht. Actum den
om betalinge te doen / ter somma 28-5-0
en
2 april 1601 in presentie
ter causse & als reste van de coop van
van Scheepenen by gespannen
een koebeest / by den voorseyden Symon Heyndericxz
vierscaer.
in 't boelhuys van Heert Cornelisz gecocht
volgende d'voorseyden boelseel / daer toe
ten dage dienende. Concluysie te sien nemen
naer behooren / & dat tegen ad prima.
Cornelis Rensz van Oude Nydorp laet hem gewillichlyc
condempneren Jan Cornelisz van Luttgewinckel te
betalen de somma van 220 k gulden
ter causse & naer vermelden syn oblegatie / metten
verloop van dien / & dat twisken hier & 14 dagen. Actum
den 19en maert 1601 / Actum in presentie van Jan Cornelis
Dircx Scheepen.
Jan Ufftesz van Oude Nydorp laet hem gewillichlyc condempneren / Jan Cornelisz van Luttgewinckel te betalen ter somma
van 109 gulden 4 sth spruytend & naer inhoudt
't weesboec tot Oude Nydorp, & dat twisken hier & 14 dagen.
Actum / den 19en maert 1601 / in presentie van Jan Willemsz
Scheepen.
Scheepenen aprobeeren den gedaene willyge condempnatie.
Actum / den 18en maert 1602.
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overhorich ongehoorzaam, verzettend tegen gezag [MNW/450].
OR 5657/245v
Scheepenen ordoneeren Aeriaen Gerytsz &
Symon Jacop Dircx t'samen tot voochden
van Sybrant Cornelisz huysvrouwe. Actum
den 19en maert 1601.
Jacop Jansz heeft belooft den
inpost te namtiseeren.
Ontfangen voor den inpost 2 gulden.

Scheepenen renvoyeeren pertyen
hinc inde metten different te
conselleeren twisken hier &
14 dagen binnen Alcmaer.
Actum den 24en juny 1601.

Jacop Hilbrantsz bekent dat Jacop
Jansz als eygen competeert 56 gulden
van den brieffen die Aeriaen zyn
broer aen hem verleden heeft
& accordeert dat Jacop Jansz d'selve
voor syn eygen sal mogen ontfangen.
Scheepenen renvoyeren den questy

Jacop Jansz van Winckel eysser contra
Jan & Jacop Hilbrantsz gedaechdes, om voorts
te procedeeren / volgende voorgaende retroacte.
Dienvolgende concluydeeert den eysser
dat den gedaechdens gecondempneert sullen
werden d'eysser te betalen de somma van
610 gulden 18 sth berekende penningen / haer
gedaechdens berekent voor Syvert
Pietersz & Jacop Heyndericxz / mette costen
hieromme gedaen / mits d'een betalende
d'ander gevryt te syn / gereserveert den
eysser syne vordere actie / opte gedaechdens
buyten d'voorseyde rekeninge behouden.
D'selve eysser in rauactie*) contra
Jacop Hilbrantsz gedaechde omme den
eysser te laten volgen zesenvyfftich (56) gulden van
de brieve & penningen / by Aeriaen
Hillebrantsz op den gedaechde heleden
ofte by foute van dien den eysser d'selve
penningen / als den eysser competeeren te betalen.
Concluydeert tot condempnatie van dien com
expensis.

hinc inde aen mannen: Jan Koeman
Floris Claesz & Jacop Heyndericxz.
*) zie [PW/90: rauwactie] de woordverklaring
is onduidelijk, en daarom hier niet
herhaald.

OR 5657/246
Compareerde voor de vierscaer van Nydorp / Dirck
Jongeclaes ; die dach omme te copieeren / ofte te antwoorden, op sekeren
eysch & concluysie uuyt sake van zekere oblegatie / by Jacop
Jansz con socus op hem gedaen & genomen. Dede seggen datsse
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dese penningen in d'oblegatie begrepen / opgenomen hadden voor Aeriaen
Wyleffsz van Oude Nydorp waer voor hy & Claes Wyleffsz
elcx een stuck lants ten onderpand gestelt hadden / in kennisse
van Scheepenen / tot goet genoegen & contentement van de eysser
waervan hij alle jaeren renten van ontfangen heeft / die
107 gulden & 15 sth & over sulcx novatie gemaeckt
& also 't selffde is strydende tegens recht & reden / jae tegens
de placcate op't stuc van rente geemaneert - hooftsomma te
manen / & renten met een / Soe presenteert den eysser / en
is tevreden die onbetaelde renten te betalen / nae beloop des tyts
& concluydeert mits dese zyne presentatie te mogen volstaen
en in cas van proces make eys van costen.
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat / by soe verre Albert
co.
OR 5657/246v
Den eersten April 1601
Solvit

Dirck Janssen Suyer eysser / contra de geordoneerde (Snyer?)
voochden van de wedue & kinderen van Jonge
Jan Aeriaen Buers, gedaechden om betalinge
ter somma 21-12-8 ter causse van gehaelt
laken vermogens zyn oblegatie daer van
zynde verschenen kerstijt, laestleden.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Solvit

Cornelis Symon Geertes eysser contra
de geordoneerde voochden van Elle
Jacopsdochter & erffgenamen gedaechden
om betalinge ter somma van 69-6-0
ter causse van verscheenen landhuer.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Scheepenen renoveren 't voorseyde vonnisse
totte somma van 31 gulden. Actum den
2en april 1601.

Symon Claes Lammerts eysser contra
Claes Wyleffsz om renovatie van
't verjaerde vonnisse daer noch aen rest
31 gulden.
Aeriaen Hilbrants eysser / contra de voochden van
de wedue & kinderen van Jan Scagers gedaechdens
om betalinge van zekere interest van
penningen by hem voor Jan Scager verscoten met
noch 6 gulden by Jan Scagers belooft aen
Groot Jaeps paerden te betalen & by hem
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eysser voor Jan Scagers verscoten / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.
OR 5657/247
Aen mannen namentlyc
Pieter Claesz, Aeriaen Brouwer Solvit Claes Wyleffsz eysser / contra Aeriaen Gerytsz
Jan Toemsz & Pieter Heyn.
als voocht van Cornelis Jan Aeriaens wedu,
Scheepenen apoincteren den questie
gedaechde, om leverantie van een erffpachts
hinc inde twisken Claes Wyleffsz,
brieff dien Cornelis Jansz voorseyd aen de eysser
eysser & Aeriaen Gerytsz soe hy
soude passeeren / Concluydeert tot condempnatie
procedeert verwerer / Aen mannen
com expensis.
namentlyc Brouwer / Pieter Heyen,
Albert Jan Dircx & Floris Claesz.
Scheepenen persisteren by 't voorgaende vonnisse. Actum en 25en juny 1600.
Solvit
Jan Jansz Linnenwever tot Haerlem eysser
contra Cornelis Aeriaen Spanes gedaechde / om
betalinge ter somma van 216 gulden, uuyt
zake van geleende penningen / volgende d'oblegatie
daer van zynde van dat den 6en february
@ 98 / Concluydeert tot condempnatie / en by
provijsie tot namtissement / van de voorseyde
somma.
com expensis.
De gedaechde is gecondempneert in de
geeyste somma twisken hier &
een maent / off hy keert het
over 14 dagen met beter recht.
Actum den 2en april 1601 / mits dat
't halve huys & erff in den brieff geroert
daer voor sal wesen verbonden & executabel.
Van gelycken is den voorseyden gearesteerde
gecondempneert, contra den Schoudt in een
somma van 7-5-0 van vellyge
laeken also den voorseyden Symon Claesz
gearesteert is / & nyet verscheenen.
Actum ut supra.

Aeriaen Jan Foppes als voocht van Styn
Egbertsdr eysser / contra Symon Claes
mr- Heyndericx gearesteerde / om 78 gulden
hooftsoms verschenen kerstyt '96 mette
verloopen intereste tot 30 gulden verschenen
laestleden met het vorder verloop
totte effectuele betalinge / Concluydeert
tot condempnatie com expensis / & dat
het hypoteec in den brieff verbonden
hier vooren verclaert sal werden
verbonden & execuytabel.

De procureur van Symon Claesz in't bywesen van de gedaechdes soon bekent de penningen.
Actum den laesten april 1601, verclaeren voorts geen halff huys te hebben.
maer datter al overlanc versegelt is, verclaeren voorts geen vorder goederen
te hebben waer aen men den penningen soude mogen execuyteeren.
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OR 5657/247v
Solvit
Syvert Pietersz van Hoorn eysser / contra
Lammert Claes Lammertsz gedaechde / om
betalinge
ter somma van 22-0-0 ter causse van 2 jaer
lanthuer verschenen kerstyt laestleden.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Solvit
Vellich

De Burgermeesteren & de Armevoochden tot Oude

De gedaechde wert gecondempneert d'eysser den Nydorp, eysers / contra Heynderic Ouwegeeyste somma te betalen twisken
neels, gedaechden / om betalinge ter somma
hier & een maent off 't staet langer
van 100 gulden hoofpenningen met
en
met gemoedt. Actum den 14 may
't verloop van dien. Verschenen kerstyt
1601.
laestleden.

Symon Coster
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat Cornelis Jansz Molenaer
sal mogen lichten de somma van 100 k guldens van
zekere penningen by Pieter Folckertsz gefurneert onder Scepenen
van verschenen lanthuer volgende syn transpoort & dat
onder cautie de restytuendy & heeft Jan Symonsz
Glasemaker compareerend hem gestelt als cautionaris
voor den gelichte penningen omme by foute van restytyytie
dies wederomme te restytueeren / alles soe sulcx sal
bevonden werden te behooren.
OR 5657/248
Dirck Claesz & Claes Wyleffsz eyssers / contra
Aeriaen Wyleffsz gedaechden. D'eyssers dienen
op huyden van eysch et pro in scriptis.
Solvit

Dirck Jonge Claes & Claes Wyleffsz als
eyssers contra Pieter Claesz & Aeriaen
Jansz Brouwer & Claes Lammertsz als
geordoneerde Sequesters van de desolaten
boel van Aeriaen Wyleffsz, gedaechdes / d'eyssers
dienen op huyden van eysch et pro in scriptis.

Scheepenen condempneren Cornelis Jansz Brouwer van Enchuysen
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tegens den Offitcier alhier, eysser / in tweemael 42 scellingen
naer vermelden den preveledgen ter oorsake den den
voorseyde gecondempneerde alhier met een rechtelycke
weete geciteert es & nyet opten betekenden rechtdach
gecompareert es noch gemachticht overseynt / Actum den
2en april 1601.
Scheepenen condempneren Luytgen Jansz, gedaechde Pieter
Heyndericxz het geleende hoy te betalen twisken
hier & 16 dagen / off hij keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den 2en April 1601.
Scheepenen condempneren Jan Bertomeusz aen de Ouwedyc
& Jaep Ruych + contra Pieter Heyndericxz Ontfanger van
verpondinge & lantscot, in gelt off uuytleg tusschen
hier & een maent / Actum den 2en april 1601.
OR 5657/248v
Schepenen condempneren den gedaechde
de geeyste somma te betalen / Actum
den 2en april 1601.
Van gelycken is den gearesteerde
gecondempneert / contra den Scoudt in
de vellige boeten / nae vermelden
den prevelegie / also den selven
gearesteert & nyet gecompareert es.
Vellich
Condempneert in gelt off uuytleg
twisken hier & een maent. Actum
den 2en april 1601.

Jacop Heyndericxz eysser / contra Claes Jansz
Cnap van Hoorn, gearesteerde om betalinge
ter somma 3 gulden, ter causse van scape.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Jan Cornelisz Schoolmeester eysser / contra
Voocht van Weel gedaechde / om gelt off
uuytleg nae vermelden een boelseel.
Concluydeert tot gelt off uuytleg.

Noch den Schoudt in 5 scellingen.
Scheepenen condempneren Herck Jansz Brecht Vattes
& Pieter Jongejans / aen Jan Cornelisz te betalen nae
vermelden syn boec / ter causse van kerckengelt twisken
hier & 6 weecken / Actum den 2en april 1601.
Tot hier aen toe den inpost opgenomen by
't gerecht.
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OR 5657/249
Den 16en april 1601
Solvit
Jacop Cornelis Jacops als geordoneerde
voocht van Rens Jansz, de soon van
† Jongejan Aeriaen Buers, eysser
contra
Jan Symonsz Glasemaker als cautionaris voor Cornelis Jansz Molenaer
van Alcmaer, van zekere 100
guldens / dien op huyden 14 ----------by den voorseyden molenaer in iuyditye
gelicht zyn / Concluydeert tot restytutie
van dien, te weten voor soeveele als
des voorseyden Rens Jansz moeders
erff off quote van dien es bedragende
com expensis.
Solvit

Pieter Dircxz Backer van Alcmaer, eysser
contra Jan Pietersz Verrclop, gedaechde om
betalinge ter somma van 5 gulden
ter causse van gehaelt wittebroot.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

OR 5657/249v
Anno 1601 den laesten april @ 1601
Dirck Jongeclaes kent den oude kinderen van Jan Jacopsz
van de Moerbeec schuldich te wesen de somma van omtrent
300 gulden op goede rekeninge & belooft d'selve
te betalen te kerstyt anno 1601 off
't staet langer met gemoedt / Actum den laesten april @
1601 ter presentie van alle den Scheepenen opten
vierscaer tot Nydorp.
Dirck Jongeclaes laet hem gewillichlyc condempneren Jan
Maertsz van de Sydwint te betalen ter somma omtrent 21
gulden op goede rekeninge & dat twisken
hier & Sint Jan eerstcomende @ 1601 / Actum den laesten
april @ 1601 / ter presentie van Cornelis Komen Mes
& Geryt Taemsz Scheepenen tot Nydorp / op ten vierscaer.
Jan Maertsz heeft belooft den inpost
te betalen.

Solvit
Jan Maerten Folckerts eysser / contra
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Jan Symon Neel Immes van Eertswoudt
De gedaechde wert gecondempneert in den eysch gearesteerde / om betalinge ter somma
van Jan Maertsz. Actum den 2en
59 gulden 10 sth ter causse van 2 kustings
may 1601.
van een schuyt, verscheenen kerstyt
99 & kerstyt 1600 / Concluydeert tot
condempnatie / com expensis &
dat den schuyt hier voor sal wesen
verbonden & execuytabel.
OR 5657/250
Vellich

Solvit

Jan Cornelis Jan Reyers eysser / contra Jan
Condempnatie dach een maent
Pietersz Verinclooper gedaechde / om betalinge
off hy keert het over 14 dagen
ter somma van omtrent 4 h gulden op goede
en
met beter recht / Actum den 14
rekeninge / ter causse van schoenen. Concluydeert
may 1601.
tot condempnatie com exppensis.
Solvit
Vellich
Condempnatie dach een maent

Idem eysser / contra Geryt Gerytsz van de Sydwint,
gedaechde / om betalinge ter somma van omtrent
71/2 gulden / op goede rekeninge
ter causse van schoenen / Concluydeert tot condempnatie

off hy keert het over 14 dagen
com expensis.
en
met beter recht / Actum den 14
may 1601.
Scheepenen condempneeren Dirck Cornelisz Suytlander
gearesteerde / contra den Schoudt, eysser in een mulcte
van 7-2-0 nae vermelden den kuer & preveledgen
also den voorseyden Suydlander alhier ten versoecke van
Pieter Jan Wits is doen aresteeren / & van hier
vertrocken is sonder cautie & borch te stellen / off
hem tevreden te stellen / Actum den laesten april 1601.
Ryckert Ryckertsz Schoudt, eysser in cas van contraventie
ter eenre / contra Outger Eddesz & Tryn Pietersdr coniuncte
personen, gedaechdes & verweerders / ter andere syden.
De pertyen hinc inde namentlyc den Schoudt & Outsger
Eddes & Tryn Pietersdr coniuncte personen, verweerders
ter ander, pertyen furneeren haer stucken onder
Scheepenen / omme daer recht op te doen naer behooren.
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Outsger Eddes presenteert & es tevreden dat Scheepenen
op coste van ongelyc sullen gelieven te reysen binnen den
Hove van Hollant, om aldaer met den saec in questye
te conselleeeren wat het selffde soude mogen werden
bevonden te behooren ofte anders voor also --- Rechtsgeleerden ofte Avocaten als Scheepenen sullen gelieven
daer over & in te gebruycken.
contraventie overtreding [PW/26]
coniuncti gehuwden [LbgO/15]
OR 5657/250v
Solvit

Vellich
Vellich
Condempnatie dach 3 weecken off hy
keert het over 14 dagen met beter
recht. Actum den 14en may 1601.

Elle Wyleffsz eysser / contra Pieter Jongejans
gedaechde / om betalinge te somma 10 gulden 7 h st
ter causse van arbeytsloon / Concluijdeert
tot condempnatie / com expensis.

Cornelis Jansz Wever eysser / contra Jan
Meynertsz gedaechde om betalinge ter somma . . .
Scheepen renvoyeeren den questye contra den Schoudt,
eysser & Outsger Eddes / aen Rechtsgeleerden / Actum den
laesten april 1601.
Pieter Claesz eysser / contra Pieter Lourus
gedaechde / om betalinge van costgelt van
een weesien naer vermelden syn belest.
Concluydert tot condempnatie com expensis.
Scheepenen condempneren den gedaechde
te betalen twisken hier & 6
weecken off 't staet langer met
gemoedt / Actum den 9en july
1601.
& verclaeren Scheepenen 't huys &
erff staende naest de kerc by den
gedaechde gecocht / daer voor te syn
execuytabel /Actum ut supra.

D'erffgemaemen van Lysabet Meyster Tomas,
requeranten / contra Aeriaen Mannes gedaechde
& gerequireedens / om onder den gerechte
te furneeren de cooppenningen van 't huys by
hem van de gerechte gecocht ten fyne gedisponeert mach worden wie totte selve penningen
gerechticht sal zyn / ofte by foute dat
't selve huys, andermael vercocht sal mogen
worden tot perykel van Aeriaen Cornelisz
Mannes / Concluydeert ten fyne com expensis.
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OR 5657/251
Vellich
Scheepenen condempneren de gedaechde
d'geeyste penningen te betalen. Actum
den 2den may 1601.

Dirc Zygers eysser / contra Jacop Walich Aris
gedaechde
om restytuytie van 20 sth ter causse van
een lam / daer den eysser voor den
vercocht / & hem weder gecort es / overmits
het lam in't suyden nyet bequaem waer.

Jan Tysz belooft den inpost te namtiseren Symon Claesz Wervel van Alcmaer
van wegen syn meester.
als last hebbend van Jan Jansz van
Cornelis Aeriaen Spanes laet hem
Haerlem als voocht van de weeskinderen
gewillichlyc condempneeren in den
van † Marytgen Jans es syn suster
eysch mitsgaders den inpost van
kinderen / eysser / contra Cornelis Aeriaen
't proces, als daer eys gedaen es.
Spanes, gedaechde / om betalinge ter
Actum ter presentie van
somma van 216 gulden achtervolgende
Sceepenen by gespannnen vierscaer opten d'oblegatie daer van zynde
25en juny 1601.
uuyt sake van borchtochte / Concluydeert
Cornelis Aeriaensz seyt te wesen
tot rcondempnatie van dien com expensis.
geacordeert den penningen te mogen houden
op renten den penning 16 mits doende
versekeringe. Presenteert derhalven
tot versekeringe van de eysser tot een hypoteec een boomgaert met noch
derdalff gers zaylants, alle gelegen binnen Nydorp buyten. Versoeckt
dat by Scheepenen vonnisse verclaert sal worden dat hy daer mede
sal mogen volstaen.
Dienvolgende verclaeren Scheepenen dat Cornelis Aeriaen Spanes
met zyn gedaene presentatie sal mogen volstaen. Actum den
25en juny 1601.
OR 5657/251v
Den 14en may 1602
Aemel Gerytsz als man & voocht van zyne
huysvrouwe voor hem selven / & in
desen verfangend & hem sterck makend
voor Aeriaen Symonsz Maerten Folckerts
swager, eyssers / contra Tys Aeriaen Tysses
verweerder om te hebben doelinge by bueren
& lendens.
Solvit
Aeryaen Gerytsz Butterpodt als voocht van de
wedue van Cornelis Jan Aeriaens eysser
contra Claes Wyleffsz gedaechde / om betalinge
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ter somma van 250 gulden d'eysserersse
competerend
& in steboec belooft es te betalen blyckend
by deselve acte by Scheepenen getekent daer
van zynde / Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis.
Aeriaen Gerytsz heeft
Solvit
belooft oft by aldien den penningen
ontfangen 40 sth by provysie soe bevonden
wert geen 100 gulden in tendens recht
daer van te competeren / dat alsdan
20 sth sal werden gerestytueert.

Is befonden geen 100 gulden te syn
argo . . . . . . . . . . . . . . 20 sth.
Scheepenen condempneren den gedaechde
nae vermelden den kuer om nae
te heynen. Actum den 21en augsty
1601.

Noch d'selve eysser in de voorseyde qualite
contra d'voorseyde gedaechdens om betalinge
van een jaer huer van de boomweyd & dat tot
taxatie van nutrale mannen off drie
de naeste belendens / mits noch betalinge
van een vaers d'eyssersse competerend by hem
gedaechde t'Schoorel vercocht & de penningen
daer van coment ontfangen & nyet aen de eyssersse
uuytgekeert / Concluydeert tot condempnatie com
expensis.
Idem eysser in de voorseyde qualite contra d'voorseyde
gedaechde / also d'eyssersse de boomweyd op te
noortsy hebben voorgeheyt
versoecken dat Claes Wyleffsz binnen den derden
dach sal naeheynen off by foute dat het
gerechte dies sal laten doen tot coste van
d'gedaechde volgende de keuren alhier.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

OR 5657/252
Solvit
Condempnatie dach 14 dagen off Folckert Jacop Groedes eysser / contra Cornelis
't staet langer met gemoedt.
Rensz gedaechde / om betalinge ter somma van
en
Actum den 14 may 1601.
15 gulden ter causse van hoy / by de eysser om
gereet gelt gecocht / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Aen mannen Cornelis Rembrants Arent Gyseberts & Dirck Aeriaen Piet Geryts
Albert Jansz Brouwer &
mitsgaders Floris Claesz als voochden van de
Aeriaen Jan Foppes.
wedue & kinderen van Jan Cornelisz Scager,
gedaechden om voldoeninge van zekere overgifte
ofte beloften van een koe een bed.
Jacop Walich Aris eysser / contra Jan Cornelisz
& Aris Bertomeusz gedaechden / om betalinge
van zekere verscheenen & onbetaelde lanthuer.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
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Condempnatie dach een maent
mette costen. Actum den 28en
may 1601 mette costen.

Aris Michielsz van de Zydwint
eysser contra Claes Wyleffsz gedaechde / om
betalinge ter somma van 34 gulden van
geleende penningen & verloopen interest
verscheenen kerstyt laestleden met het
vorder verloop van dien totte effectuele
toe vermogens den oblegatie daer van zynde.
Concluydeert tot condempnatie van dien com expensis.

OR 5657/252v
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneeren den gedaechde Cornelis Aelbertsz van Oude Nydorp,
den geeyste somma te betalen twisken
eysser contra Jan Pietersz Verncloper gedaechde
hier & drie weecken off hy keert
om 24 gulden over toegift van eenen varinc
het over 14 dagen met beter
verscheenen kerstyt laestleden / Concluydeert
en
recht. Actum den 25 juny 1601.
tot condempnatie com expensis.
Versteken van keer & weer. Actum
den 9en july 1601.
Ontfangen voor inpost 2 gulden.

Solvit
Dirck Jansz van Terdiec als voocht van de
Scheepenen condempneeren den
wedue van Jan Floors / als
gedaechde den geeyste somma twisken axitie & transpoort hebbend van Cornelis
hier & een maent onder den
Dircxz Snyer eysser / contra Aeriaen Cornelisz
gerechte te furneeren tot
Mannes gedaechde / om betalinge te doen van
proffyte van d'genen die daer
466 gulden 13-5 penningen ter causse van
verschenen
toe gerechticht is & by foute
kustinge al overlange verscheenen volgende
van dien dat 't huys & erff daer
den besegelde termynbrieff daer van
d'selve kustinc van spruytend is
zynde & dat by foute van betaling
daer vooren sal syn verbonden &
het hypoteec in den brieff geroert daer
execuytabel / mette costen.
vooren verbonden verclaert sal worden
en
Actum den 17 september 1601.
daer voor execuytabel / com expensis.
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat Outsgert
Eddesz sal volgen copi uuyt de conseltatie
& houden 't vonnisse voor 14 dagen in advys.
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat Aeriaen
gery . . . . . . . . . . .
Scheepenen hebben Aeriaen Gerytsz & Aeriaen
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Jacopsz ontlast van de voochdye van Geryt
Willemsz / Actum den 14en may 1601.
OR 5657/253
Joncman
Olbrant
Aerian Jan Uftes
Jacop Allerts
Jan Dircxs
Cornelis huys
vellich

Floris Claesz eyser als ontvanger van de verpondinge

co

Scheepenen condempneren Condempneren Jr Pieter Jansz Joncman
De voochden van Geryt Willemsz / Olbrant Jansz, Aeriaen Jan Ufftes,
Cornelis Rensz / Claes Lammerts wedu / Jacop Allertz, Jan Dircxz,
Ruwe Jan & Cornelis Huybertsz in gelt off
uuytleg ter causse van verpondinge nae vermelden syn boec / actum
den 14en may 1601.
Twisken hier & 14 dagen.
Scheepenen condempneeren Cornelis Rensz / Jan Ufftsz, Heynderic
Vattes / Claes Wyleffsz, Cornelis Jaspersz, Pieter Jan Almers / Jonge
Geryt / Joncx Maerten Weyers / Pieter Alberts Moerbeec,
Symon Pieters Keyns & Cornelis Piet Meyns in gelt
off uuytleg nae vermelden zyn boec / ter causse van lantsoncosten.
Twisken hier & 14 dagen.
Is by Scheepenen ten versoecke van Arent Gysebertsz als voocht
van Jan Scagers kinderen, met advys van Dirck Aeriaensz
zyn medevoocht, Cornelis Pieter Bregs gecondempneert, omme by
mannewaerheyt in plaetsse van eede te verclaeren den inventaris
by hem overgelevert g sulcx goet & oprecht te syn / Actum
den 14en may 1601.

OR 5657/253v
Anno 1601 den 28en may
Solvit
Jan Pietersz Verncloper eysser / contra
Cornelis Jaspers gedaechde / om betalinge ter
somma 3-0-0 ter causse van verdint varincgelt. Concluydeert tot condempnatie.

Solvit
Idem eysser contra Aeriaen Snyer gedaechde
om betalinge ter somma 6-0-0 ter causse
van saet. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
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Ontfangen voor d'inpost 20 sth

Solvit

Symon Cornelisz van de Tocht vanwegen
Scheepenen condempneeren den gedaechde Cornelis Claesz syn vader eysser / contra
de geeyste somma te betalem twisken
Heynderic Ouweneels gedaechde
hier & zes weecken off hy
om betalinge ter somma
keert het met beter recht.
van 55 gulden, spruytende van lanten
Actum den 28 may 1601.
huer verschenen kerstyt laestleden.
Scheepenen condempneren den vooseyde gedaeche ten Concluydeert tot condempnatie van dien mette
princepale. Actum den 18en maert
costen com expensis.
1602.

Rest my 2 sth.
Jacop Aeriaensz
wert gerelaxeert.

Scheepenen verclaeren by vonnisse dat by also vare
den twee Langedijckers by eede willen verclaeren datsse
nyet handadich geweest zyn van 't gunt den Offyscier hen
aenseyt. Datsse in dien gevall sullen van des Scouts eysch
zyn geapsolveert & voor soeveele aengaet d'andere
twee Langedijckers in by Sceepenen geapoincteert aen de
ouwe Arbyters.
Op welcke vonnisse den Schoudt hem stelt refermant
voor den Hove in Hollandt.

relaxeeren ontslaan, lossen [PW/93]
OR 5657/254
De gedaechde gaet aen bewys
wert dach gegunt drie 2
maenten off 't staet langer
met gemoedt. Actum den
25en juny 1601.

Jan Syvertsz van Hoochtwoudt eysser / contra
Reyer Borst gedaechde, om betalinge ter somma van
6 gulden ter causse van een bolcvanger by
den gedaechde van de eyssers soon op cats hoec al
over lanc gecocht + op een jaerdach & syn lyff. Concluydeert tot
condempnatie van dien mette costen, com expensis.

Schepenen gehoort hebbend den questye hinc inde
tusschen den Schoudt eysser / & Outsger Eddes
& Katryn Pietersdr verweerers doen reccht van
't gunt hemluyden gebleken. Condempneeren
d' voorseyde verweerders, naer inhoudt 't advys van de
rechtsgeleerden / van date den 12en may 1601.
Condempneeren vorder den eysser den versochte proclamatien
h-- te gehengen & gedoogen, dies te mogen haer voortganc hebben naer inhoudt 't voorseyde addvys.
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Scheepenen verclaeren voor vonnis dat Jacop Dirck Maerts
zyn stucken sal onder den Secretaris leveren
binnen 3 dagen / & dat pertyen ter naester
vierscaer sullen dienen van reprochen +alles + op pene
van versteck / Actum den 28en may 1601.
Scheepenen condempneren Jan Maertsz / Claes Aeriaensz
voor 't achterwesen te stellen cautie suffesant twisken
hier & 8 dagen / off by foute van dien dat Jan
Maertsz den penningen sal opleggen & betalen. Actum
den 28en may 1601.
OR 5657/254v
Scheepenen ontseggen den eysser
synen eysch & concluysie opten ghedaechde Jan Cornelis Dircx, eysser contra Pieter
gedaen & genomen.
Heyndericxz van Oude Nydorp, gedaechde om
betalinge ter somma van omtrent 16
gulden.
Pieter Heyndericxz van Oude Nydorp is van Scheepenen
gelt off uuytleg toegewesen ter cause van verpondinge
& lantschot twisken hier & 14 dagen contra
Marytgen Willem Dircx Cornelis Claesz Teul, Marytgen
Jongeclaes / Tens Gyses / Jan Jaep Mes, & Aeriaen
Gerytsz Butterpot als voocht van Cornelis Scippers
wedue.
OR 5657/255
Den 25en juny 1601
Condempnatie dach 3 Solvit
maenten / Actum den 25en
juny 1601.

Vellich
Vellich

Dirck Claesz Backer eysser / contra de voochden
van de wedue & kinderen van Jan Aeriaen Buers,
gedaechden om betalinge ter somma 9 gulden 2 sth
ter causse verdient arbeytsloon van bacloon.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Jan Schagers wedue en kinderen eyssers
contra Cornelis Renses gedaechde / om betalinge
ter somma 7 gulden ter causse van fleys.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
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De voochden van Jan Aeriaen Buers wedue
& kinderen eyssers / contra Cornelis Aeriaen
Spanes gedaechde / om betalinge ter somma . . . . .
Solvit
Cornelis Claesz van Nibbicxwoudt eysser
contra Claes Wyleffsz gedaechde / om betalinge
ter somma van 10 gulden ter causse van
fleys. Concluydeert tot condempnatie com expensis.
OR 5657/255v
Solvit
Anna Dircx wedue van Jacop Claes Lons (= Lauris?)
Dirck Janssen Stolp wonachtich tot
met hear voocht laeten haer gewillichEdam eysser / contra de wedue van
lyc condempneeren in den eysch
Jacop Claes Louris met haere kinderen
Wysen maecxsel aen
ofte haer voocht gedaechden / om betalinge
haer huys & erff staende &
ter somma van 142 gulden / ter causse
leggende binnen Nydorp opte leegen
van geleende ofte verschooten penningen
zy.
& veerloopen interest alle verscheenen may
Scheepenen aprobeeren den willyge
laestleden met het vorder
condempnatie mits dat den
verloop van dien totten effectuele betalinge
execuytie sal surceeren den tyt
vermogen den oblegatie daer van synde.
van 4 maenten.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expenses.
Cornelis Jansz Molenaer eysser / contra
Jan Pietersz Koeman con socus
als voochden van de kinderen en de
erffgenamen van Jongejan Aeriaen
Byers gedaechden / om betalinge ter
somma 40 gulden verloopen interest
verscheenen kerstyt laestleden.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis.
Fiat
Solvit
Aengenomen by Jan Cornelisz ter liefte

Dirck Claesz Backer man & voocht
van zyn huysvrouwe & ooc als
voocht van syn susteren. Versoec een
rechtelycke weet gedaen te hebben
tot Alcmaer aen Joris
Mathysz Blochuys omme ten naesten
rechtdach alhier te recht te comen
te aenhooren sodanygen eys en
concluysie als d'voorseyde requirant, soe hy
procedeert ten dage dienend op hen sal
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willen doen & nemen om betalinge
ter somma van 265 gulden met het +vorder verloop
van dien vermogens den oblegatie
& artikel in 't weesboec daer van
zynde & concluysie te sien nemen tot
condempnatie van dien mette costen ±
OR 5657/256
± & dit alles op seker landt d'voorseyde Joris
Matijsz competerend, by den Offitcier in areste
genomen in gespannen vierscaer.
Solvit
Condempnatie dach 14 dagen
salvo zyn keer / Actum den
1en october anno 1601.

Jan Syverts van Hoochtwoudt, eysser / contra
Reyer Pietersz Borst van de Sydwint gedaechde
omme betalinge ter somma van 6 gulden
& dat uuyt sake van coop & leverantie
van een bolcvanger / by den gedaechde van hem
eyssers soon Cornelis Jansz in voorleden tyden
gecocht op een jaer dach & op syn lyff
welcke jaer allange tyt es geexpereert.
Concluydeert mitsdien tot condempnatie van dien
com expensis.

De Sequesters van de desolaten boel van Aeriaen Wyleffsz
furneeren onder den gerechte alhier / alsulcke penningen
als sy van de selven boel alreede geinnet hebben monterend
ter somma voor tegenwoordich tot 25 gulden 12 h sth 4 penn ten
behoeve van de credytueren & die daer toe gerechticht
sal syn / Actum den 25en juny @ 1601.
Cornelis Jansz Hoogeboom als Procureur van Ewout Melisz
als voocht van syn suster. Versoeckt deselve penningen te mogen
lichten als wesende crediteur & hebbende d'ouste
brieffve & dat in affcortinge van syn verscheenen renten
onvermindert van het vorder verloop & princepael
hooftsomma & alle zyn vorder actie.
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat Ewoudt Melisz soe
hy procedeert sal mogen den gefurneerde somma
bedragend 25-12-12 sal mogen lichten onder cautie
de restytuendo / Actum den 25en juny 1601.
Compareerde op huyden Albert Jansz van Nydorp
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& constytueert hem als cautionis voor de lichtinge
van de geconsingneerde somma / Actum den 9en july 1601.
OR 5657/256v
Cornelis Pietersz Gorter eysser / contra
Jacob Dirck Maerts gedaechde om hinc
inde te dienen van reprochen off versteken.
Jacop Dirck Maerts exibeert request
civile met comittimis. Versoect by
dien in te brengen twee atestatien
& concluydeert ten interinemente.
D'eyser concluydeert tot revectie om redenen
& versoeckt als vooren.
Scheepenen houden 't in advys.
D'eyser proteest van omitte costen.
Actum den 26en juny 1601.
Tys Aeriaen Tysses eyser / contra Cornelis
Jaspersz gedaechde. D'eysser versoeckt gelt
off uuytleg nae vermelden syn boelseel onder hem berustende / en dat
twisken hier & 3 dagen.
Pieter Dissel is by Scheepenen vonnis gecondempneert om binnen
14 dagen metten eysser te comen rekenen en by foute van
dien dat de rekenscap sal staen aen de eysser / & nyet aen de
gedaechde & dat in dien geval d'eysser gelt off uuytleg
sal hebben in den tyt van 3 weecken / Actum den
25en juny 1601.
OR 5657/257
Pieter Heyndericxz is by Scheepenen gelt off uuytleg toegewesen
contra Heynderic Snyer ter cause van lants oncosten twisken
hier & 3 weecken. Actum den 25en juny 1601.
OR 5657/257v
Den 9en july 1601
Solvit

Jacop Allert Folckerts van Hoochtwout
eysser / contra de nagelaten wedue van Jacop
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Jansz Lebman wonend t'Oude Nydorp by den
kerc / gedaechde / om betalinge ter somma van
29-10-0 als reste van verscheenen
kustinge nae vermelden zyn termynbrieff daer van zynde. Concluydeert tot
condempnatie van dien mette costen
com expensis.
Jan Jansz belooft d'inpost te namtiseren.
Solvit Jan Jansz Castercom, eysser contra Dirck
Scheepenen condempneren Dirck Pietersz
Pieter Garbrants wonende t'Abbekerc
de geeyste somma te betalen twisken
ingedaechde met een weet, gedaechde / om
hier & een maent / off 't staet langer
betalinge van zyn brieve van
en
met gemoedt. Actum den 9 july
oblegatie monterend ter somma tot
1601.
van 50 k guldens mette vorder verloop
Condempnatie contra Jan Symonsz Bood voor van dien ± concluydeert tot condempnatie
't weetgelt twisken hier & een maent.
van dien / mette costen com expensis.
± totte effectuele betalinge toe.
Ontfangen voor den inpost 20 sth.

Solvit

Cornelis Jansz Kuec, eysser contra
Dirck Zygersz gedaechde / om betalinge
ter somma van 30 gulden ter causse van
verscheenen lanthuer. Verscheenen
kerstyt laestleden. Concluydeert tot
condempnatie mette costen / com expensis.

OR 5657/258
Solvit

Vellich
Aen mannen: Cornelis Rembrants, Solvit
Jacop Cornelis Jacops & Dirc Aeriaen
Deddes.

Cornelis Jansz Kuec eysser contra
Cornelis Cornelis Dircx gedaechde / om betalinge
ter somma van 150 gulden, als reste van
meerder somma, ter causse van kustinge
lange verscheenen vermogens den besegelde
kustincbrieff daer van zynde / Concluydeert
tot condempnatie van dien mette costen
com expensis.

Idem eysser contra Pieter Pietersz Dissel
gedaechde om betalinge ter somma van 39-0-0
ter causse van een koe / al overlanc
verscheenen te weten al over -- jaer.
Concluydeert tot condempnatie van dien
mette costen / com expensis.
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copi en dach
Solvit
Maerten Bertomeusz bekent in juditie
dat hy ontfangen heeft 41/2 houdt
& 10 ontfangen te hebben als den copie
vermelt / Actum den 21en augusty
1601.

Maerten Bertomeusz van Calverdyc, eysser
contra Heynderic Ouweneels gedaechde /
omme zeker lant daer d'voorseyde gedaechde van
hem eysser + op roe & mae 't gers voor 200 gulden
gecocht heeft, gemeeten te werden &
dien volgende rekeninge com expensis.

Scheepenen ontseggen den eyser
Scheepenen condempneren den eysser te stellen
zynen eyss & concluysie opten gedaechde cautie suiffesant voor de costen
gedaen & genomen & apsolveren
Arent Gysbertsz constytueert hem als borch
den gedaechde van de selven / compenseren
den costen om redenen / Actum den 1en october 1601.
Aen mannen namentlyc: Jan Koeman,
Jacop Aeriaens / & Floris Claesz.

Meester Gysbert Jansz eysser / contrra d'erffgenamen van Syvert Pietersz gedaechde
omme betalinge van zeker verdient meesterloon, & dat tot seggen van mannen hem
dies verstaende.

OR 5657/258v
Solvit
Scheepenen apoincteren den questie
hinc inde twisken Poorter eysser &
Maerten Jansz aen mannen als:
Pieter Heyndericx, Symon Jacops,
Jan van Lammert Moyes / datsse
d'eyssers gecochte hoy sullen
scatten / & toescatten coopmans zeker
hoy / Actum den 9en july 1601.

Heynderc Jansz Poorter tot Oude Nydorp
eysser / contra Maerten Jan Aeriaens /
gedaechde / versoeckt d'eyssser dat den
gedaechde
hem soe wanneer het bequame tyt
is om leverantie te doen van
hoy by den eysser van de gedaechde gecocht &
dat goet hoy / versoeckende mitsdien
hy eysser dat myn E. heeren Scheepenen
gelieve daer toe mannen te ordoneeren
hem dies verstaende die 't selffuyge
sullen scatten / Concluydeert hy eysser dat
den gedaechde hem goet hoy sal leeveren
gecondempneert sal werden hem eysser
leverantie te doen van 't voorseyde hoy com
expensis.

Scheepenen verclaren dat Jan Symonsz Bood / 't weetgelt tusschen
hem & Symon Neeckecomes twisken hier & een
maent sal mogen doen uuytleggen / Actum den 9e
july 1601.
Scheepenen verclaeren voor

Jacop Cornelis Jacops / als voocht in desen
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vonnisse dat Guert Olbrantsdr
sal mogen volstaen met verclaeringe
te doen. Datter geen meerder
goederen zyn 't weeskint competerend
als ter weesboec gestelt es.
Dienvolgend verclaert Guert Olbrants
es by vrouwenwaerheyt in plaetsse
van eede datsse nyet en weet

van Guert Olbrantsdr / voor haer selven
& in desen verfangend & haer sterc
makende voor haer andere mede
consoorten tesamen moyen & naeste
frunden van Aris Allertsz nagelaten weeskint van Allert Olbrantsz requiranten &
eyssers / contra Pfhilps Pietersz van Schagen
hem pretenderend voocht van t'voorseyde
weeskint
datter meerder goederen zyn
& sy Aris als moeder & voochdisse van
't weeskint competerend, als 't gunt
't selffde kint van Schagen / gearesteerdens
in't weesboec gestelt es.
& gedaechdens om haerluyder vorder
Scheepenen aprobeeren d'voorclaringe.
actie, soe sy eenyge hebben van 't voorseyde
en
Actum den 2 augusty 1601.
kint's erffenis te instytueeren, ofte by
foute van dien te werden versteken
verclaert versteken & geinponeert een
eewich swygen & silentium / & dat
d'voorseyde eyssers verclaert sullen werden met
soedanich bewys & verclarinc van kints
goederen huyden in 't weeesboec voor Weesmeesteren & Scheepenen gedaen
te mogen volstaen / Concluyderen ten fyne voorseyd com expensis.
OR 5657/259
Aeriaen Jacopsz Buegel Biersteker tot
Alcmaer als in aarest genomen hebbend
't huys & erff genaaemt 't roohert staende tot
Oude Nydorp versoeckt een rechtelijcke
weet tot Midwoudt aen Claes Symonsz
Decker / als possesseur van 't voorseyde huys
gecondempneerde / om ten naesten rechtdach
alhier te compareeren te sien renoveeren
zeker verjaerde vonnissen van date den
29en may & den 12en junye 1600*)
& ten dage dienende concluysie te
sien tot renovatie als vooren & execu(tie
daer op te sien decerneeren com expensis.
*)[beide vonnissen: OR 5657/203v]

Cornelis Janz Hoogeboom als
Procureur van Jan van Sassen
leyt over synen eysch van
preverentie & concluydeert dat
als by die selve
tot preferentie voor alle
andere credytueren / Versoeckt
dat alle noncomparanten sullen
werden verclaert / te wesen versteken

Jan van Sassen als Ontfanger van
geemeene lantsmiddelen & contribuytien
over Medenblyc & den bedryve van
dien / in cas van previerentie opte
penningen / procederend van de vercochte
goeden van Claes Aeriaensz Bommer
van Oude Nydorp / eysser / contra de gemee(ne
crediteurs van de selven Claes Aeriansz.
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& geinponeert een ewich
swijgen & silentium / & dat
Scheepenen sullen disponeeren
opte sententie van preferentie 't gunt haer blyckt.
Scheepenen houden 't in advys. Actum den 9en july 1601.
Scheepenen verclaeren dat alle noncomparanten van de desolaten boel
van Claes Aeriaensz Bommer syt versteken van keer & weer
& geinponeert een eewich silentium / Actum den 29en
october 1601.
OR 5657/259v
Scheepenen apsolveeren den
Solvit
gedaechde van de eysch & concluysie
by den eysser op hem gedaen
& genoomen / Actum den 4en
february 1602.

Willem Hanssen eysser / contra Cornelis
Stoeldreyer van wegen zyn huysvrouw,
gedaechde om betalinge van verscheenen
huyshuer. Concluydeert tot condempnatie mette
costen com expensis.
Idem eysser / contra Cornelis. . . . . . . van
Langendyc Cornelis Bertomeus swager van
gearesteerde als borch voor syn wyffs vader
† om betalinge ter somma 27 gulden.

Opten 23en july 1601
compareerde op huyden Jan Jansz van Noortscerwoude
op Langendyc & heeft gecaveert volgende 't voorgaende
vonnisse by Scheepenen op huyden
14 dagen geprononseert mits verfangend Frans
Albertsz als medeMolenmeester & dat voor
't gewysde daer inne Symon Neeckekomes, by Scepenen
vonnisse tegens den Schoudt sal werden
gecondempneert / Actum ut supra.

OR 5657/260
Den 6en augusty 1601
Solvit
Aen mannen: Jan Evertsz
Cornelis Jan & Pieter Jacop
Nannincx
Scheepenen verclaeren voor vonnisse
ten versoecke van Pieter Cornelisz
Herbergier dat de rekenscap
sal staen aen de eysser & nyet

Pieter Cornelisz Sytssen eysser / contra Sy Arisdochter van Schagen, nagelaten wedue
† Allert Olbrantsz / met Pfhilps
Pietersz haer kints voocht gearesteerdens
om rekeninge & dienvolgende betalinge.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis.
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aen de gearesteerdens / Actum den
10en december 1601.
Scheepenen condempneren den voorseyden gearesteerde contra Pieter Cornelisz eysser
in 13 gulden 15 sth 14 penn mette rechtelycke costen / Actum den 18en february 1602.
Solvit
Vellich
Vellich

Solvit
Vellich
Vellich
Condempnatie dach 3 weken off
hy keert het over 14 dagen met
beter recht / Actum den 17en september
1601.
Versteken van keer & weer / Actum
den 1en september 1601.
Scheepenen renoveeren 't voorgaende vonnisse van date den
29en may 1600 & stellen
verclaeren 't huys & erff voor
't achterwesen in 't vonnis geroert
daer voor execuytabel / Actum
den 6en augusty 1601.
't Vorder versoec affgeslagen.

Jan Willemsz van Oude Nydorp eysser / contra
Cornelis Renssen van Oude Nydorp gedaechde
om betalinge ter somma 8-2-8 ter causse
van geleent & verteert gelt / mits ooc
van mengelen bier / concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Idem eysser contra de wedue van Lourus
Claesz gedaechde / om betalinge ter soma 6-16-0
ter causse verteert wyncoop daer Lourus
Claesz voorgeseyt heeft doen hy thuys
besteede om te timmeren / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Aeriaen Jacopsz Buegel Biersteker eysser &
requierant / contra Claes Symonsz Decker
van Midwoudt soe hy geroepen es met een
weet gedaechde met een weet / Den eysser
versoect
renovatie van 't verjaerde vonnisse by Scheepenen
alhier geweesen / in date den 29en may
1600 / & dat vorder den triumfant gestelt
sy in 't huys & erff in questye / & den gedaechde
daer uuyt omme uuyt crachte van 't selve vonnisse
te mogen procedeeren tot vercoopinge van 't selve
huys & erff com expensis.

Den Schoudt heeft ten versoecke
van de triumfant, 't huys & erff
vermogens voorgaend vonnis
op huyden ter presentie van Scheepenen in areste gestelt om te
vercoopen by execuytie / Actum den 6en augusty 1601.
OR 5657/260v
Solvit
Vellich
Condempnatie dach 3 weken / off sy
keert het over 14 dagen met beter

Claes Pietssen eysser / contra Lourus Claesz
wedu gedaechde om betalinge ter
somma van 9 gulden 9 sth, ter causse
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recht / Actum den 17en september 1601.
Versteken van keer & weer. Actum
den 1en october 1601.

van verteerde costgelt by Lourus Claesz
in zyn leven ten huyse van de eysser verteert.
Concluydeert tot condempnatie van dien com
expensis.

OR 5657/261
Vierschaer vlot vaerdich den 6en augusty 1601
Geryt Heertges eysser / contra Geryt Willemsz van
Terdiec off syn gerechte voochden tesamen gedaechdes
alhier. Sustytseert den voernoemde eysser, hoe
de voernoemde Geryt Willemsz hem wel inderectely(c
vervordert heeft uuyt des eyssers lant gelegen
by Terdiec thuys te halen / negen voeren hoys
& bovendien den eysser verder datelycken
te inpedyeeren ofte beletten 't gebruyc van syne
goederen namentlyc als dat hy eysser op
saterdach laestleden nyet en heeft mogen
thuys halen tot syn wil & geryff de vordere
vruchten ofte hoy / noch gesweelt staende
op te wey opt selve landt, doende by dien den
eysser groote schade & interest, turbatie hinder
& beletssel, hoewel den selven Geryt Willems
off zyne voochden / recht actie noch eygendomme
tot het selve hoy vruchten ofte lant is competerend
/ waeromme den voernoemde eysser concluydeert dat by
U myn heeren vonnisse den voernoemde Geryt Willemsz
off syne gerechte voochden / sullen werden
gecondempneert den eysser costeloos &
schadeloos metter daet te restytueeren de
voorseyde 19 voeren hoys / ofte dat hem by
foute van leveren & restytuytie / d'selve
by den Schoudt gelevert sullen werden
tot coste van de voernoemde Geryt Willemsz &
voorts aff de doen costeloos & scadeloos alle
hinder letssel empessement ende
turbatie / hem eysser alreede gedaen &
d'eysser te betalen alle costen scaden ende
interesten alreede by hem ter oorsake van
dien geleden & noch te lyden tot taxatie
& moderatie van U myn Edele heeren
& dat vorrrder den selven Geryt Willemsz
gecondempneert sal werden van gelycken nyet
meer te doen op sekere groote peynen / ofte
tot andere alsulcke fyne & concluysie als
myn Edele heere den eysser oirbaerlicxste
bevinden sullen te behooren com expensis.
Actum den 6en augusty 1601.
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impedieeren verhinderen, beletten [PW/48]
OR 5657/261v
Geryt Heertgesz leyt over d'ordonantie op 't gunt Geryt
Willemsz . . . . . . . .
Jan Symonsz versoeckt gelt off uuytleg van de
gedaene weet, by hem ten versoecke van de offitcier
van Nydorp tot Harincarspel gedaen, waer
inne Symon Neeckecomes is ingewonnen.
Scheepenen verclaeren dat het weetgelt
nae vermelden & inhouden den kuer sal
werden uuytgeleyt & dat het sal
fretteeren volgende den kuer /
& es dien volgend by den offitcier uuytgeleyt zo sy. . . . . .
Op welcke vonnisse Jan Jansz protesteert.
Actum den 6en augusty 1601.
Solvit
Veylich
Condempnatie dach een maent
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht / Actum den
17en september 1601.
Versteken van keer & weer.
Actum den 1en october @ 1601.

Bonifaes Michielsz van Spanbroec eysser / contra
Aeriaen Pietersz Smeerdenborst gedaechde / om
betalinge ter somma 8-2-8 ter causse
van verteerde costen / mits noch betaling
ter somma 28 sth, by Jan Jansz Bol van
Oude Nydorp ten huyse van de eysser
verteert / dat den gedaechde hen sterc
voor gemaeckt ofte voorgeseyt heeft.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Scheepenen ordoneeren Cornelis Garbrant Dircx tot
een voocht van Jacop Pieter Gorters die tegenwoordich nae Oostindien es.
& is ooc mede by Scheepenen tot een voocht geordoneert
Symon Jacop Symons tot Oude Nydorp van een
weeskint van † Roel in syn leven wonachtich
t'Oude Nydorp / Actum den 6en augusty 1601.

OR 5657/262
Den 10en augusty 1601
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Geryt Willemsz off syn procureur vraecht by
deposytie / Heertgen Aeriaensz & Geryt Heertgesz
off Bastiaen Aeriaensz van Hensbroec nyet tegens hem
hemluyden geseyt heeft dat Geryt Willemsz
tegens hem geseyt hadde dat hy 't lant vier jaeren
gehuert hadde.
& off Geryt Willemsz nyet altijt geseyt heeft
dat hy 't lant vier jaeren gehuert heeft.
Geryt Heertgesz verclaert hem wel indachtich
te syn dat Bastiaen Aeriaensz over sekeren tyt
te by hem geweest is & heeft geseyt
dat Geryt Willemsz tegens hem geseyt hadde dat
hy 't lant vier jaeren gehuert hadde / & dat hy
Geryt Heertgesz daer op Bastiaen voernoemt geantwoort
heeft dat Geryt Willemsz 't lant maer drie jaeren
gehuert hadde.
't selve verclaert Heertgen Aeriaensz insgelycx.
Heertgen Aeriaensz verclaer dat hy Geryt
Willemsz wel etlycke reysen heeft hooren
seggen dat hy 't lant vier jaeren in huer hadde
& dat hy daer op voor antwoort gegeven heeft
dat het soe nyet en waer / dat hey 't geen meer
als drie jaeren in huer en had.
Verclaert Geryt Heertges dat hy syns wetens Geryt
Willemsz noyt heeft hoorten seggen dat hy 't lant
vier jaeren in huer hadde, voor & aleer dat
Geryt Willemsz hem 't mayen verbood / & dat
hy daer op voor antwoort gaff alsdaen dat hy 't
nyet meer als drie jaeren in huer hadde.
OR 5657/262v
Scheepenen hebben den questie hinc inde twisken
Geryt Heertgesz eysser / & Geryt Willemsz verwerer
gerenvoyeert aen Rechtsgeleerden mits dat pertyen
elcx sullen furneeren 10 gulden / Actum den 10en augusty
1601.

Up huyden den 16en augusty anno 1601
Geryt Willemsz van Terdiec gedaechde / renonseert
van zyn gepretendeerde actie van huer staende mits
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dien alles leedich / & belooft Geryt Heertgesz eysser
nyet meerder hinder ofte letssel te doen.
Geryt Willemsz is tevreden dat hy sal
met syn voochden & tot d'selve huer discretie
van Geryt Heertges coope de helft van 't hoy alreede by
hem in de schuer gehaelt.
OR 5657/263
Den 16en augusty 1601
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysie by den
Offitcier van Nydorp cogge van wegen den graefflicheyt
van Hollant gedaen / op & tegens Luytgen Barentsz
& Anna Gerytsdr geboren in Emderlant soe zy seggen
tegenwoordich gevangens / & op dies in alles gelet
naer behooren / condempneeren den voorseyden Luytgen Barents
te syn gebannen den tyt van 10 jaeren uuyte
graefflicheyt van Hollant en Westvrieslant op pene van strengelycken
gegeesselt & gebrantekent te werden / & condempneren
d'voorseyde Anna Gerytsz te syn gebannen den tyt van 5
jaeren uuyt het schoutamte van Nydorp cogge / op pene
van strengelycken ghegeesselt te werden / & by
sonnenschyn vertrecken uuyt schoutamte
van Nydorp cogge & binnen den
tyt van 6 dagen te vertrecken uuyte graefflicheyt van Hollant.
D'voorseyden Luytgen is opten 16en juny / & d'voorseyden Anna opten 25en
juny voorseyd geapprehendeert by de landrosts dieners / & alhier
gevanckelyc gelevert / Actum by Scheepenen getekent.
Dirck Janssen Kueck

By my Gert Taemsen
Jan Cornelis Dirckx

OR 5657/263v
Rechtdach den 20en augusty 1601
Schoonert heeft in mindering van voorseyde som
betaelt 13-0-0. Actum den 21en augusty 1601.
Condempnatie dach 3 weken.
Actum den 21en augusty 1601
Claes Jansz Wever eysser / contra Marytgen
& dat het huys & erff daer voor
Pieters Scoondert, gedaechde om betalinge ter
sal wesen verbonden & execuytabel. somma omtrent 35 gulden op goede rekeninge ter
causse van kustinc verscheenen midvast lestleden.
Concluydeert
tot condempnatie van dien & dat het huys &
erff in den termijnbrieff gemelt hier voor
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verclaert sal worden verbonden & execuytabel
com expensis.
Solvit
Den gedaechde wert by Scheepenen
gecondempneert in de geeyste somma
mits te mogen corten 8 gulden
volgende d'uytspraec van mannen.
Actum den 10en december 1601
met compensatie van costen.
Scheepenen verclaeren voor
Solvit
vonnisse dat pertyen sullen
rekenen / Actum den 17en september
1601.

Cornelis Willemsz van Schagen eysser
contra Tys Pietersz gedaechde / om betalinge
ter somma 19 gulden 6 sth berekent gelt
ter causse & als reste van lanthuer
verscheenen kerstyt laestleden. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Geryt Willemsz van Schagen eysser
contra Jan Pietheyns gedaechde om betalinge
ter somma van 4-14-8 ter causse van laken
volgende d'eyssers redgyster / Concluydeert
tot condempnatie com expenses.
Aeriaen Jan Foppes als voocht van Styn
Egberts es eysser / contra Pieter Claesz
wonende te Groed als borch
voor Symon Claesz zyn broeder, gedaechde
met een weet om betalinge ter somma
van 72 gulden hooftsom / met 't verloop van
dien, totte effectuele betalinge toe vermogens
zekere besegelde scultbrieff by Symon Claesz
gepasseert waervoor hy hem gestelt
heeft. Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.

OR 5657/264
Jan Pietersz van Oude Nydorp eysser / contra
Uste Jansz gedaechde in cas van seker
smert & meesterloon op huyden in
scriptis in rechte geexibeert.
Scheepenen condempneren Pieter Jansz Sappewerff,
Jan Willems Huysvrou / Gerberch Cornelis Rensz &
Marytgen Hilbrants / gedaechde / om getuychenis te doen
van 't gunt zy weeten ten versoecke van Jan Pietersz.
Cornelis Meynerts, Claes Meynertsz & Aeriaen
Meynertsz gebroeders / voor haer selven / & verfangende
haeren suster / alle kinderen van † Meynert Cornelis
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Claes Uuytscots van de Moerbeec requeranten / omme een
rechtelycke weet gedaen te hebben tot Haerlem / aen Meyster
Jacop van den Broec / tegens den eerstcomende aecht dage
alhier te coomen / naeheyninge te doen, ofte doen doen
twisken den requeranten & syn lant, tendens den anderen
gelegen / gelyc de requeranten voorgeheynt hebben /
& dat volgende die kueren binnen Nydorp ten
dage dienende in rechte alhier concluysie te sien nemen
tot condempnatie van dien / & voorts te procedeeren soe
nae rechte / & dit alles vermogens zeker arest by den
offyscier op d'voorseyde meester Jacops lant, leggende opte
Moerbeec gedaen / ten versoecke van de requeranten.
OR 5657/264v
Rechtdach den 3en september 1601
Gehoort eysserse contra Jan Cornelis
Dircx als voocht van Piet Freecx &
Dirck Willemsz gedaechden / om betalinge
ter somma van 20 sth ter causse van
drancscult / Concluydeert tot condempnatie.
+ t'synen versoec.
Scheepenen acordeeren den gedaechde
met een weet + copie & dach van beraet
van de eys te rolle gestelt / mits ooc van de
weetbrieff / Actum den 3en
september 1601.
D'eyssers protesteeren van
omnitte cosrten.
De gedaechde allegerend litispendentie
in cas van mantinue hangende
voor den Hoogen Rade in Hollandt.
Concluydeerte tot apsoluytie van der
instantie com expensis.
D'eyssers ofte requeranten concluyderen
tot revecxie van de selve
exceptie also nyet en blyckt
noch blycken en sal, van enyge
litispendentie veel min dewelc
dese saeck toseert concluydeeren verder
daeromme dat de gedaechde sal werden
gecondempneert ten princepale te
antwoorden.

Claes Meynertsz, Cornelis Meynertsz
& Aeriaen Meynertsz voor haer selven
& in desen verfangende hueren suster
alle kinderen van Meynert Cornelis Claes
Uuytscots van de Moerbeec requeranten
& eyssers / contra meester Jacob van den
Broec van Haerlem gedaechde met een
weet & gerequyreerde omme naeheyninge
te doen / ofte doen doen / twisken d'eyssers
en hem gedaechdes lant / tendens den
anderen gelegen opte moerbeec, gelyc
d'eyssers voorgeheynt hebben / & dat
binnen den derden dach ofte by faute
van dien, dat den gerechte sullen doen
naeheynen tot costen van de gedaechde / alles
volgende de custuym & vermogens den
kuere deser stede Nydorp / Concluydeert
tot condempnatie & fyne van dien com
expensis ofte tot andere alsulcke
fyne & concluysie / als-------- e heeren
d'eyssers oirbaerlicxste bevinden sullen
te behooren / makende in cas van
voder proces eys van costen.

De gedaechde employeert tot bewys

403

van zyn geealligeerde litispendentien
de --------- verclaeringe van duerwaerder in Nydorp
d'explooct in cas van mantinue
gedaen hebbend.
Revecteeren de exceptie
Scheepenen / condempneeren Meester Jacop van de Broec
ten princepael t'antwoorden.
D'gedaechde reserveert van 't voorseyde vonnisse daer &
alsoe hy ter advinden sal & proteesteert in cas
van verder procedeeren van atentaten.
OR 5657/265
Solvit

Cornelis Jacop Mullers eysser / contra
Herc Janssen gedaechde / om betalinge ter
somma van omtrent 32 gulden, nae
vermelden syn boec / Concluydeert tot
condempnatie van dien mette costen
com expensis.

Jan Syvertsz van Hoochtwoudt eysser / contra
Claes Govertsz wonend op Veenhuysz gearesteerde.
Seijt d'eysser dat omtrent 5 maenten geleden
hy & eenen Tijmon Pietersz gelient hebben, van Pieter
Falcxz / eertyts Schoudt tot Hoochtwoudt, zekere
papieren atestatien & munimenten / die ter selver tyt
behandicht zyn / aen de gearesteerde waer van den
gearesteerde / eenyge onder hem behouden
heeft / namentlyc eenen missive geteykent by
Ffranssoyse & Sabina Graeffinnen van Egmont
in date den 28en aprilles @ 1584 / mits ooc een
atestatie geteykent by den voorseyden Pieter Falcxz
opten 16 aprilles laestleden / sonder dat den
geareesteerde d'selve tot noch toe heeft willen
restytueeren / waer daer d'eysser genootsaeckt
is geweest omme den zelven opten 20en augusty
alhier binnen Nydorp te doen aresteeren / ende
concluydeert dat die gedaechde ofte gearesteerde
by U Eersame heeren sententie sal werden
gecondempneert / omme die selve missyve &
atestatie te leeveren costeloos & scadeloos suyver
& ongeraseert soe die waeren ten tyde als hy se
ontfinge / te leveren in handen van de eysser / ofte
ofte tot alsulcke andere fyne etzt.
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OR 5657/265v
Compareerde Jan Symonsz onsen geswooren Boode &
verclaerde dat hy ten versoecke van Jan Syvertsz
opten 20en augusty is laestleden Claes Govertsz
van Veenhuysen heeft gearesteert om te leveren
seker brieven, papieren & minumenten / hem
behandicht.
OR 5657/266
Also Cornelis van Bodegom Duerwaerder van de
Hoogen Rade in Hollandt op huyden omtrent
twisken 10 & 11e uren, ten versoeck van Meester
Jacob van den Broeck wonachtich tot Haerlem uuyten
naem van syn huysvrouwe / den selven meester
Jacob uuyt crachte van provysie in, cas van
mantinu, by hem van de Hoogen Rade in Hollandt
geinpetreert / in date den 28en augusty @
1601.
Naedat my van de premisse in 't
voorseyde
mandament geroert by srifftelycke infermatie
is gebleken gemanctineert gestyft & gesterckt, & gehouden
den voorseyden meester Jacob in syne voorgaende possessie
------------- & de nakinderen van Meynert
van de landen in 't selve
Cornelisz als perturbateurs in desen /
mandament geroert
geinterdiceert t' haeren woonplaetsse van wegen
de hooge overicheyt, alle turbelen ofte enichsins
beletselen, den supplt aengedaen / costeloos ende
schadeloos aff te doen / alles breder in 't voorseyde mandament
verclaert / 't welc ic Duerwaerder voernoemt atesteert
& verclaert warachtich te wesen.
Verclaert vorder den voorseyde voorkinderen / in cas van oppositie, dach van rechte voor
die van de Hoogen Rade in Hollant geprefigeert
te hebben opten
25en septembris eerstcomende.
perturbateur verstorer van de gemeene rust [PW/80]
prefigeeren voorbestemmen [PW/83]
OR 5657/266v
Rechtdach den 17 september anno 1601
Herck Jan Hercx laet hem gewillichlyc condempneeren
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Cornelis Pietersz Keyns van Schaghen te betalen ter somma
van 26 gulden op goede rekeninge, d'eene helft twiske(n
hier & 8 dagen / en d'reste over 14 dagen, spruytende
van lanthuer verscheenen kerstyt @ 1600 / geschiet in
presentie van Cornelis Claesz Kruyff / & Jan Willemsz
Scheepenen tot Nydorp.
Vellich
Vellich
Condempnatie dach een maent off
hy keert het over 14 dagen met
beter recht / Actum den 1en october
1601.

Vellich
Vellich

De voochden van Aeriaen Hilbrants kinderen
eyssers / contra Symon Aeriaen Rens Mangnu(s
gedaechde om betalinge ter somma 35 gulden ter
causse van coop van een koebeest
al over lanc verscheenen / Concluydeert tot
codempnatie com expensis.

Solvit
Lammert Huysjannes eysser / contra Jan
Backer van de Sydwint gedaechde / om
betalinge ter somma 5 gulden ter
causse van verteerde wyncoop
met noch ter somma 2-2-4 verteerde
costgelden / Concluydeert tot condempnatie com expenses.
Solvit

Scheepenen ontseggen den eysser
zynen eys om redenen.

D'selve eysser / contra Geryt Willemsz
Terdiec / off syne voochden, gedaechde / om
betalinge ter somma 39 sth ter causse
van verteerde costen / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

OR 5657/267
Solvit
Vellich
Schepenen condempneren den gedaechde
twisken hier & 14 dagen metten
eysser te rekenen & by foute van
dien dat de rekenscap sal staen aen
d'eysser & nyet aen de gedaechde / Actum
den 1en october 1601.

Claes Symonsz Waert eysser contra
Jacop Cornelis Rensz gedaechde / om
rekeninge & dienvolgend betalinge.
Concluydeert tot condempnatie com
expenses.

Aeriaen Jacopsz Buegel compareert by gespannen vierscaer
belooft / de uuytgeloofde coopenningen / van 't huys & erff
by hem op huyden alhier by execuytie gecocht, te furneeren
t'allen tyden / des vermaent zynde, te leeveren ten besette
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alhier / hem selffs syn persoon & goederen / sal tot dien
eynde alhier subvecterend deser vierscaer / versoeckende / hier
op hem gelevert te syn brieve van decreet & quytscelldinge
naer behooren.
Schepenen gehoort 't versoec by Aeriaen Jacopsz gedaen
verclaeren dat hem brieve van decreet & quytscelldinge
in behoorlycke forme gelevert sal werden / onvermindert
de voerwaerden, by hem 't voorseyde huys gecocht.
Scheepenen gesien het schriftelyc advys, by Aeriaen
Gerytsz Butterpot, Cornelis Rembrantsz & Jongejan Oom
als arbyters geordoneert twisken den Schoudt eysser
& Jan Quant & Huybert Fonckers van Langendyc verweerders condempneeren den
voorseyde gedaechde naer inhouden het voorseyde scriftelyc advys
namentlyc Huybert Fonckers in 10 pont / & Jan Quant
in een boete van 3 pont / Actum den 17en september
1601.
Op welcke vonnisse den Schoudt hem stelt refermant
voor den Hove in Hollandt.
OR 5657/267v
Scheepenen condempneren Jan Ustsz volgende syn overgift,
den Schoudt twisken hier & een maent te
betalen ter somma van 10 gulden / Actum den
17en september 1601.
Scheepenen condempneeren Lammert Claes
Lammerts, Cornelis Pietersz Gorter te
betalen zyn geeyste somma / Actum den
17en september 1601.
Vellich

Solvit

Sybrant Cornelisz laet hem gewillich
condempneren de geyste somma
twisken hier & Sinte Catryn te
betalen off 't staet langer met
gemoed / Actum den 1en october
@ 1601.

Pieter Heyndericxz als gemacht & vanwegen Claes Grotes wedu eysser / contra
Sybrant Dulles gedaechde / om betalinge ter
somma 8 gulden 11 sth van berekent
gelt ter cause van fleys. Concluydeert
tot condempnatie com expenses.

Scheepenen condempneren Jan Jansz Corten van Langendyc
contra den Offytcier in een boete van 3 pont
ter causse dat den voorseyden Jan Jansz nyet binne
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behoorlycken tyt mandament ter werc geleyt
heeft volgende den keure alhier.
Scheepenen condempneeren alle sculteyssers sprekend
op te vercochte goederen van Claes Aeriaensz
Bommer / te compareeren twisken hier & 14
dagen / & huer actie te laten aentekenen / op
pene van verstec / Actum den 17en september
1601.
OR 5657/268
Scheepenen condempneren Claes Pietsz contra Tys Aeriansz
te betalen ter somma van . . . . . . . . . twisken hier & 6 weken
off 't staet langer met gemoedt / Actum den 17en september
mette costen.
Scheepenen gesien & gehoort hebbend de dinctalen van henluyden
geexibeert tusschen Aeriaen Cornelisz Schipper eysser ter eenre
& Rembrant Dircxz com socus gedaechdes ter andere, als ooc de stucken
& minumenten by / pertyen ten wedersydens tot ferefecatien van
henluyden respective intentie overgegeven / mitsgaders de
reprochen & saluatien daer nae gevolcht / doen recht op 't gunt
hemluyden is gebleken / & heeft mogen moveren / ontseggen
den voorseyden eysser synen eysch & apsolveren den voorseyden gedaechde
van de voorseyde eys op hemluyden gedaen & genomen / met compensatie
van costen / Actum den eersten october 1601.
OR 5657/268v
Den eersten october 1601
Scheepenen condempneeren
Solvit
den voorseyden Claes Goverts omme
t'antwoorden / Actum den
4en february anno 1602.

Jan Syvertsz van Hoochtwoudt als
eysser / contra Claes Govertsz van Veenhuysen
gearesteerde / versoeckt den eysser dat
de gearesteerde sal werden gecondempneert
omme t'antwoorden / opten eysch & concluysie
van date den 3en september laestleden *)
mits eerst & alvooren te purgeren, het
defondt daerinne hy opten 17en september
gecondempmeert is.
*) [OR 5657/265]

Solvit
Jan Jan Geryt Eyts eysser / contra Willem
Dircxz Metselaer gedaechde / om betalinge

408

ter somma van 5 gulden 5 sth van arbeytsloon.
Concluydeert tot condempnatie com expensis
offslaend 2 gulden daer op betaelt.
Solvit
off syn gerechte
voochden

+ & geinponeert een ewich silentium

Claes Jacob Dircx eysser / contra Geryt Willemsz
Terdiec gedaechde / om rekeninge & dienvolgend
betalinge / Concluydeert, tot condempnatie com
expensis.
Jan van Sassen Rentemeyster over 't qertier
van Medenblyc, eysser in cas van
van preferentie / opte penningen van de vercochte
goederen van Claes Aeriaensz Bommer
contra de Burgermeesteren & redgierders van
Oude Nydorp / mede sculteyssers &
alle andere credytueren / van de selven Claes
Aeriaensz versoeckt volgende voorgaend
vonnisse dat alle noncomparanten
verclaert sullen worden te syn versteken +
& neemt versoeckt dach te mogen dienen
van debat tegens den eyssche van de
Burgermeesteren & redgierders van Oude
Nydorp & anderen soe hy te rade vinden
sal.

OR 5657/269
Scheepenen renvoyeeren den questye hinc inde, tusschen
Jan Syvertsz & Claes Govertsz aen Rechtsgeleerden.
Actum den 1en october @ 1601.
Solvit
Claes Voorin eysser / contra Heynderick
Ouweneels gedaechde / om betalinge ter somma
van 25 sth, ter causse van toegeseyde
penningen / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Jacob Cornelis Rensz wert by Scheepenen
gecondempneert Claes Symonsz Waert te betalen
ter somma van 9 gulden 6 sth 12 penn.
Actum den 29en october 1601.
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OR 5657/269v
Den . . . . . . . . . @ 1601
Nota
In state 14 dagen.
Pieter Lammertsz van de Sydwint eysser / contra
Heynderic Ouweneels gedaechde / om betalinge
ter somma van 66 gulden 1 sth 9 penn
berekent gelt, ter causse van
gehaelde waer / naer vermelden syn boec.
Concluydeert tot condempnatie van dien mette
costen / com expensis.
In state.
Idem eysser / contra Marytgen Jongeclaes
Comndempnatie dach een maent off
gedaechde / om betalinge ter somma 26-4-2
sy keeren 't over 14 dagen
berekent gelt / ter causse van gehaelt
met beter recht. Actum den
waer nae vermelden d'eyssers boec
26en november 1601.
Concluydeert tot condempnatie mette costen
Cornelis Claesz van wegen syn moer
com expenses.
doende syn keer / ontkent in 't geheel
26 gulden f 4 sth 2 penn sculdich te syn. Versoect
om te mogen rekenen.
In state.
Vellich

Idem eysser / contra Geryt Gerytsz
van de Weel gedaechde / om betalinge
ter somma van 8-11-12 ter causse
van gehaaelt waer,
naer vermelden syn boec / Concluydeert
tot condempnatie / mette costen / com expensis.

Vellich
Condempnatie dach een maent
off sy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den
26en november 1601.
Condempnatie ten princepael. Actum
den 10en december 1601.

Idem eysser / contra Marytgen Jans Voocht
in de Waerinc gedaechde omme betalinge ter
somma van 19-19-8 ter causse van
gehaelde waer / naer vermelden d'eyssers
boec / Concluydeert tot condempnatie mette
costen
com expensis.

--- Scoudt voor Peter Lammerts betaelt 18 sth.
OR 5657/270
Idem eysser contra Herc Jan Hercx gedaechde
om betalinge ter somma 44-4-5 ter
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causse van gehaelt waer & berekent
gelt naer vermelden d'eyssers boec.
Concluydeert tot condempnatie mette costen
com expensis.

nota

Vellich

Idem eysser contra Dirc Jongeclaes
D'voorseyde eysser versoeckt een rechtelyke weet
gedaen te hebben, aen Dirc Jongeclaes &
dat op zekere lant in areste genomen
tegens den naesten rechtdach.
Idem eysser contra Jacop Aeriaensz
Vennic gedaechde / om betalinge ter somma
van 20 gulden 11 sth ter causse van
waer by des gedaechdes vader tot d'eyssers
susser te Harinchuysen gehaelt / Concluydeert tot condempnatie mette costen.

Condempnatie dach een maent
off sy keeren 't over 14 dagen
met beter recht. Actum den 26en
november 1601.

Vellich

Idem eysser / contra Cornelis Aeriaensz
Vennic gedaechde om betalinge ter somma
13 gulden 19 sth ter causse
van backloon & broot tot d'eyssers
suster gehaelt / Concluydeert tot condempnatie
mette costen.

OR 5657/270v
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysies by Ryckert
Ryckertsz Schoudt tot Nydorp cogge uuyten naeme van de Graefflicheyt van Hollant gedaen op & tegens Sytgen Andriesdr
van Alcmaer & Griete Cornelisdr van Saerdam tegenwoordich
gevangens die den offitcier aenseggen waer datsse met
zekere famuesse dieven hebben loopen teeren & valkeeren
opte goede huysluyden, & datsse de gestolen goederen hebben
helpen consumeeren / & mette famuese dieven in onechte
conserveert & op dies & 't gunt daer noch aen cleeft
in alles gelet naer behooren / meerder geneijcht zijnde
tot barmherticheyt dan tot stenge regeuer van justie
condempneeren den voorseyden gevangens te syn gebannen den tyt
van 5 jaeren uuyt het schoudtampte van Nydorp cogge
op peene van gheessel / Actum den 19en october 1601.
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De voorseyden gevangens opten laesten augusty @ voorseyd by
den lantsdrosts dienaers alhier gevanckelyc gelevert
in oirconden by Scheepenen getekent opten 29en @
voorseyd.
Dirck Janssen Kueck
Jan Cornelis Dirckx.
OR 5657/271
Den 24 october 1601
Solvit
Pieter Tyssen eysser / contra Jan Willemsz
gedaechde om betalinge ter somma van 4
gulden ter causse van molenscot. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Meyster Ghysebert Jansz eysser / contra
Marytgen Willems tot Oude Nydorp gedaechde
om betalinge van zeker verdient meesterloon
aen des gedaechdes soon verdient daer voor den
voorseyden Marijtgen Willems huer sterc voor
gemaeckt heeft / Concluydeert tot condempnatie
& dat tot seggen van goede mannen.
Idem eysser / contra Claes Smit tot
Oude Nydorp gedaechde / om betalinge van
zeker meesterloon. Concluydeert tot
condempnatie en dat tot seggen van
mannen com expensis.
Vellich
Condempnatie dach een maent
off hy keert het over 14
dagen met beter recht /
Actum den 26en november
1601.

Dirck Gerytsz van de Langereys eysser
contra Claes Pietsz gedaechde / om betalinge
ter somma van 18 guldens berekent gelt
offslaende 20 sth aen Boy Wybrantsz
overgescoren / volgende den eysse syn redgyster.
Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

Claes Pietsz arresteert den
condempt dach tot vastelavont.
Actum den 10en december 1601.
OR 5657/271v
Op huyden den 19en october anno 1601 compareerde voor
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ons ondergeschreven Scheepenen tot Nydorp eenen
Joris Matysz Blochuys nutertyt wonachtich binnen
Nye Nydorp / den welcken heeft gedaen cessie miserable
van zyne tijtelijcke have & goederen, & heeft deselve
geheeleycken opgedragen in handen & ten behoeve
van zyne credytueren, versochte mitsdien hier aff
gemaeckt te hebben acte / Aldus gedaen in presentie
van Dirck Jansz Kuec, Jan Willemsz, Jan Cornelis Dircx
& Cornelis Claesz Kruyff Scheepenen tot Nydorp op
jaer & dach als boven.
Solvit
Vellich
Scheepenen verclaeren by vonnisse
dat pertyen hinc inde sullen
rekenen & dienvolgend betalen
den costen gecompenseert. Actum
den 4en february 1602.

Claes Voorin eysser / contra Jacop Cornelis
Jacops, Jan Pietersz Koeman & Michiel
Pietersz als geordoneerde voochden van
wedue & kinderen van Jan Aeriaen Buers
gedaechden / om betalinge ter somma van 42
sth / berekent gelt / Concluydeert tot
comdempnatie.

Den Schoudt eysser contra de Molenmeesters van de Waertmolen ingedaechdens met een weet.
Dient d'voorseyden Schout op huyden van bewys / & versoeckt
dat des gedaechdens van gelycken sullen doen op verstec.
Jan Koeman als medevoocht van Jan
Aeriaen Buers kinderen / eysser contra
Pieter Jacop Nannincx gedaechde / om
versoeckt d'eysser gelt off uuytleg
naer vermelden den boelseel com
expensis.
OR 5657/272
Solvit
Scheepenen wysen den conseltat
van waerden van date den
12en october 1601.
Scheepenen hebben Jan Syvertsz
volgende den conseltatie toegetaxeert
3 gulden 8 sth.

Jan Syvertsz van Hoochtwoudt eysser
contra Claes Govertsz gearesteerde / D'eysser
versoeckt dat die gearesteerde & diffaillant
volgende die conseltatie van rechtsgeleerden
sal worden gecondempneert / omme te purgeeren
zyn diffaut voor & aleer hy sal werden
geadmitteert permtoirlycken te antwoorden.

Daerop Claes Govertsz protesteert / Actum den 29en october 1601.
Vellich

Solvit
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Geryt Allert Tielmans eyser contra Frans
Janssen Kurffmaker gedaechde / om betalinge
van 3 gulden 6 sth berekent gelt.
Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Frans Jansz geeft hem over
omme Geryt Allerts twisken hier
& Uuytslach gadinge eerstcomend
te betalen 3 gulden op pene van
overhorich recht / Actum den
26en november 1601.
Solvit
Scheepenen condempneren
de gedaechde de geeyste somma
te betalen twisken hier &
een maent / Actium den 19en
october 1601.

Jan Pietersz van Hoochtwoudt eysser
contra Cornelis Rensser van Oude
Nydorp gedaechde / omme te hebben betalinge
ter somma van 25 gulden ter causse van
coop van hoy / hem om reetgelt vercocht
& gelevert / com expensis.
Reyer Nysz & Tys Jorisz Weesmeysters eyssers
contra Jacop Aeriaensz oude Weesmeyster
gedaechde.
Jacop Aeriaensz ouwe Weesmeyster eysser / contra
Claes Claesz Smit & Jan Janssen mede geweest
hebbende Weesmeysters gedaechden.

OR 5657/272v
Solvit
Scbeepenen condempneeren den
Heynderic Ouweneels eysser / contra Maerten
voorseyde gearesteerde omme d'eysser Bertomeusz van Calverdic gearesteerde
te leeveren behoorlycke
om volgende voorgaende sententie hem
quytantie van 't huys & lant ±
eysser te verlyden behoorlycke quytantie
± mette aenclevens dien by den eysser
van 't huys, erff & lant by hem eysser
van gearesteerde gecocht.
van de gearesteerde gecocht / Concluydeert
en
Actum den 10 december
tot condempnatie van dien mette
1601 mette costen //
costen.
Op welcke vonnissse den gecondempneerde
hem stelt refermant voor den Hove
in Hollant & soe de refermatie nyet
sterc genoch es soe stelt hy hem
appellant voor den Hove in Hollant.
Actum ut supra.
Fiat sitatie. Actum den 19en
october 1601.

Anna Symonsdr off haer gerechte
voocht / versoeckt sytatie / tegens Cornelis
Heyndericxz Schoudt t'0uwe Nyerop,
nu uuytlandich, ter duere daer hy
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laest uuytgegaen is / tegens den
naesten rechtdach vermogens haere
--echtelycke resterende scult, vermogens
zekere oblegatie.
Reyer Pietersz Borst presenteert
& neemt aen twisken hier & den
naesten rechtdach te bewysen met
een getuych suffesant zynde zyn seggen
dat Jan Syvertssoon selffs soude
moete comen manen / op pene van
verstec.
Reyer Pietersz neemt aen omme
twisken hier & 14 dagen syn bewys
in te brengen op pene van verstec.
OR 5657/273
Scheepenen condempneren Aeriaen Gerytsz Butterpot,
die Langebreggers / Cornelis Rensz / Sybrant Dulles /
Pieter Jan Wits / Jan Dircxz Outge / Pieter Gorter / &
Jan Tysz Campen / contra Albert Jan Dircx ter causse
van verpondinge in gelt off uuytleg, twisken hier
& 14 dagen / Actum den 29en october 1601.
Altsamen veylich uuytgenomen Cornelis Rensz.
OR 5657/273v
Den 12en november 1601
Den Offyscier heeft hem ten dage voorseyd gevonden op 't stathuys,
tot Nydorp omme volgende d'ordonaris rechtdach recht &
justytie te administreeren twisken pertyen / heeft alsdan nyet
dan 2 Scheepenen als by namen Cornelis Claesz
& Jacob Pietersz gevonden / die welcke een collegie
en conden verstrecken om justitie te administreren / is
oversulcx met pertyen ter oorsake van dien
rechteloos gebleven protesteert daeromme d'voorseyde Offiscier
van wegen de graefflicheyt tegens de vyff geabsenteerde
Scheepenen van alle costen schaden & interesten, omme
zyn actie dienthalven te instytueeren & verhalen.
Daer & alsulcx hy te rade vinden sal / Actum op't stehuys
ten dage voorseyd opte middach te 12 ueren.
Compareerde voor ons Scheepenen op 't stehuys tot Nydorp
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Jan Jansz Jongejan Kuec / & Cornelis Jansz Kuec gebroeders
wonachtich binnen Nydorp / & hebbend elcx een voor al in solidum
aengenomen & belooft / gelyc als sy aenemen & beloven mits
desen Ewout Melisz poorter tot Hoorn soe hy procedeert
te betalen de somma van 150 karolus guldens
hooftsomma / mitsgaders 22 der voorseyden k guldens
9 sth verloopen renten / & noch 15 gulden renten die verschynen
sullen den 25en november nu eerstcomend welcke
hem resteerden van Cornelis Rensz hueren swager
spruytende van geleende penningen naer vermelden sekere
oblegatien & condempnatie daer op gevolcht mitsgaders
ooc te betalen aen de Offetcier & Boode alle costen by Ewoudt
Melisz voorseyd daeromme gedaen / belovende dies te betalen tot
vermaninge van de voorseyde Ewoudt Melisz / & dat onder
verbandt van haer & elcx zyn persoon / d'selve submitterend
tot bedwanc van alle rechten rechteren & execuytien renonsiert
tot dien eynde d'benefitium ordinis d'unisionis et excuytionis
bekennende hemluyden van de effecte derselver
wel onderrecht te syn. Actum desen 12en november 1601
ter presentie van Jacop Pietersz & Cornelis Claesz
Scheepenen & my Secretaris Nydorp / t'oirconden
by de voorseyde Scheepenen ter begeerte van de comparanten desen
ondertekent.
By my Jacob Pieters
Bij mij Coranelis Claessen.
OR 5657/274
Den 26en november 1601
Vellich

Solvit
Heynderic Ouweneels eysser / contra Graeff
Aeriaen van Schagen gearesteerde / om
betalinge ter somma 6-6-0 ter causse van houd
van een paert tot 4e weec, 's weecx 28 p.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Condempnatie omme twisken
hier & 3 weecken te Solvit
vertrecken off sy keert het
over 14 dagen met beter recht.
Actum den 26en november
1601.

Herc Jansz eysser contra Lysabet
Neeckekomes / gedaechde. Concluydeert
d'eysser dat de'gedaechde sal gehouden
syn uuyt het huys te vertrecken.

Solvit
Willem Reyers eysser contra Lysabet
Neeckekomes off haer gerechte
voocht / om metten anderen te liquyderen
& aff te rekenen 't gunt noch twisken
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hemluyden te rekenen staet. Concluydeert
tot condempnatie.
Meester Ghysebert Jansz eysser
contra Marytgen Willemsdr van Oude
Nydorp gedaechde / om betalinge ter somma
van 15 gulden toebedaenct gelt.
Concluydeert tot condempnatie van dien / mette
costen / com expensis.
Scheepenen condempneren graeff Aeriaen van Schagen / contra
den Schoudt in 7-5-0 nae vermelden den previelegien
ter oorsake den selven alhier gearesteeert is / & uuyt
gegaen is op hantasten & nyet op den betekenden
rechtdach gecompareert es / Actum den 26en november 1601.
OR 5657/274v
Pertyen hinc inde namentlyc den Schoudt eysser
& de Molenmeesters van 't Waertlant verweerders
dienen op huyden van inventaris & betooch
omme ter halver vierscaer te leveren elcander copy op pene
van versteck.
Solvit
Condempnatie dach een maent
off 't staet langer met gemoed
mette costen. Actum den 10en
december 1601.

Heynderic Pieter Koots eysser / contra
Heynderic Ouweneels gedaechde / om betalinge
ter somma 19 gulden 8 h sth ter causse
van laken volgende zyn redgyster.
Concluydeert tot condempnatie van dien com
expensis.

Vellich
Vellich

Solvit

Vellich
Condempnatie off hy keert het
met beter recht mette costen.
Actum den 10en decenber

Solvit

Dirck Gerytsz van de Langereys
eysser / contra Pieter Jongejans gedaechde
om betalinge ter somma 56 gulden 12 sth 8 p
ter causse van rog volgende d'eyssers
redgyster / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

D'selve eysser contra Jacop Allertsz
tot Oude Nydorp gedaechde / om betalinge
ter somma 7 gulden 15 sth ter causse
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1601.
Versteken van keer & weer.
OR 5657/275
& heeft 20 sth gefurneert
Meester Cornelis belooft den
inpost te furneeren.
Folckert Lourusz intervenieert
voor de molenmeysters &
belooft de molenmeysters vry
te houden. Actum den 4en february
1602.

van rog. Volgende d'eyssers redgyster.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Solvit
Jan Arisz Molenmeyster van Schoorl
& Claes Claesz by hem gevoechden eyssers
contra Floris Hermensz & Jan Cornelisz
Jongen / tegenwoordich Molenmeysters
van de Moerbeker molen gedaechden / betalinge
ter somma 52-7-0 reste van meerder
somma van de laesten termyn ofte pay
voor de erecke & optimmeringe van de
voorseyde molen soe van houdt & arbeytsloon verschenen @ 95. Concluydeert tot
condempnatie van dien / com expensis.

Op huyden compareerde Jan Arisz & Claes Claesz ter eenre &
Folckert Lourusz ter andere syde / & bekende metten anderen te wesen veracordeert
van de boven geeyste penningen / Dat d'eyssers haere betalinge van de
boven geseyde somma sullen ontfangen op 3 termynen & aen malcanderen
volgende halffjaren / als 1e may eerstcomend een derde paert & alreheylygen
& mey daer naest aen volgende telckens mede een derde paert soe
verre de molenmeesters van de Moerbeec 't selve accepteeren & sulcx den
voorseyden eyssers willen toeseggen argo in state ad primam / Actum den 4en maert 1602.
Vellich
Solvit
Dienvolgend nemen aen de molenaris
Reyer de Nyssen eijsser / contra Geryt Jacopsz
de voornoemde Jan Arisz & Claes Claesz Timmerman gedaechde & gerequireerde
susteneert
te betalen & belonen d'selve
den eysser / hoe dat de gedaechde hem heeft
penningen te betalen opte termynen
geacordeert overganc, over syn acker
voorseyd / e
daer die tegenwoordich is, tot syn eyssers
& beloofde wederomme Folckert
lant te gaen & keeren / om syn genot van de
Lourusz d'voorseyde molenmeysters
beesten te halen / dat sy ooc derder
te bevryen & vry te houden
metten ander syn veracordeert 4 jaer
waer voor Folckert Rommelaer
om 4 jaer d'achterlanden continuelycken
hem constytytueert borch
over henluyder lant te laten ryden / volgens
voor Folckert Lourusz &
de keur / Dit alles in presentie van Scheepenen.
dat als princepael onder
Concluydeert den requerant dat de gedaechde
renunciatien 't benefitium
gecondempneert sal worden.'t selve accoort te
ordinus --------- excutionis
beschryven & tekenen / ofte ten minsten
& dit alles onder alle
dat Scheepenen vonnisse aldaer ter plaetsse
verbanden als nae recht laten.
contentieus gewesen sal worden geredgistreert
Actum ter relatie van
met condempnatie van costen.
Jan Cornelisz Scheepen
als voor hem gepasseert
desen 18en maert 1602.
Scheepenen verclaeren Jan van
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Sassen versteken te syn van
debat.
Ontseggen hem 't advertissement
te mogen leveren
en wysen vorder d'saecke
soe die tegenwoordich is
toserend de preverentie
aen rechtsgeleerden.
Actum den 10en december 1601.

Jan van Sassen als Ontfanger van de gemeene
lants middelen / contra die van Oude Nydorp
& allen anderen creditueren van Claes Bommer
De procureur van de voorseyde Rentemeesteren versoeckt
d'advertissement te mogen leveren in
plaetse van debatt.
Pieter Jansz versoeckt versteck van debadt
volgende voorgaende termyn / & dat Scheepenen
sullen disponeeren . . . . . . . op te preverentie.

OR 5657/275v
Neeckecomens
Cornelis Komens Mees requerant omme te
hebben een weet contra Dirck Jonge
Claes tegens over 14 dagen / op seker
gearesteert lant,
Scheepenen verclaeren dat den eysser
den voorseyden Dirc Claesz sal mogen een
weet bestellen op syne perykel.
Vellich
van 2 gulden
van 2 gulden

Vellich

Jan Jansz Muller eysser / contra Willem Jacob Claes
Teengens gedaechde / om betalinge ter somma 34 sth
ter causse van geleverde waer als verteerde
costen. Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Idem eysser contra Cornelis Jaspersz
gedaechde / om betalin ter somma 10 sth ter
causse van verteerde costen. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Vellich
De gedaechden syn gecondempneert
te betalen twisken hier &
de naeste rechtdach off sy
keeren 't met beter recht.

Idem eysser contra Claes Wyleffsz gedaechde
om betalinge ter somma 12 sth ter causse
van verdient sallaris / Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Vellich

Idem eysser contra Jan Ufftsz gedaechde
om betalinge ter somma 12 sth ter causse
van verdient loon / Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Vellich

Idem eysser contra Reyer Borst gedaechde
om betalinge ter somma van 30 sth reste
van een oblegatie / Concluydeert tot condempnatie
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com expensis.
OR 5657/276
Scheepenen condempneren Jacob Cornelis Rensz
contra den Schoudt alhier in 7-5-0 ter causse den selven
gearesteert is alhier & opten behoorlycken rechtdach
nyet gecompareert noch cautie gestelt heeft / nae
vermelden den prevelegien.

--------vellich
---us genamen
Marytgen
jonge Claes /

Scheepenen condempneeren Cornelis Cornelis Dircx / Jan Pieters
uuyte Boome / Heynderic Ouweneels / Marytgen Jonclaes,
Wyleff Gerytsz / Geryt Gerytsz / Teus Ghyses / Jan Jaep Mes
Jacop Pieters / Pieter Garbents / Garbent Pieters / Pieter Alberts
& Cornelis Aeriaensz contra Pieter Heyndericxz Ontfanger
van verpondinc & lantscot tot Oude Nydorp / in gelt off
uuytleg nae vermelden syn boec twisken hier & drie
weecken. Actum den 26en november 1601.

OR 5657/276v
Den 10en december 1601
Scheepenen wysen voor
vonnisse dat den gedaechde sal
leveren inventaris van den
goederen mits ooc sculden
& nonsculden soe die nutegenwoordich zyn / & dien volgende
te procedeeren tot schiftinge
sceydinge & deelinge by mannen
namentlyc Floris Claesz &

Arent Ghysebertsz & Dirck Aeriaen Piet Geryts
als voochden van Jan Scagers kinderen
hebbend veniam adgendi requeranten
& eyssers // contra Griet Hilbrants moeder van
haer kinderen ofte Pieter Cornelisz haeren man
& voocht gedaechden & gerequireerden /
Concluydeeren
Jacop Koeman & noch 2 Sceepenen. d'eyssers dat d'voorseyde Griet Hilbrants sal worden
gecondempneert haer te leveren behoorlycke inventaris met eede gesterckt van alle de goederen by Jan Cornelisz haer overleden
man metter doot ontruymt & dienvolgend metten anderen te procedeeren tot
schiftinge scheydinge & deelinge
van alledien ten meesten oirboer
Pieter Cornelisz Man als man & voocht
& minste schade / com expensis.
van Griet Hilbrantsdr.
Condempnatie
Vellich
Vellich

Solvit

Dirck Gerytsz van de Langerys eysser
contra Pieter Jongejan Snyers gedaechde
Scheepenen condempneeren den gedaechde om betalinge ter somma van 39-1-8 ter
den geeyste somma twisken hier &
causse van 20 gulden & waer.
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6 weecken te betalen / Actum den
21en january 1602.

Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Condempnatie
Solvit
Vellich

Idem eysser contra Heynderic Snyer van
Oude Nydorp gedaechde / om betalinge ter
zomma van 2-16-0 ter causse van
een half fadt bier; al over 2 jaer
verstaen / Concluydeert tot condempnatie.

Scheepenen ordoneeren Aeriaen Gerytsz Butterpot
& Geryt Heertgesz beneffens Jacop Symonsz
van Bennincbroec / tot voochden van Geryt
Willemsz Terdiec / Actum den 10en december
1601.
OR 5657/277
Jan Syverts eysser contra Claes Govertsz gearresteerde
& gedaechde, seyt tot revectie van de geproponeerde execeptie / dat
hy gedaechde mits zyn vellicheyt, nyet tegenstaende d'selve by hem
mochte zyn gepurgeert / als blyvende nochtans 't effect van
dien vermogens het 3e & 5e artikel van de ordonantie
van justitie versteken is van alle exceptie declinatoer
& oversulcx alsnoch gehouden es permtoer t'antwoorden
naedien d'allegeerde litispenden hem gedaechde nyet patrocineert
als alleen synde (soo't waer is) een arest by den Offitcier
gepractiseert, tot illusie van hem eyssers gerechticheyt &
consequentelycken geen litispendentie tusschen contendenten
alhier / mach werden genoemt, overmits gelyc vooren
geseyt is / by den Schoudt ter oorsake van dien, geen questie
aldaer gemoveert is geweest / & persisteert mitsdien
by syne eysch & concluysie / & ooc by desen.
Scheepenen ordoneeren Jacob Cornelis Jacops / Symon
Jacop Dircx & Dirck Claesz Scotfanger tot Cuerateurs
ofte Sequesters van de desolaten boel & geabandoneerde
goederen van Joris Mathysz Blochuys. Actum den 10en
december anno 1601.
Den Schoudt geeft over omme binnen 14 dagen reprochen
contra Frans Albertsz com socus. Sal onder den secretaris
leveren / op pene van verstec / Actum den 10en december 1601.
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OR 5657/277v
Den Offitcier verclaert in juditie
dat over 14 dagen, den vercoopdach, van Aeriaen Mannes
huys gepresigneert is tegens
op huyden / namentlyc den
10en december 1601 des avonts.
Dienvolgende versoec Meester
Cornelis uyten naem van
Grietgen Riewerts de voortganc
van de voorseyde vercoopinge &
dat de penningen sullen comen als
vooren.
Scheepenen houden 't in state.

Grietgen Riewerts vroedmoer requerante
versoeckt, de kustincpenningen van Aeriaen Mannes
huys / by den Offitcier als execuyteur
onder Scheepenen gelevert te hebben
tot proffyte van degenen die daertoe
gerechticht is vermogens 't vonnisse
tegens d'selve Aeriaen Mannes gewesen
& de clausule daer inne begrepen tot
versoecke van de voorseyde Grietgen Riewerts
gewesen / Dit alles want de tyt van
execuyrtie is geexpireert / ofte ten minsten
dat den Offitcier alsnoch sal voorts
procedeeren / d'selve execuytie vorder
Pieter Jansz van wegen Dirck Jansz te doen & de penningen te leveren binnen een
van Terdiec / in der qualite soe hy
maent.
procedeert / seyt dat Grietgen Riewerts
uuyt crachte van het vonnisse ten
proffyte van hem den 17en september laestleden geweesen in't minste geen
actie en competeert / noch eenyge cracht ofte macht heeft omme uuyt crachte
van 't selve thuys & erff by 't vonnis execuytabel verclaert te doen vercoopen
als d'voorseyde Dirc Janssen
tevreen is.
Scheepenen condempneren Cornelis Rensz / Sybrant
Cornelisz / Symon Dircxz Langereys en de Langebreggers / in gelt off uuytleg / contra Dirc
Meester Cornelis
Claesz ter causse van lantscot nae vermelden syn
als Procureur van
boec / in gelt off uuytleg twisken hier &
Grietgen Riewerts seyt
14 dagen / Actum den 10en december 1601.
ten dage van de
gedaen eysch van Dirc Jansz hem van wegen Grietgen Riewerts opposant ghestelt te hebben
tegens de pretensse transpoort by Dirck Jansz geexibeert gesustineert
dat d'selve nyet en mochte vordelycken syn als geschiet ten tyden
Cornelis Dircxz goederen gestaen hebben onder arest & beruchticht
omme geexecuyteert te worden waeromme 't selve genoch mochte
werden geseyts geschiet te syn in froude credytueres / Daeromme hy versocht
heeft ten selven dage dat d'selve penningen ten befette soude
comen tot proffyte van de credytueren van Cornelis Dircxz
gelyc ooc sulcx by Scheepenen is verclaert & gevonnist / versoeckt
daeromme als vooren.
Compareerde in juyditie Dirck Jansz van Terdiec
als voocht van Jan Floors wedue die welcke verclaerde by "ja" in plaetsse van eede
dat den transpoort goet & oprecht is & dat hy
soe veel gelts als den transpoort vermelt opgeleyt
& betaelt heeft. Actum den 23en september @ 1602.
Scheepenen verclaeren dat Dirck Jansz daer mede
sal mogen volstaen. Actum ut supra.
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OR 5657/278
Ghesien by Scheepenen van Nydorp / die schriftelycke eysschen
in cas van preferentie / overgegeven by & van wegen
die gemeene creditueren van de desolaten boele van Claes
Aeriaensz Bommer wonachtich tot Oude Nyerop geexecuyteerde
contenderende die voorseyde credytueren tot preferentie ofte
concurrentie / in & tot alsulcke penningen als alreede
gecoomen zyn / & noch sullen mogen comen, van den goederen
van Claes Aeriaensz Bommer, by execuytie van de justitie
ten overstaen van Scheepenen tot proffyte van den gemeene
creditueren vercocht oft noch te vercoopen.
Schepenen voernoemt naer voorgaende insinuatie, by affictie
van billetten / aen de voorseyde creditueren gedaen, regard
nemende op die voorseyde creditueren geexibeerde eysschen
& ferefecatien daer toe dienende / mede genomen
hebbende 't advys & consultatie van Rechtsgeleerden
doende recht op 't gene hemluyden gebleken is / &
heeft mogen moveeren.
Prefereeren eerst & alvooren die rechtelycke costen
ter saken van desen gevallen / daer by gevoecht
het sallaris van Sequesters & 't gene by hemluyden
nootelycken & behoorlycken is tot proffyte van den
gemeenen boele verschooten & gedebeurseert / tot
taxatie & moderatie van de Scheepenen / & voorts
disponerende op die preferentie van de penningen alreede
ontfangen / ofte noch te ontfangen.
Prefereeren eerst die Kercmeesteren van Oude Nijerop
mette somma van 100 gulden hooftsomma & die
verloopen renten tot 6 gulden 's jaars tot de effectuele
afflossinge toe / & dat uuyt crachte van een besegelde
brieff in date den 14en january @ 1542 gepasseert
voor Cornelis Pietersz Schoudt. Rens Jansz &
Jacob Dircxz Scheepenen tot Nydorp & dat uuyt
de penningen gecomen van de Molenven.
OR 5657/278v
Prefereeren daer nae Neel Claesdr poortersse tot
Amsterdam wedue † Pieter Willemsz met die somma
van 300 gulden hoofdsomma / mitsgaders die onbetaelde verloopen jaeren renten, tot d'effectuele afflossinge
toe / & dat uuyt crachte van de rentebrieff daer van zynde
gepasseert voor Cornelis Arentsz & Willen Jacopsz
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Scheepenen tot Nydorp / in date den 19en november
@ 1582 & dat mede van de penningen gecoomen van den
vercochte molenweyt.
Prefereeren daernae Symon Jacob Symonsz in qualite
/soe hy ageert / met die somma van 250 gulden competerend
den armen van Oude Nyerop blyckende by eenen besegelde
brieff van indempnite gepasseert by den geexecuijteerde
in date den 12en aprilles anno 1598 / & dat mede
uuyte penningen gecomen van de vercochte molenweydt.
Prefereeren daernae die wedue & erffgenamen van
Jan Doedes / in syn leven buerman tot Oude Nyerop
mette somma van 600 gulden / als reste van kusting
penningen / & noch 66 gulden van verloopen
renten verscheenen kersmisse @ 99 / mitsgaders
't vorder verloop tot die effectuele voldoeninge toe
blyckende by Scheepenen kennisse van date den
26en juny @ 1595 / affslaende 27 - gulden van de
bruycwaer van zeker lant / & noch 47 gulden
aen eenen os van de gexecuyteerde gecocht / &
noch offslaende eenyge penningen die welcke de
wedue & erffgenamen verclaeren ontfangen te hebben
in minderinge van haere penningen / Ordoneeren
tot dien eynde dat die geordoneerde Sequesters
sullen procedeeren tot liquydatie van 't gunt wes
sal bevonden werden by die wedue & erffgenamen
ontfangen te zyn & dat uuyt de penningen gecomen
van 't lants in de voernoemde Scheepenen kennisse geroert.
OR 5657/279
Prefereren daer nae Cornelis Dirck Jan Frericxz / mette somma
van 800 gulden, als kustincpenningen / met noch 48
gulden verloopen renten / verscheenen kersmisz @ 1600 mitsgaders
't gunt verschynen sal tot die volcomen affdoeninge toe
alles gereckent tegens den penning zestien / uuyt crachte van
een Scheepenen kennisse van date den 10en february @ 97
& dat uuyte penningen gecoomen van 't lant inde voorseyde brieff
verhaelt.
Prefeereren daer nae die Burgermeesteren & Scheepenen
van Oude Nyerop uuyten naeme & van wegen haere gemeente
met die somma van 1300 gulden hooftsomma / met het verloop
van dien tegens den penning zestien / ter effectuele voldoeninge
toe. Uuyt crachte van een besegelde opdrachtbrieff ten
behoeve van de voernoemde Burgermeesteeren & Scheepenen in
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qualite als vooren by geexecuyteerden gepasseert
in dat den 14en october @ 1599 & dat uuijte penningen
gecoomen van 't vercochte huys / mitsgaders die 7 geersz
weytlants & 't surplus welcke gecoomen is ofte noch resteert
van den vercochte molenweydt.
Prefeereren daernae Symon Meynertsz Ontfanger
van de gemeene lantsmiddelen tot Hoorn / mette somma van
430 gulden de anno '96 / over den inpost van de
turff / & noch mette somma van 600 gulden over den pachte
van den hoornbeesten & beseyde landen / innegegaen
den eersten aprilles anno 97 blyckende by de extracten
daer van zynde uuyte pachtrollen van † Jan
Aelbertsz de Raedt.
Prefeereren daer nae den Ontfanger tot Enchuysen
gesurrogeert in de plaetsse van Jan Aelbertsz Raet
mette somma van / 2253 gulden over den pacht van 't beesteael tot Enchuysen
innegegaen 1en aprilles @ 97 mitsgaders met noch
10 gulden 4 sth over de oncosten van de Duerwaerder
volgende zeker extract daer van zynde in date
den 25en juny @ 1601.
OR 5657/279v
Prefereeren daer naer Doctoor Adam van Foreest Ontfanger
over Alcmaer mette somma van 20 gulden / als reste van de
inpost van de seepe binnen Alcmaer / & die dorpen daer
onder sorterende / ingegaen den 1en aprilles @ 99 / noch
mette somma van 625 gulden
van de pacht van de zeepe / ingegaen eersten april @ 98
noch mette somma van 8 pont 2 sth als reste
van 't rantsoen van de selve pacht, alles confurm 't xtract
uuyte blassaerden van den zelve ontfanger.
Prefereeren daernae Symon Meynertsz mette somma
van 225 gulden over den pacht
innegegaen 1en october @ 98 mede blyckend als vooren.
Prefereeren daernae Jan van Sassen Ontfanger tot
Medenblyc eerst met 85 gulden 5 sth de anno 99 / noch
met 321 gulden 16 sth 8 penn
mede de @ 99 / noch met 1773
gulden 3 sth mede de @ 99 / noch met 3 gh 10 sth
volgende zekere extracten daer van zynde.
Ende also de goederen van de geexecuyteerden / nyet
mogen strecken tot betalinge van de creditueren
soe wert die psoneele credytueren gereserveert
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haere actie op den geexecuyteerden, indien d'selve
naemaels te eenyge verbeteringe van fortuyne
mochte coomen / des soe wert een yder van de
geprefereerdde creditueren penningen ontfangende
gehouden te stellen suffesante cautie de restituendo
indien naemaels bevonden mochte werden / yemant
naerder tot die selve penningen gerechticht te wesen
compenseerend die costen in 't verfolgen van desen
processe tusschen die contendenten creditueren
gemaeckt, om redenen Scheepenen daer toe
moverend. Actum desen 24en december anno
1601.
OR 5657/280
Up huyden den 4en february @ 1602 soe willen de Sequesters
van den desolaten boel van Claes Adriaensz Bommer van
Oude Nydorp / als daer toe gecommitteert zynde van de Edele heeren
gecommitteerden Raden van West Vrieslant & Noorderquertier
vercoopen in bywesen ende ten overstaen van de gerechte van
Nydorp / een huys & erve staende & leggend tot Oude
Nydorp aen de Horn / daer de voernoemde Claes Aeriaensz tegenwoordich inne woont belent ten noorden Pieter Meynertsz ten
zuyden Dirck Jansz / & dat niet zyn tegenwoordige
getimmerte & plantagie mits noch daer toe 24
geerssen groedlants leggende aen 4 perceelen
hiernaer van stuc tot stuc verclaert /
Ten eersten een stuc weijtlants daer 't voorzeyde huys op staet
& is groot omtrent 2 mergen & omtrent 200
roeden, beloopt na de mate & rekeninge van Nydorp
7 geerssen & is 't selve ten oosten belent de Bagyne
wey / & ten westen Jacop Symons erve.
Ten tweeden noch een stuc weytlants groot omtrent
een mergen & 200 roeden beloopt nae
rekeninge als vooren 4 geerssen, gelegen in Ouwe Nyerop
aen de Nyewewech belent ten oosten mette Papesloot
& de Kerckweyd aen het westen.
Ten derden noch 2 mergen ofte 6 geerssen weytlants
leggende aen de voorzeyde 4 geerssen dien daer eertyts
van gespeeten zyn belent als vooren welcke 6
geerssen zyn genaemt de Molenven.
Ten vierden & ten laesten noch 7 geerssen weytlants
mede gelegen als vooren belent metten voorzeyden weyd
daer 't huys op staet aen het oosten & Jacob Symons erven
aen het westen makende t'samen omtrent 24 geerssen &
dit alles soe goet soe quaet als't tegenwoordich belent
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is stootende 't selve met die voet by den hoop sonder maet.
OR 5657/280v
welc voorzeyd huys & landen die voorzeyde cuerateurs willen
vercoopen op drie de naestcomenden meye dagen waer van
nu meye toecomende 1602 het gerechte derde paert by den
cooper betaelt sal werden & de reste op twee daeraen
volgende meyedagen / & dit alles met vrye gancbare
gelde sonder eenyge cortinge /
Syn ooc conditien dat die cooper t'syne laste nemen &
dragen sal het recht van 't armegelt volgende de kuer
van Nydorp / naementlyc van de gulden 2 penningen /
Insgelycx ooc voor de lagenoten indien 't vercocht wert
mede 2 penningen /
Sal noch boven deses de cooper tot vernallinge van de
oncosten soe voor 't stellen van billetten / het scrijven
& 't leveren van de brieven / mit het gevolge van
dien terstont in gereede penningen in handen van de
cuerateurs & dit alles boven zyn beloofde cooppenningen
een somma furneeren & betalen van 50 gulden.
Sal ooc mede den cooper gehouden syn binnen
24 uren te caveeren & stellen tot genoegen van de
vercoopers goede & suffesante borge tot voldoeninge
van zyne beloofde cooppenningen.
Ende ingevalle den cooper 't selvyge nyet en dede
sal in sulcken gevalle het huys & landen wederomme tot laste van den cooper vercocht werden &
soo 't minder quame te gelden als't voor vercocht was
't selve sullen die vercoopers mogen verhalen aen de coopers
zyne gereetste goederen & quaem't meerder te
gelden sal ten proffyte van de vercoopers comen /
OR 5657/281
Is ooc mede geconditioneert dat alle & eenen ygelyc
die van dit huys & lant gelt biedt off is treckende dat
hy syn bodt & loftenisse gehouden sal zyn te staen tot
s'anderen daechs tot 12 uren toe & sullen die nierateurs
ofte vercoopers hebben optie wien zyluyden 't selve huys
& lant sullen gelieven d'opslach van dies te doen
nyet yegenstaend offer by yemant meer ofte min
geboden mochte zyn.
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Wert ooc mede bevoerwaert in desen of 't gebuerde dat
die cuerateurs het huys & landen by ophanginge
deden ter laester bodt offslaen / & dat in sulcken gevalle
twee ofte meer teffens mynden sullen die cuerateurs
haer optie hebben & behouden wien sy dies sullen gelieven
te geven / ofte off zyluyden weder ad nova sullen doen
ophangen sonder yemants wederseggen.
Alle welcke voorzeyde landen & huysinge die voernoemde cuerateurs
niet wyder & verder den cooper leeveren sullen dan
alleenlyk by willich decreet & waernisse van de gerechte
van Nyewe Nydorp alhier & dat naer custuyme & usantie
van de selven gerechte.
Op welcke voorzeyde condytie & voorwaerden hier vooren
verclaert is cooper gebleven Aeriaen Jansz Brouwer voor
die somma van 4094 k guldens
& dat op het believen van mijn E. Heeren den Gecomitteerden
Raden van Staten van het Noorderquertiere.
OR 5657/281v
Wy Dirck Janssen Kuec, Cornelis Cornelisz Komen Nees,
Jan Willemsz, Jacop Pieter Teus, Cornelis Claesz Kruyff
& Gerijt Taemsz Scheepenen der stede van Nydorp doen
hiermede kondt & te weten allen dien 't behoort dat
also den geordoneerde Sequesters ofte Cuerateurs van de
desolaten boel van Claes Aeriaensz Bommer van Oude
Nydorp met namen Jan Cornelis Everts van Hoochtwoude
Aeriaen Gerytsz Butterpot & Jan Jansz Jonge Jan Oom
van Nye & Oude Nydorp als by den Edele heeren den Gecomitteerden Raden van Staten van Westvrieslant &
Noorderquertiere mitsgaders by den gerechte deser stede
daer toe geordoneert nae voorgaend sommatie renovatie
arest by den Duerwaerder van den Edele heere den Rentemeester
van de quertiere van Enckhuysen Walich Pietersz Proost
van 's lants wegen aen de voorzeyde Claes Aeriaensz Bommer
& syne goederen gedaen mitsgaders sonnendaechse geleden
& affictie van billetten ter gewoontlycke & meer verscyden
plaetssen gedaen & andere solemniteyten in desen geobserveert door des voorzeyden Edele heeren den voorzeyden Rentemeesters
Duerwaerder van wegen als vooren gedaen. Soe is't
dat by den geordoneerde Sequesters voernoemt door Jan
Symonsz geswooren Boode deser stede Nydorp tenoverstaen van Schoudt Scheepenen & gerechte deser stede
opten 4en february anno 1602 nu laestleden in 't openbaer by execuytie geveylt is omme te vercoopen een huys
met zynen erve hoyschuer & plantage daer op staend
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& leggend binnen den banne van Oude Nydorp aen de Horn
daer d' voorzeyde geexecuyteerde tegenwoordich in woont dus
nutertyt naestelendens van zyn Pieter Meynertsz
aen het noorden & ten zuyden Dirc Jansz met noch ----24 geersz weytlants by den hoep sonder
maet leggende by den anderen in den voorzeyden banne aen vier
perselen / eerst een stuc weytlants groot omtrent
7 geerssen daer 't voorzeyden huijs op staet is nutertyt
naestbelent de Bagynewey aen het oosten & Jacob Symons
erven aen het westen / met noch omtrent 4 geerssen weyland
daer naestelendens van zyn de Papesloot ten oosten
de Kerckewey ten westen & de Nyewech aen het noortwesten
met noch omtrent 6 geerssen weylants leggende aen de voornoemde
4 geerssen en eertyts van de malcanderen gespeet zynde
belent als vooren & is t'samen genaemt de Molenwey
& noch een stuc weylants groot omtrent 7 gars
gelegen als vooren, belent metten voorzeyde wey daer 't huys
OR 5657/282
op staet aen het oosten & Jacob Symons erven aen het westen & dat
alles ten proffyte van des voorzeyden Claes Aeriaensz geexecuyteerde
zyne credytueren al naer breder vermelden den voorwaerden
van vercopinge van date als vooren ende also door lange veylens
by Aeriaen Jansz Brouwer wonende tot Oude Nydorp voor het voorzeyde
huys erve & landen gebooden is / een somma van 4094
k guldens tot 40 grooten Vlaems 't stuc opte
termynen in de voorzeyde voorwaerden verhaelt namentlyc op drie
aen malcanderen volgende & eerstcomende maydagen daer van
mey anno 1601 't eerste aff is & dat boven demise van justitie
als ooc de wyncoop & 't recht voor den huijsarmen 't welc den
cooper alleen dragen moet blyckende by de voorzeyde voorwaerden
van vercoopinge / ende also 't vercoopsbodt by den voorzeyden Aeriaen
Jansz Brouwer voor 't voorzeyde huys erve & landen geboden
nae lange veylens by nyemant verhcocht en is / Soe is
d'voorzeyde Aeriaen Jansz Brouwer / by den voorseyde Boode met autorisatie
van de voorzeyde Sequesters & gerechte den palmslach & coope
van 't voorzeyde goet gedaen & daer van cooper gebleven voor de voorzeyde
zomma met 't gunt daer aen cleeft / ende heeft den voorzeyden Aeriaen
Jansz Brouwer dien volgende aen ons versocht dat hem achter
volgende d'selve voorwaerden van de voorzeyde zyne coope gelevert soude
werden behoorlycke brieve van decreete nae stile deser stede
uuijt crachte van 't welcke hy synen erven ofte actie van
hem hebbend 't voorzeyde huys erve & landen rustelyc & vredelyc
soude mogen aenvaerden besitten & gebruycken / Soe hebben
wy Schoudt Scheepenen & gerechte voernoemt naedien ons alles
wes voorzeyd is wettelycken is gebleken / ende dat ooc den
vercoopinge by den Edele heeren den Gecommitteerden Raden is
geaccordeert / soe is d'selve vercoopinge uuyt crachte & in der
manieren voorzeyd by ons geapprobeert & van waerden
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gehouden sulcx wy noch doen by dese tegenwoordige
ontervende & ontgrondende mits dien den geexecuyteerde
& allen anderen van 't eygendomme van 't voorzeyde huys erff &
landen voor nu & ten eewygen dagen ervende grondende &
vestende daerinne & in den gerechten eygendomme van dien / den
voernoemde Aeriaen Jansz Brouwer & synen erven / omme d'selve by hem
rustelyc & vredelyc geaenvaert beseten / & daer mede gedaen
gehandelt te mogen worden als met andere syne vrye eygen
goederen volgende syne voorzeyds gedaen coope / & voorwaerden vooren
geroert alles sonder bedroch arch & liste / des t'oirconden heb
Ryckert Ryckertsz Schoudt tot Nydorp cogge dyer bede van myne
voernoemde Schepenen ter causse zy nutertyt selver geen segelen
gebruycken myn zegel hier beneden aengehangen & hebben
wy voernoemde Scheepenen dese mede ondertekent op ten 1en october
anno 1602 my presendt Secretaris Nydorp Floris Claesz Buyten
onder stont Dirck Jansz Kuec, Jan Cornelis Dircx, Jacob Pieters,
Cornelis Claesz Kruyff, Geryt Taemsz, Jan Willems
merc.
OR 5657/282v
Sybrant Cornelisz aen de Langereys laet hem
gewillichlyc condempneeren Dirck Gerytsz aen de
Langereys te betalen die somma van 76
k gulden 18 sth ter causse verschooten penningen &
gehaelde waer / Actum den 7en january @ 1602
in inyditie van de Scheepenen by gespannen vierscaer.
OR 5657/283
Den 7en january @ 1602
Jan Syvertsz contra Claes Govertsz set zyn sake
in state.
Compareerde voor Scheepenen in juyditie by gespannen vierscaer
Pieter Pietersz Dissel & bekende schuldich te wesen
Marytgen Aeriaen Claes Zygers de somma van 116
k gulden tot 40 grooten Vlaems 't stuc by hem van de
voorzeyde te dancke ontfangen, welcke voorzeyde somma van 116
k gulden hy comparant tot voldoeninge van dies toegeseijt & in vrijen eijgendom opgedragen heeft te
ontfangen by Marytgen voorzeyd van den kustinge van 't lant
by hem comparant aen Cornelis Jansz Kuec off Aeriaen
Jansz Snyer vercocht & dat kerstyt anno 1602 eerstcomend
& is ooc tevreden dat het
selve by Cornelis Jansz Kuec off Aeriaen Jansz den voorzeyden
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Marytgen Aeriaensz in mindereng van kustinc toegeseyt sal
worden. Actum den 7en january @ 1602.
Ontfangen voor den impost 20 sth.

Schepenen condempneeren Jan
Gerytsz den geeyste somma twisken
hier & may te betalen & verclaren
het huys & erff daer vooren
execuytabel. Actum den 7en
january 1602 mette rechtelycke
costen.

Jan Ysbrantsz van Amsterdam, eysser
contra Jan Gerytsz Schuytvoerder tot
Oude Nydorp, gedaechde om betalinge ter somma
97 k gulden ter causse van rogge verscheenen
mey 1600 mette verloopen interest
coopmans tot 12 ten hondert totte
effectuele betalige toe. Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis
vermogens zekere besegelde scultbrieff
daer van zynde & dat het hijpoteec
in den selven brieff daer voor verclaert sal
worden verbonden & execuytabel.
Aris Michielsz van Oude Nydorp, eysser
contra Marijtgen Pieter Cornelis van Oude
Nydorp.

OR 5657/283v
Den 21en january 1602
solvit

Ontfangen den impost 20 sth.
vellich
vellich
solvit
Scheepenen condempneeren den
gedaechde d'eysser te betalen twisken
hier & een maent off 't staende
langer met gemoedt mette
costen. Actum den 4en february
1602

Albert Barentsz, eysser contra Symon
Jacopsz van Schagen gearesteerde
om betalinge ter somma van 28-0-0
ter causse van coop van een koe. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Jacop Jan Usstsz, eysser contra Heynderick
Ouweneels, gedaechde om betalinge ter
zomma 54 k gulden ter causse
van coop & leverantie van een mer-paert verscheenen Mateus & kerstyt
laestleden. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Jan Scouten doet eys in reconventie
ter somma van 4 gulden 2 sth reste van caes.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis.
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Scheepenen renvoyeren den questie
hinc ude aen mannen / aen Jan
Koeman & Jan Cornelisz Dircx.
Scheepenen ordoneeren alsnoch te reckenen
binnen 14 dagen aen de selve mannen
& dat de rekening sal staen aen de genen
die wettelyck voor arbyters compareert
& nyet aen de non-comparanten. Actum
den 15en april 1602.
Aen d'selve mannen mits noch Jacob
Heyndericsz tot een vuerman.

Jacob Hilbrantsz eysser contra
Jan Schouten wonende op te Bennic
gearesteerde om testytuytie van
16-4-0 overgegeven gelt van coop
van casen. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Dirck Florisz, eysser contra Heynderic
Ouweneels, gedaechde om betalinge ter
somma 63-11-8 ter causse van een
oblegatie verscheenen kerstyt.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

OR 5657/284
Idem eysser contra Heynderic Ouweneels
voernoemt om betalinge ter somma 8 gulden ter
causse van verscheenen rentgelt toecomende
den armen tot Oude Nydorp. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette costen
com expensis.
Idem eysser contra Aeriaen Jaep Maerckes
erven, gedaechden om betalinge ter somma 3-0-0
ter causse van verscheenen rentgelt
competerend den armen van Oude Nydorp.
Concluydeert tot condempnatie mette costen com
expensis.
Idem eysser contra Symon Aeriaen Rens
Mangnus, gedaechde om betalinge ter somma
4 gulden ter causse van verscheenen
rentgelt competetend den armen.
Concluydeert tot condempnatie mette costen
com expensis.
Ontfangen d'impost 2 gulden.
Solvit
Scheepenen condempneeren
Cornelis Heyndericxz Scoudt
in den eysch in desen geroert.
Actum den 21en january

Albert Jan Dircx als voocht & vanwegen de wedue & kinderen van
Hilbrant Jansz synen overleden broeder,
eysser contra Cornelis Heijndericxz
Schoudt van Oude Nydorp geciteerde
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1602.

voor den duer daer hy laestmael
uuytgegaen is om betalinge te
doen van een oblegatie monterend
ter somma 114-10-0 hooftpenningen mits
noch 11 gulden 10 sth verloopen renten.
Concluydeert tot condempnatie mette costen
com expensis.

impost belasting [MNW - Supp] - '57/284
OR 5657/284v
Solvit
Symon Willems & Jan Jansz Armevoochden tot Nye Nydorp van den
jaere 1600, eyssers contra Wyleff
Gerytsz van den Sydwint, gedaechden om
betalinge van 15 gulden verscheenen
rentgelt verscheenen kerstyt 1600.
Concluydeert tot condempnatie mette costen
com expensis.
Ryckert Ryckertsz Schoudt, eysser contra Aeriaen Gerytsz
Butterpot, Jacob Aeriaensz & Jan Jacopsz. Doen recht
renvoyeren den questie hinc inde aen de kuex & dienvolgende verclaeren Scheepenen dat den kues den
Schoudt helpt & den verweerers deert.
Jan Piet Heyns, eysser contra de voochden
van de kinderen van Cornelis Pietersz
Sappewerff, gedaechde om betalinge
ter somma 11 gulden ter causse van coop
van een praem offslaende
't gunt daer op betaelt is. Concluydeert
tot condempnatie mette costen com
expensis.
Pertyen hinc inde namentlyc den Schoudt eysser &
die van Geestmerambacht off Claes Neeckecomens
verweers furneeren op huyden huer sacken onder
den gerechte & versoecken recht. Actum den 21en
january 1602.
OR 5657/285
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Jan Syvertsz als eysser contra Claes
Govertsz, gearesteerde & gedaechde om voorts
te procedeeren volgende de laeste retroacte
& dat d'exceptie sal werden
gerevecteert & die gedaechde gecondempneert
omme permtoirlycken te antwoorden.
Scheepenen houden den conseltatie twisken Cornelis Pietersz
Gorter & Jacop Dircx Maerts van waerden / ordoneeren
d'eysser volgende dem conseltatie bewys te in te brengen
Actum den 21en january 1602.
Scheepenen wysen voor vonnisse dat Jacop Dirc Maerts sal hebben copie van de geexibeerde
interrogatorien & dat pertyen dien volgend sullen conselleeren voor d'selve advocaten
te princepael twisken hier & 14 dagen. Actum den 18en february 1602.
Op welcke vonnisse
Scheepenen gunnen Jan Syvertsz copie uuijten atestatie
den procureur van
by hem gefurneert & by den offisier van Veenhuysen
Jacob Dirc Maerts
getekent. Actum den 21en januari 1602.
protesteert.

Daer op Claes Govertsz protesteert.
Claes Govertsz leyt over onder protestatie d'acte van
aresteert by den Schoudt van Hoochtwoudt
aen hem gedaen / ome daer mede nyet wyder
t'willen probeeren dan dat syn exceptie
declinatoer is gefondeert. Actum
als vooren.
Jan Syvertsz susteneert dat al 't geen voorzeyd
al voor 't vonis overgeleyt is.
Vellich

Solvit

Scheepenen renvoyeren den questie hinc
iude aen mannen namentlyc Geryt Taemsz, Jonge
Jan Oom & Aeriaen Meynerts & datsse
haer advys scriftelyc sullen overleveren.
Actum den 18en february 1602.
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Pieter Claes von Claes van de Weel,
eysser contra Dirc Louwen, gedaechde
omme d'eysser costeloos & scadeloos
te bevryen van 't meesterloon
van seker quetseur by den gedaechde
d'eysser geinfligeert in syn
aensicht & voorts d'eysser te
beteeren zyn geleden costen
versuymenisse smerte & scade
alles tot discretie van Scheepenen
ofte mannen hem dies verstaend.
Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

OR 5657/285v
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat Albert Jansz
Cornelis Heyndericxz Schoudt sal mogen doen
citeeren voor den duer daer hy laest uuytgevaren is
& dat hy daermede sal mogen volstaen.
Actum den 21en january 1602.
Scheepenen condempneeren den
ingedaechde den geeyste somma
te betalen twisken hier & Sinte
Geert eerstcomend. Actum den
21en january anno 1602.

Tys Aeriaensz, eysser contra
Jan Cornelisz Duyns als borge &
princepael voor Joris Amelsz geciteerde met een weet omme betalinge
ter somma van 13 gulden. Concluydeert
tot condempnatie mette costen.

De gecondempneerde doet stypulatie omme 't vonnisse te voldoen off
by foute van dien hem te mogen doen roepen
met een weet om in gyselinge te gaen. Actum als boven.
OR 5657/286
Den 4en february anno 1602
Scheepenen condempneeren den
gedaechde den geeyste
somma twisken hier & drie weecken
't staet langer met gemoedt
te betalen / Actum den 4en february
1602.

De sequesters van de desolaten boel
van Claes Aeriaensz Bommer eyssers
contra Aeriaen Jansz Brouwer,
gedaechde om betalinge ter somma
1364-13-5 ter causse van kustinge
van een huys & landen by den voorzeyden
Brouwer van de sequesters der selver
boel gecocht, verscheenen mey nu
laestleden volgende den termynbrieff daer van zynde. Concluydeert
tot condempnatie van dien / & dat
het huys erff & landen daer den
kustinc aff spruytende is / by
foute van betalinge / daer voor
verclaert sal worden verbonden &
execuytabel mette costen daeromme
gedaen /.

Solvit
Scheepenen condempneren
den gedaechde in gelt off uuytleg
twisken hier & 14 dagen
off 't staet langer met gemoedt.
Actum den 4en february 1602.

Aris Jansz, Ontfanger van 't molenscot
van de Leyer polder, eysser contra
Heynderic Ouweneels, gedaechde om gelt
off uuytleg nae vermelden syn boec
ter causse van molenscot. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette
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costen.
Vellich

Solvit

Schoondert, eyssersse contra Cornelis
Jan Kuecx, gedaechde om rekeninge &
dien volgend betalinge.
Scheepenen condempneren Claes Govertsz contra
Jan Syvertsz te antwoorden. Actum den 4en
february 1602.

OR 5657/286v
Vellich
Vellich
Condempneert dach een maendt
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den 18en
february 1602.

Solvit

Scheepenen condempneeren den
gedaechde in den eys te rolle gestelt.
Actum den 18en maert 1602
mette costen te somma 6 sth.

Jan Willemsz t'Ouwe Nydorp, eysser
contra
Cornelis Rensz, gedaechde om betalinge
ter somma 3-6-12 ter causse van
mengelen bier & wyncoop & coop
van schapen. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette
costen com expensis.

Solvit
Symon Pieter Knechtes, eysser contra
Symon Aeriaen Rens Mangnus
gedaechde om betalinge ter somma 13 gulden
ter causse van hoy. Verscheenen op
pynster verleden. Concluydeert tot
condempnatie mette costen.
Scheepenen condempneeren den Solvit
gedaechde den kustincbrieff te
voldoen twisken hier & paesmerckt eerstcomende / off 't staet
langer met gemoedt / Actum
den 18en february 1602 mette
costen.

Claes & Cornelis Teunisz van Warmenhuijsen, eyssers contra Lammert Claes
Lammertsz, gedaechde om betalinge
ter somma van 43 k guldens, reste van
verscheenen kustinc. Verscheenen
volgende den besegelde kustincbrieff
Daer van zynde / Concluydeert tot condempnatie van dien & by provijsie
tot namtissement / & dat by
hypoteec in de selven brieff geroert
daer voor verclaert sal
worden verbonden & execuytabel
mette costen.

Lammert Claesz laet hem gewillichlyc
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condempneeren Claes Tuenissen eysser
den geeyste somma te betalen
Scheepenen approbeeren den gedaene
willyge condempnatie. Actum
den 18en february 1602.

Claes Tuenissen eysser contra Lammert Claesz
gedaechde om 79 gulden 10 sth reste van
meerder somma volgende den oblegatie daer
van zynde. Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

OR 5657/287
Scheepenen wysen voor vonnisse dat
d'eysser en de andere mede knechte
eyssers met Cornelis Engelsz
ghesamentlyc sullen rekenen
& slot van rekeninge maken
by & voor d'selve mannen twisken
hier & 14 dagen & by aldaen
den gedaagd nyet en compareert dat
indien gevalle d'rekening
sal staen aen de eyssers & nyet
aen de gedaechden. Actum den 4en
maert 1602.

Heynderic Heyndericxz, eysser contra
Cornelis Engelsz van Langereys in de
banne van Hoochtwoudt, ingedaechde
met een weet, om betalinge ter somma
28-1-0 op goede rekeninge
ter causse als reste van zeker
arbeytsloon by den eysser aen de gedaechde
met metselen verdient met metselen.
Concluydeert tot condempnatie van
dien & dat het lant by den eysser
in arest genomen daer voor verclaert
sal worden verbonden & execuytabel.

Scheepenen condempneren den
voorzeyden gedaechde in den eysch & concluysie
vooren geroert mette costen.
Actum den 18en maert 1602
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat
op 't welc den gedaechde protesteert.
Aeriaen Cornelisz van Hoogebiere
sal mogen execuyteren aen Cornelis Engels
lant 't welc Scheepenen verclaeren voor
Aeriaen syn achterwesen execuytabel.
Vellich
Condempneert dach tot paesmerct
off 't staet langer met gemoedt.
Actum den 18en february 1602.

Cornelis Gerytsz van Schagen, eysser
contra Jan Pietersz in De Boome, gedaechde
om betalinge ter somma 19-10-0 ter
causse van coop & leverantie van
een paert. Concluydeert tot condempnatie
van dien mette costen com expensis.

Scheepenen condempneeren de huysvrouwe van Cornelis Aeriaen
Piet Gerijts omme sertefecatie ofte getuychenis
te geven contra den Schoudt naedat huer interrogatie
overgelevert is.
Scheepenen condempneeren den geordoneerde
Sequesters van de desolaten boel van Aeriaen
Wyleffsz ten behoeve van de
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credytueren den verscheenen kustincpenningen van de
vercochte goederen te furneeren alhier onder den gerechte.
OR 5657/287v
Scheepenen condempneeren den voorzeyden
gedaechde den geeyste somma
Solvit
twisken hier & een maent
off 't staet langer met gemoedt
te betalen / off hy keert het
over 14 dagen met beter regt.
Actum den 4en february 1602.

Claes Pietersz Langereys, eysser
contra
Sybrant Cornelisz Dulles, gedaechde
om betalinge ter somma 7-17-8 van
gelevert fleys. Concluydeert tot
condempnatie van dien com expensis.

Albert Cornelisz Snel, eysser
contra
Jan Piet in de Campen, gedaechde om betalinge
ter somma 2-17-0 ter causse van
verteertde costen volgende d'eysser syn
redguster. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Condempneert omme metten
andere te rekenen & te
betalen. Actum den 4en
february 1602.

Solvit

Vellich

Solvit

Idem eysser contra Cornelis Jansz
Exses, gedaechde om betalinge ter
somma van 45 sth ter causse &
concluydeert als vooren.

Vellich

Solvit

Idem eysser contra Symon Exses, gedaechde
om betalinge ter somma 37 sth ter &
concluydeert als vooren.

Solvit

Idem eysser contra Hermen Amels,
gedaechde om betalinge ter somma 1-2-8
ter causse & concluydeert als vooren.

OR 5657/288
Aen mannen namentlyc Claes
jonge Symons & Claes Neel
Garbrants / Actum den 4en
february 1602.

Claes Pietges, eysser contra Pieter Jansz,
gedaechde om zeker scaed contluydt tot condempnatie.

Claes Govertsz seyt voor defentie dat den
brieven alhier geeijst by den Builliu van Veenhuyszen
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aldaer in arest genomen zyn uuyt welcke arest
d'selve by hem gedaechde nyet en connen gerecovereert
werden also hy hem tegens 't selve arest geen
opposant begeert te stellen. Concluydeert oversulcx
alhier tot apsoluytie con expensis.
Scheepenen condempneren Symon Aeriaen Rens
Mangnus & Cornelis Rensz contra Pieter Heyndericxz
Scotfanger t'Oude Nydorp in gelt off uuytleg nae
vermelden syn boec twisken hier & 14 dagen.
Actum den 4en february 1602.
OR 5657/288v
Scheepenen ordonneeren Jan Evert Mullers tot een voocht van
Floris Keessen. Actum den 4en february 1602.
& hebben Scheepenen geordoneert totten ontfanc ofte collectatie
van zeker penningen / dien ten behoeve van Michel Dircxz sullen
gecollecteert werden / Cornelis Reyersz Oom Keel & Jan
Janssen Kuyper.

Den 18en february @ 1602
Solvit

Dirck Jonge Claes wonende opte Tocht, eysser contra
Cornelis Pieter Bregs, gedaechde. Seijt d'eysser dat
hy aen de gedaechde vercocht heeft zeker stucxken
lant de roed voor 25 sth waer van den dach
van vercopinge allange verscheenen is. Concluydeert
om te hebben metinge & dienvolgende
betalinge com expensis.

Cornelis Heyndericxz van Winckel heeft
op huyden van de geordoneerde Sequesters van de desolaten
boel van † Cornelis Bertomeusz Snyer onder
cautie gelicht also hy hem vermeet daer toe geprefereet te syn de somma van 40 k guldens 1 sth
waervoor den Offyscier hem als cautionaris voor
den voorzeyden Cornelis Heydericxz gestelt heeft omme
byaldien naemaels bevonden werde yemant
naerder tot dies gerechtichticht te syn d'selve alsdan
te restytueeren. Actum in judytie van Scheepenen
by gespannen vierscaer desen 18en february 1602.
OR 5657/289
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Den 18en february 1602
Aen rekening.
Solvit
Scheepenen condempneren den
gedaechde d'eysser te betalen in
den eysch op hem gedaen
mette rechtelycke costen.
Actum den 18en maert 1602.
Op welcke vonnisse den gedaechde
protesteert.

Jan Tyssen wonende in den banne van Nydorp
aen de Langereys, eysser contra Cornelis Engelsz
van de Langereys in den banne van Hoochtwout
gearesteerde om betalinge ter somma van
15-8-0 guldens ter causse van verdient arbeytsloon
met metselen verdient offslaende 't gunt hy
daer tegens t'offslach gecocht heeft. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Aen rekening.
Solvit Aeriaen Cornelisz van Harinchuysen, eysser
Scheepenen condempneren den voorzeyden contra Cornelis Engelsz Metsselaer, gearesteerde
gedaechden in den eyse te rolle
om betalinge ter somma van 9 gulden 3 sth
gestelt / mette costen. Actum
ter causse van arbeytsloon verdient met
en
den 18 maert 1602.
metsselen. Concluydeert tot condempnatie mette
Op welcke vonnisse den gedaechden
costen com expensis.
protesteert.
Claes Pietssen, eysser contra Pieter Claesz
Kuyper, gedaechde om betalinge van
zeker costen & smert van een quetseur.
Idem eysser contra Jan Albertsz.
OR 5657/289v
Maerten Janssen gedaechde contra Dirck Jansz
Meyster Dirck, eysser / Seyt d'eysser
. . . . . . . . .` . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solvit

De gedaechde laet hem ghewillich condempneeren in de
geeyste kustincpennningen
nae vermelden den kustincbrieff.
Scheepenen approbeeren d'selve
willyge condempnatie. Actum
den 18en february 1602.
Aengaende de geeyste interest
sullen pertyen hem vinden

Marytgen Pieters Schoondert, eysser
contra Cornelis Fecke, gedaechde om betalinge
ter somma -3-13-0 berekent gelt.
De geordoneerde voochden van de wedue & de
kinderen van Jan Willemsz Ruymgaer,
eyssers contra Jan Pietersz Campen,
gedaechden om betalinge van zeker
verscheenen kustincge verscheenen kerstyt
1600 vermogens den kustinckbrieff daer
van zynde. Concluydeert tot condempnatie
mette costen & dat het huys, erff
& landen in den selven termynbrieff
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by mannen.

geroert daer vooren verclaert sal
worden verbonden & execuytabel
mette costen.
Versoecken vorder d'eyssers van de gedaechde betalinge van
zeker interest van 't voorzeyde achterwesen van de
verscyndach
aff totten effectuele betalinge van de hooftpenningen toe.
Jan Syvertsz, eysser contra Claes Govertsz, gearesteerde
& gedaechde. Versoeckt den eysser dat die questie
twisken den eysser & die gedaechde sal worden
gecontinueert & in state gehouden ter tyt &
wyle toe. Dat die geeyste brieven uuyt het
arest tot Veenhuysen sullen syn ontslagen.

OR 5657/290
D'eysser laet hem gewillich
condempneren mits dat
d'selve by den eysser daer voor
gecureert & cautie gestelt
werde.

De gedaechdens laten huer
gewillichlyc condempneeren
in den geeysten somma mits
daer van gevende quytantie
& hemluyden vry te houden
voor alle namaningen. Actum
den 18en february 1602.

Dirck Claesz Backer, eysser voor
hem selven & van wegen syn susters,
eyssers contra Cornelis Aeriaen Jansz,
gedaechde om betalinge ter somma 40 gulden
spruytende van lanthuer den eysser
getranspoirteert by Joris Matyssen
Blockhuys. Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.

D'selve als insgelycx actie & transpoort hebbend van Joris Matysz
Blockhuys, eysser contra Cornelis
Garbrant Dircx verwerend
om betalinge ter somma 100 gulden
spruytend van lanthuer. Concluydeert
tot condempnatie van dien com
expensis.
Aeriaen Jan Foppes
als voocht van de kinderen van Jan
Cornelisz Vat, eysser contra Pieter
Jan Almers als voocht van
Cornelis Everts kint
by haer gehouden.
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Concluydeeren tot betalinge van
verteert costgelt / com expensis.
OR 5657/290v
Cornelis Pieter Bregs, eysser contra Pieter
Cornelis
Man als man & voocht van Griet Hilbrants,
gedaechde om restytuytie van een koe met ander
goet by Jan Cornelisz Schager te boel
ontfangen / zyn quote portie.
vellich
Condempt dach paesmerckt
off 't staet langer met gemoedt.
Actum den 18en february 1602.

vellich
Condempneert dach paesmerckt
off 't staet langer met gemoed.
Actum den 18en february 1602.
vellich
Scheepenen condempneren Jan Walichsz
te betalen twisken hier & 5 weken
mette costen.
& condempneren ooc mede
Aeriaen Pietersz Smeerdenborst
contra Albert Cornelisz in den
geeyste somma, off hy keert
het over 14 dagen met beter
recht. Actum den 4en maert
1602.

Jan Jansz Wit, eysser contra Cornelis Rensz,
gedaechde om betalinge ter somma van 21 gulden
ter causse verscheenen & onbetaelde renten.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Idem eysser contra Jonge Jan Oom, gedaechde
om betalinge ter somma van 10 gulden.

Albert Cornelisz Snel, eysser contra
Dirck Symonsz tey gedaechde om betalinge
van 25 sth / Aeriaen Pietersz
Smeerdenborst om betalinge 15 gulden
15 sth 8 penn / & Jan Walichsz
van de Sydwint om 7 gulden 6 sth 8 penn
alles volgende den eysser zyn redgijster
ter causse van verteerde costen volgende
d'eysser syn redgyster. Concluydeert
tot condempnatie van de voorzeyde sommen
com expensis.

& van Dirc Symonsz in state.
OR 5657/291
Scheepenen gehoort den questie hinc inde twisken Aeriaen
Gerytsz als voocht van Cornelis Schippers wedue
en den exceptie van den Offycier ter causse van 15 gulden
dien den eysser versochte in reconventie in te brengen
& op dies in alles gelet ontseggen den voorzeyden Aeriaen
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Gerytsz soe hy ageert synen eys & concluysie uuyt
van het actgen 15 gulden opten voorzeyden Schoudt gedaen
& genomen. Actum den 18en february 1602.
Meester Wouter seyt dat alhier geen procedueren te houden syn
volgende den apostille van de E. heeren geconmitteerde Raden
van State van West Vrieslant / waertoe hy Wouter
refereert / persisteert by den selven.
Den Offycier seyt dat d'apostille sinisterlycken is geoptimeerd
& dat al over 6 weecken is gelitisconteert by de gedaechde
datter geen sursantie sal vallen / maer dat Scheepenen
sullen recht & justitie administeeren / refereert hem
dieshalve tot kennisse van Scheepenen / 't welc is
by Scheepenen in advys gehouden.
Scheepenen condempneeren Jan Ustsz & Pieter Jonge
Jan Snyers contra Pieter Heyndericxz Ontfanger van de
verpondinge & lantscot tot Oude Nydorp twisken
hier & 14 dagen in gelt off uuytleg naer
vermelden syn boec / Actum den 18en februari 1602.
Pertyen namentlijc Cornelis Pietersz Gorter, eysser
& den procareur van Jacob Dirc Maerts acordeeren
to samen met henluyden different te conseleeren.
Scheepenen condempneeren pertyen hinc inde
namentlyc Cornelis Pietersz Gorter, eysser &
Jacob Dirck Maerts van Sybecarspel verweerder
met henluyder different te princepael
te conselleeren voor de selve conselenten. Actum
den 18en februarij 1602.
Waerop Jan Muller als procureur van verweren
protesteert.
OR 5657/291v
Scheepenen condempneeren Pfhilps Pietersz & Sy Arisdr
van Schagen contra den Schoudt, eysser ter causse van
vellicheyt elcx in 42 scellingen. Actum den 18en february
1602.
Compareerde op huyden den 27 february 1602 voor
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my secretaris & Scheepenen tot Nydorp Jan
Jansz Muller van Opmeer als procureur van Jacob
Dirc Maerts van Sybecarspel & heeft hen vanwegen voorzeyd gestelt appellant voor den Hove in
Hollant.
OR 5657/292
Den 4en maert 1602
Solvit
Scheepenen ontseggen den
eyser syne eysch & concluysie
opten gedaechden gedaen & genomen
nae 't blyc voor hemluyden gebleken
is. Actum den 10en april 1602.
& apsolveren den ghedaagdens van de selven

Meester Jan Matysz Sirurdgyn tot Winckel,
eysser contra Geryt Willemsz Buttepot
syne voochden, gedaechdes om betalinge
ter somma 10 gulden 18 sth ter causse
van verteerde costgelt naer vermelden
d'eyssers boec. Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Op huyden den 1en may 1602
compareerde voor my Secretaris
Meester Jan Matyssen & stelde
hem als appellant voor den
Hove in Hollant op het
voorzeyde vonnisse contra de voochden van
Geryt Willemsz / actum ut supra.
Solvit
Idem eysser contra Jan Cornelis Dyrcx
als voocht van Pieter Freecx, gedaechde
om betalinge ter somma 3 gulden ter
causse van meesterloon. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Solvit
Jan Pietersz Smit, eysser contra Pieter Freecxz
& Jan Cornelis Dircx als voocht van
Pieter Frericxz, gedaechden / versoeckt d'eysser
dat den voorzeyden gedaechdens hem sullen
vryen
& granderen van het meesterloon van een
quetseur by Pieter Frericx hem eysser
in syn hooft geinfligeert. Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.
OR 5657/292v
Solvit
Scheepenen condempneeren den

Dirck Jan Dircx van Oude Nydorp, eysser
contra Pieter Meynertsz, gedaechde.
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gedaechde den kustincpenningen
binnen 10 dagen te furneeren
onder den gerechte
ten behoeve van de
credytueren. Actum den
4en maert 1602.
Schepenen ordononeeren dat
billetten gestelt sal worden &
dat alle credytueren huer actie
totten Secretaris sullen laten
aentekenen binnen 3 weken.

Versoeckt d'eysser dat den voorzeyden gedaechde
alsulcke kustincpenningen als hy gedaechde
onder hem berustende heeft ter cause
van 't huijs & erff bij hem by execuytie
gecocht verschenen kerstyt laestleden
sal furneeren alhier onder myn
E. heeren van den gerechte op te
befette & dat dienvolgende
ten behoeve van de + credytuers van de desolaten boel
van Aeriaen Heyn mach worden
gedisponeert opte preverentie van
dien. Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.
De voochden van de wedue & kinderen
van Jan Willemsz Ruymgaer, eyser
contra Pieter Gerytsz van Schagen
gearesteerde als borch voor Dirck
Cornelisz Snydlanger voor de coop
van een koe in des voorzeyden wedue &
kinderen boelhuijs vercocht voor
een somma van -55-5-0. Concluydeert
tot condempnatie van dien in gelt
off uuytleg nae vermelden & also
't selve verwilckeurt is, offslaende
30 gulden daer op betaelt
com expensis.

Condempnatie in gelt off
uuytleg dach een maent. Actum
den 4en maert 1602.

D'selve eyssers contra Cornelis Rensz,
gedaechde om gelt off uuytleg ter somma
van 4 gulden 2 sth reste van meerder
somma ter causse van hoy. Concluydeert
tot condempnatie in gelt off uuytleg
mette costen.

OR 5657/293
Condempneert in gelt off uuytleg
dach een maent. Actum den
4en maert 1602.

D'selve eyssers contra Dirck Aeriaen Snyers
van wegen & als erffgenaem van zyn
vader, gedaechde om gelt off uuytleg
nae vermelden huer
boelseel. Concluydeeert tot condempnatie
van dien mette costen.
Solvit
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Symon Aeriaensz & Jan Boykesz
Molenmeesters van de Westercampen
in de naeme van de gemene
ingelanden aldaer, eyssers contra
Wyleff Gerytsz & Symon Jacopsz
com socus, gedaechden.
Dirc Nannincxz belooft den impost.Solvit
te furneeren.
Dirck Nannincxz van Winckel uuyten
naem van syn vader, eysser contra
de Armevoochden tot Nydorp met
namen Michiel Evertsz & Michiel
Pietersz, gedaechden om betalinge ter
somma van 60 gulden van overgeven gelt. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Ontfangen den impost 20 sth.

Solvit Geryt Aeriaensz van Winckel, eysser
contra Dirck Aeriaen Snyers als outste
+ off Pieter Pietersz
soon & erffgenaem van zyn vader
princepael debiteur
† + om betalinge ter somma van 54-16-0
mits d'een betalend
nae vermelden syn oblegatie. Concluydeert
d'ander bevryt te syn.
tot condempnatie com expensis met behoorScheepenen condempneren Dirc Aeriaen lycke interest.
Snyers in de geeyste somma. Actum den
4en maert 1612.
OR 5657/293v
Op huyden den 13en maert
1602 heeft Pieter Meynerts
solvit
gefurneert onder Jan Toemsz
Scheepen ______ 142 gulden.
Hier van gelicht by den Bood 5-3-0
& by den Secretaris ___ 12 sth
& heeft Aeriaen Gerytsz
als voocht van Geryt
Willems gelicht _____ 36-6-0
daer voor Geryt Heertges cautionaris
heeft Jacop Allerts gelicht 100-0-0
daer voor Aeriaen Gerytsz
& Geryt Heertsz huer stellen
als cautionarissen. Actum den 1en
april 1602 ter presentie
van Scheepenen.

Jacop Allertsz Hoochsaet & Aeriaen
Gerytsz Butterpot, eyssers & credytueren
van zekere kustincge spruytende van het
huys van Aeriaen Heyn van Oude Nydorp
by Pieter Meynertsz, gedaechde by execuytie
gecocht. Versoecken d'eyssers dat die gedaechde
by U Edele heeren vonnisse sal werden
gecondempneert omme syn beloofde kustinge te
consingneeren
onder den gerechte omme by hemluyden
gedisponeert te mogen werden opte preferentie
com expensis.
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+ Cornelis
Pieter Cornelisz Man, eysser contra + Pieter Breg
van Oude Nydorp, gedaechde om getuychenis
der waerheyt.

Condempnatie om getuychenis
te geven naedat hem interrogatdtouer gelevert is binnen 24 uren.
Actum den 4en maert 1602.
Scheepenen condempneren den
voorzeyden gedaechden om getuychnis der
waerheyt te geven naedat
henluyden interrogatorium
gelevert is.

De voochden van de kinderen van Jan Cornelisz
Schagers, requeranten contra Jan Koeman,
Jan Cornelis Dircx, Jan Reyersz &
Jan Huybertsz, gedaechdes om der
waerheyt getuychenis te geven.
Pieter Cornelisz Sytsz versoeckt aen myne
E. heeren van den gerechte te hebben letteren
requysyteur aen gerechte tot Schagen
contra Pfhilps Pietersz & Sytgen Anses.

Scheepenen condempneren Aeriaen Cornelisz Schipper contra
Meijster Jan Scoolmeester tot Oude Nydorp in gelt off uuytleg
twisken hier & 3 weeken ter causse van erffpacht in
een somma 46 gulden van kerkengelt.
OR 5657/294
Claes Govertsz, eysser contra Jan Syvertsz
Hoochtwoudt, gedaechde
Seyt d'eysser hoe waer is dat zekere tyt
geleden den gedaechde hem eysser gesonden
heeft zekere missive inhoudende dat doch
den eysser ten gevalle van de gedaechde
hem soude willen vinden laten tot Nydorp
omme van synenthalven te adgeeren voor die
vierscaer aldaer daer van d'eysser instructie
soude vinden aen de Offiscier Secretaris ofte
Boode / gemerckt die gedaechde nootelycken tot een
ander plaetsse te belyen tyde most adgeeren.
Soe is't dat den eysser omme een stuyver
te verdienen hem gevoecht heeft tot
Nyewe Nydorp nae vermogens het scryvens
van den gedaechde voegende hem aen de
Offesier Secretaris dien den eysser
verclaerde geen acte ofte last dies aengaende
ontfangen te hebben door dien hy hem
ooc vervoechde aen de Boode die welcke
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ten selven tyde seyde last te hebben hem
te aresteeren 't welc hy Bode ooc
volgende zyn laste van wegen die
gedaechde gedaen heeft presigerende
hem eysser ooc dach van rechte tot
restituytie van sekere minumenten & stucken
dien die gedaechde allegeerde hem gedaen
te hebben / & heeft oversulcx dienthalven
wyder alhier zyn actie geinstytueert
by eysch hoewel hy nochtans ten fyne
dies nyet en was ofte en is gefondeert
travelierende oversulcx den eysser met
een ongefondeert proces / als dies genoch
blyckt gemerckt die gedaechde 't selve voor
alsnu versoeckt gecontinueert te werden, ten
tyde het arest, 't gunt tot Veenhuysen
soude syn gedaen, off gemaeckt sal wesen
& de wyle 't selve alles is tenderende tot
fraude en bedriegerye sulcx nae rechte nyet
behoort getollereert te werden.
Concluydeert d'eysser dat de gedaechde voor
al sal werden gecondempneert hem te
vernoegen van 't bedriegelyck verseynden voor
OR 5657/294v
vacatien en besondge alles tot taxatie &
moderatie van Scheepenen, mits ooc voor alsnu
soe veel rechts te nemen als hy sal connen
nae rechte vercrygen & dat van zyn
ongefondeerden eysch by de gedaechde op
hem eysser alreede gedaen & genomen
met die costen hieromme gedaen.
OR 5657/295
Op huuyden den vierden maerte 1602 hebben den Sequesters
van den desolaten
boel van Aeriaen Wyleffsz gefurneet onder myne
Edele heeren van de gerechte een somma van
237-10-0 tot proffyte van de credytueren van Aeriaen
Wyleffsz. Actum ut supra.

Hier aff getrocken
voor 't deylgelt van
Jan Symonsz boode
20 sth.
Noch hier aff getrocken
voor 't scryven & aenslaen
van billetten mits ooc oncosten
van verpondinge & lantscot Wout Melisz als voocht van syn suster versoeckt d'voorzeyde
van de Secretaris & ont-geconsingneerde penningen te mogen lichten onder cautie
van oncosten tot
de restytuendo / indien 't noot zynde / alles onvermindert
Oude Nydorp eerst
zyn vorder recht & actie.
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8-13-0 hem by scoop
toegetaxeert mits noch
7-16-0 van oncosten
coemt tsamen 16-9-0
alles ter ordonantie
van Scheepenen.

Scheepenen acordeeren 't versoeck van Ewout Melissen.
Actum den 4en maert 1602.

Compareerde op huyden den 7en maerte 1602 Albert Jan Dircx
& constytyteerde hem als cautionaris voor 't lichten van een somma
220 gulden 1 sth by Pieter Pietersz tot
Hoorn van wegen Elysabet Melisdr syn huysvrouwen suster
gelicht / in voege als vooren gedaen in presentie van Jan
Tomasz Scheepen & my Secretaris.
Floris Claesz Buyten.
Solvit
Sceepenen condempneren den
gedaechde den geeyste somma te betalen
twisken hier & een maent
mette costen. Actum den 4en
maert 1602.

Jacob Kempen metsselaer van Alcmaer
als actie & transpoort hebbende van
Albert Cornelisz Snel, eysser contra
Dirck Willemsz Padt, gedaechde om betalinge
ter somma van 13 gulden 10 sth volgende
d'oblegatie daer van zijnde. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Scheepenen hebben Arent Gysebertsz t'synen versoecke
ontslagen van voochdye van de kinderen van Jan
Cornelisz Schager also hy meer als een jaer
voocht geweest es. Actum den 4en
maert 1602.
& is op desselffs Arent Gyseberts plaets tot een voocht
adnovia geordoneert Jan Jansz van Hoorn.
OR 5657/295v
Den 18en maert 1602
Solvit
Condempneert dach een maent
off hij keet het over 14 dagen
met beter recht. Actum den
18en maert 1602.

Jan Walichsz, eysser contra Jan
Pietersz Vernclooper, gedaechde
omme betalinge ter somma van 30 gulden
ter causse van hoy verscheenen
lichtmis laestleden. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
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Solvit
De gedaechde wert gecondempneert
in den eysch alhier te rolle gestelt
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den 15en
april 1602.

Aeriaen Symonsz Nyekelant als --geordoneerde voocht van de oude kinderen
van † Dirck Willemsz, eysser
contra Symon Aeriaen Rens Mangnus,
gedaechde om betalinge van 2 en &
laesten kustincge van de landen
by hem gecocht, bedragende tot
24 gulden ter goeder rekeninge reste
van meerder somma verscheenen kerstyt laestleden
volgende den besegelden kustincbrieff
daer van zynde / mits dat den
gedaechde bovendien t'syne laste behoudt
alsulcke rentbrieve als op't selve
lant is sprekende / 't huys behoorend
tot Amsterdam. Concluydeert d'voorzeyde
eysser tot condempnatie van de voorzeyde
kustinge ter somma 24 gulden als
vooren / com expensis / & dat de
ypoteecken in den voorzeyde kustincbrieve
geroert daer voor verclaert sullen
syn execuytabel.

OR 5657/296
Solvit
Scheepenen condempneeren
de gedaechden nae inhouden den
eysch te betalen twisken hier
& 14 dagen. Actum den
15en april 1602.

Aen mannen Brouwer
Solvit
Jan Toemsz & Claes
Lammertsz in de Bome
Scheepenen condempneren den gedaechde
d'eysser te betalen volgende den
uuytspraec van mannen voor
costgelt 15 gulden 5 sth. Actum
den 13en may 1602.

+ Pieter
D'selve eysser contra + Lammertsz Waert
opten Sydwint, gedaechden om betalinge
ter somma 40 gulden van kustinge
verscheenen kerstyt laestleden
volgende den besegelden
kustincbrieff daer van zynde.
Concluydeert tot condempnatie van
dien & dat het hypoteec
in den selven brieve geroert daer
vooren verclaert sal worden execuytabel / com expensis.

Jan Cornelisz Bleskes, eysser contra de
voochden van Pieter Jansz Sappewerff
als erffgenaem van hem eyssers
zyn dochters kint, gedaechdens om betalinge van
zeker costgelt & houdt van
de selve syn dochters kinderen ter
somma van 49 gulden ter goeder rekeninge
voor 3 jaeren. Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.
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Scheepenen condempneeren de
gedaechdes in den eijs surceeren
d'execuytie een maent. Actum
den 15en april 1602.

Aris Michielsz van de Sydwint, eysser
contra de wedue &
kinderen van Cornelis
Pieter Hermens, gedaechde om betalinge ter
somma 29-10-0 volgende syn oblegatie met
het verloop van dien cedert kerstyt lestleden
totten effectuele betalinge toe. Concluydeert
tot condempnatie.
Solvit
D'erffgenamen van † Pieter Heyndericsz,
eyssers contra Aeriaen Brouwer, gedaechde
om betalinge ter somma van omtrent 9 gulden
op goede rekeninge / nae inhouden
Pieter Heyndericx boec by hen naegelaten. Concluydeert tot condempnatie van
dien mette costen / com expensis.

OR 5657/296v
Solvit
Jan Jacopsz van de Moerbeec van syn
kinderen wegen, eysser contra Dirck
Jongeclaes geraresteerde om betalinge
ter somma van 308 k guldens, reste van
meerder somma volgende syn oblegatie
daer van zynde. Concluydeert tot condempnatie
mette costen com expensis.
OR 5657/297
Jan Janz de swager van Dirck Jongeclaes
bekent in juyditie voor 't proclameeren gecontraheert
te hebben in echte by byslapinge maer seyt 't selffde
geschiet & gedaen te syn uuyt autoryteyt & bevel
van de madgistraet van Oude Nydorp dien hem
daertoe hebben geindiceert. Versoeckt derhalven
voor vonnisse dat d'selve magistraet hen daer
van sullen indempneeren.
Op 't welc den offyscier sustineert dat de gedaechde
sal worden gecondemptneert in synen eysch.
Scheepenen aprobeeren d'uytspraecke van den arbyter
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twisschen den Schoudt, eysser & de voochden
van Geryt Willemsz, verweerders & condempneren
d'selve voochden contra den voorzeyden Officier in een
mulcte van 25 gulden. Actum den 18en maert
1602. Volgende d'selve uuytspraeck.
Op welcke vonnisse den Schoudt apelleert
voor den Hove in Hollant.
Condempnatie off hy
keert het den naesten
rechtdach met beter recht.
Actum den 18en maert 1602.

Solvit
Jan Pietersz t'Eerswoudt aen de sluijs,
eysser contra Cornelis Jan Kuecx
gedaechde om betalinge ter somma van
3 gulden 10 sth ter causse verteerde costen
verteert in juny 1601. Concluydeert
tot condempnatie mette costen / com
expensis.

Solvit
Scheepenen condempneren den gedaechde
d'eysser te betalen nae vermelden
syn boec mette rechtelycke
costen. Actum den 13en may 1602
in 6-17-8.

D'selve eysser contra Pieter Sytsz, gedaechde om
betalinge ter somma van 7-2-8 ter causse
van verteerde costen opten 25en augusty
laestleden verteert & ten besten gegeven.
Concluydeert tot condempnatie mette costen
com expensis.

OR 5657/297v
Solvit
Idem eysser, contra Claes Pietsz, gedaechde
om betalinge ter somma van 2 gulden 6 sth
berekent & verteert gelt. Concluydeert
tot condempnatie mette costen.
van date den 9en & 10en september 1600.
Cornelis Jansz Molenaer, eysser contra
Pieter Folckertsz, gedaechde.
Jacop Cornelis Jacops als voocht van
Rens Janssen, eysser contra Pieter
Folckertsz, gedaechde.
Scheepenen condempneeren Jan Koeman, Jan Cornelis Dircx,
Jan Reyersz & Jan Huybertsz ten versoecke van de voochden
van Jan Schagers kinderen om getuychnis der
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waerheyt te geven. Actum den 4en maert 1602.
Wyleff Gerytsz laet hem gewillichlyc condempneren
contra Cornelis Claesz Optetocht ter soma van 33 gulden
ter causse van coop van een koe, gedaen in presentie van
Aeriaen Symonsz & Cornelis Pietersz Scheepenen. Actum
den 18en maert 1602.
OR 5657/298
Scheepenen condempneeren Pieter Freecxz, gedaechde
contra den offycier, eysser in een boete van 10
pont uuyt sake van een quetseur by hem
met een kan en den persoon van Jan Pietersz Smit geinfligeert.
Actum den 18en maert 1602.
Scheepenen condempneeren den selven Pieter
Freericxz off syne voochden Jan Pietersz Smit te vryen van
't meesterloon van de quetseur hem aen
syn hooft aengedaen met een can
mette costen.
Scheepenen condempneeren Dirck Louwen / Pieter
Claesz van de Tocht te indempneeren & vry houden
van de meester / van de quetseur hem Pieter Claesz
aengedaen / Actum den 18en maert 1602.
Scheepenen condempneeren ten versoecke van de
Molenmeesters van de Westercamper polder
Cornelis Michielsz / mitsgaders Claes & Pieter
Symonssonen gebroedes & gedaechdens / om
getuychenis der waerheyt te geven van
't gunt hemluyden affgevraecht sal worden
& nadat syluyden wetlycken syn
geinsinueert / Actum den 18e maert 1602.
Vellich
Condempnatie off hy keert
het den naesten rechtdach met
beter recht mette costen.
Actum den 18en maert 1602.

Solvit
Dirck Gerytsz Schuytvoerder, eysser contra
Elle Wyleffsz, gedaechde om betalinge ter
somma van 5 gulden 15 sth ter causse
van houdt, bier & rog by hem gedaechden
van de eysser gecocht volgende d'eyssers
boec. Concluydeert tot condempnatie com
expensis.
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OR 5657/298v
Den 18en maert anno 1602
Jan Claesz Oterlyc als actie hebbende
van Riewert . . . . . . eysser contra
Jonge Bries van Langendyc, gearesteerde
om 13 gulden 10 sth ter causz van een
veerinc. Concluydeert tot condempnatie.
Ontfangen voor den impost 20 sth. Solvit Jan Freecxz, eysser contra Elle Wyleffs,
Scheepenen condempneren den voorzeyden gedaechde om betalinge ter somma van
gedaechden den eysser te betalen
omtrent 55 gulden op goede rekeninge van
alsulcke penningen als hem gecort
riet roopen & arbeytsloon. Concluydeert
zyn. Actum den 13en may 1602.
tot condempnatie mette costen com expensis.
Solvit
Pieter Jansz Campen, eysser contra
Dirck Aeriaen Snyers, gedaechde om
bevryt & geindempneert te syn van
zeker huere monterend ter somma
van 75 volgende zekere huercedulle
daer Aeriaen Snyer hem gedaechdes
vader overgenomen heeft verscheenen
kerstyt laestleden. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette
costen.
OR 5657/299
Compareerde voor ons Jan Toemsz & Jan Jansz Wit
Scheepenen tot Nydorp Pieter Pietersz Dissel & heeft
gecedeert & getranspoirteert in handen & ten behoeve
van Pieter Jansz sijn stieffader alsulcke kustinc penningen als
hem van Dirc Aeriaen Snyers syn resterend mitsgaders
noch alle syne goederen roerend & onroerend present
& toecomend, geen uuytgesondert.
OR 5657/299v
Den 15en april 1602
Solvit

Claes Kuenisz, eysser contra Jacob Allertsz
van Oude Nydorp, gedaechde om betalinge
ter somma 8-18-8 berekent gelt
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ter causse van arbeytsloon van ploegen
offslaend 2 sooden vis daer op ontfangen.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Solvit
Geryt Heertges, eysser contra Elle Wyleffs,
gedaechde om betalinge van drie jaer lanthuer
des jaers 44 gulden / offslaend 24 gulden
daer op betaelt reste noch 108
gulden. Concluydeert tot condempnatie van
dien mette costen com expensis.
Solvit
De voochden van Geryt Willemsz
Terdiec, eyssers contra Pieter Aeriansz
Boots van Veenhuysz ingedaechde
met een weet om betalinge ter
somma 42 gulden ter causse van coop
van een koe vermogens den oblegatie
daer van zynde. Concluydeert tot
condempnatie van dien com expensis.
OR 5657/300
Scheepenen gehoort hebbende den eysch by den Offycier gedaen
op & tegens het dooge lichaem van Cornelis van Petten
verclaeren voor vonnisse dat doode lichaem uuyt den
watermolen zal werden wechgenomen & gebracht
in den toorn ter tyt in der sake naerder
sal zyn gedisponeert & houden den saycke ten princepale
in advys tot over d'wersnacht.
Scheepenen ontseggen den Offycier van sijnen eysch
& concluysie op Symon Vreecke Komens wonachtich
op 't Waertlant gedaen & genomen nae inhouden
't advys van advocaten & compenseeren den costen
ten wedersyden omme redenen / Actum den 15en april
1602.
Op welcke vonnisse den Offycier hem stelt refermant
voor den Hove in Hollandt.
Condempnatie dach 6 weken
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den 15en

Jan Broersz Lakenvercoper tot Bersinger-
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april 1602.

Solvit

horn, eysser contra Jan Pietges van de
Sydwint, gedaechde om betalinge ter somma
13 gulden 5 sth 4 penn reste van laken
lange verscheenen, volgende d'eysser syn
regyster. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Condempnatie dach 6 weecken
off hij keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den 15en
april 1602.
Condempnatie en princepael.
Actum den 29en april 1602.

Solvit

Schrevel Aeriaensz van Oude Nydorp
eysser contra Pieter Janszen van Eertswou(,
gearesteerde om betalinge van 14 gulden
van vleys verscheenen may 1600.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

De requeranten & eyssers exibeeren
& concluydeeren pro ut in scriptis Solvit
De gedaechde versoect copi en dach
ad primam. Actum den 15en april
1602.

Mandament van relyff versoecken
Cornelis Cornelisz van Oude Nydorp als oom
Jan Elisz wonende t'Scagen & Cornelis Elisz
wonende op te Slaper als oudt oomen & sulcx
naeste bloetvrienden, mitsgaders de
geordoneerde voochden van de nagelaten
kinderen van Jan Cornelisz Scagers,
requeranten & eyssers contra

OR 5657/300v

Pieter Cornelisz dient op huyden
voor debat & ter
halver vierscaer te leveren in scriptis

Scheepenen condempneeren pertyen
hinc inde twisken hier & den
naeste rechtdach in te brengen
op pene van verstec.

Pieter Cornelis Mannes als man &
voocht van zyn huysvrouwe Griet Hilbrantsdr, gerequereerde & gedaechde.

Scheepenen renvoyeeren pertyen hinc inde metten different te conselleeren.
Actum den 10en juny 1602.
Scheepenen ordoneeren pertyen elcx 5 gulden voor 't costen te furneeren mette
stucken van pertyen & dat voor een donderdach toecomenden. Actum
den 24en juny 1602.
Scheepenen wysen den conseltatie van waerden.
Dienvolgend verclaeren Scheepenen voor vonnisse dat Pieter Cornelisz
soe hy procedeert sal herdelinge doen by blinde lotinge. Actum den
8en july 1602 / condempneren d'selve daer in.
Ontfangen voor den impost _______ 20 sth.
Scheepenen houden 't in
advys & acordeeren Diewer
Cornelisdr op huere
perikel een weet aen Pieter

Solvit

Diewer Cornelisdochter van Hoochtwout
als legatricevan haer moeder, eysserss
contra Reyer Aeriaensz van de Sydwint,
gedaechde om betalinge van 50 gulden
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Pauwels op Calverdyc.
De gedaechde ontkent in sulcker voege
die gedaen & genomen is.

reste van meerder somma van geleende
penningen. Concluydeert tot condempnatie con
expensis.
Den Offycier bekent de areste gedaen
te hebben van wegen Pieter Pauwelsz
van Harincarspel.

OR 5657/301
Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat den different twisken
Jan Syvertsz, eysser & Claes Govertsz gearesteerde
sal in arest blyven / tertyt en wylen toe / dat
de stucken, brieven & mimimenten die tot Veenhuijsen in areste genomen zyn sullen syn ontslagen. Actum
den 15en april 1602.

Den 29en april 1602

Condempnatie dach tot Sint
Jan / Actum den 29en april 1602
aengaende de houd van de koe aen
mannen aen Jan Koeman &
Jan Cornelisz.

Floris Claesz, eysser contra de voochden van
Jan Schager's kinderen, gedaechden om betalinge
van huer aenpaert van 29 gulden d'eysser
competerend van laken & verscooten penningen
by den eysser aen Kistemeester al in den
verleden somer betaelt met noch houdt
van een koe. Concluydeert tot condempnatie com
expensis.

Cornelis Claesz Kistemaker, eysser contra
d'voorzeyde voochden, gedaechdes om betalinge ter
somma van 21 gulden ter causse van gehaelt
waer. Concluydeert tot condempnatie com expensis.
aenpaert aanpart, aandeel [MNW/15]
OR 5657/301v
Den 29en april 1602
Vellich
Solvit
Scheepenen wysen voor vonnis
dat nae voorgaende getuychenis
't soudt sal in affslach comen tegens

Jacob Hilbrantsz, eysser contra Aeriaen
Gerytsz Butterpot , gedaechde om betalimge
ter somma van 6 gulden ter causse van
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den casen.

gehaelt soudt / Concluydeert tot condempnatie
van dien mette costen com expensis.

Scheepenen condempneren
Solvit
den gedaechde de geeyste somma te
Vellich betalen. Actum den 10en juny
1602.

Idem eysser contra de kinderen van Claes
Claesz Rood off haere gerechte voocht,
gedaechden om betalinge ter somma van
6 gulden 11 sth ter causse van gehaelt
soudt. Concluydeert tot condempnatie van
dien mette costen com expensis.

Solvit
Maerten Jan Aeriaens, eysser contra
Claes Wijleffsz, gedaechde om betalinge
ter somma van 325 gulden ter causse van
geleende penningen / nae vermelden t'wilckens
boec tot Nydorp. Concluydeert tot condempnatie
mette costen com expensis.
Solvit
Idem eysser contra
Pieter Heyndericxz Secretaris tot
Oude Nydorp, gedaechde om te kennen off
ontkennen off d'eysser zekere 400
gulden dien hy aen de gedaechdens
vaders sterffhuys ten achteren waer
off den eysser d'selve aen de erffgenamen
van Heynderic Cornelis Symons betaelt
heeft off nyet. Concluydeert tot
condempnatie van dien mette costen.
OR 5657/302
Solvit
De selve eysser contra Aeriaen Meynertsz,
gedaechde om getuijchenis der waerheijt
te geven van 't gunt hem offgevraecht sal
werden. Concluydeert tot condempnatie
van dien mette costen.
Solvit
Condempnatie dach een maent
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den 29en
april 1602.

Nan Dircxz van Schaghen, eysser
contra Jan Huybertsz, gedaechde
om betalinge ter somma van 4 gulden
15 sth als reste van meerder somma
ter causse van vleys, verschenen al over
2 jaer off meer. Concluydeert tot condempnatie
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com expenses.
Solvit
Cornelis Cornelis Dircx, eysser contra
Pieter Cornelisz Man als man & voocht
van Griet Hilbrants / mitsgaders de voochd(
van Jan Scagers kinderen, gedaechde om
sciftinge, scheydinge & deelinge van
een stuc lants leggende in De Leyen &
dat tot by taxatie van mannen.
Rens Grootes & Aeriaen.
OR 5657/302v
Condempnatie dach 6 weken
Actum den 29en april 1602.

Solvit
Pieter Lammertsz Herbergier, eysser contra
Willem Dircxz Gilde, gedaechde om betalinge
ter somma omtrent 40 gulden op goede rekeninge
nae vermelden zyn oblegatie & verteerde
costen. Concluydeert tot condempnatie van
dien mette costen com expensis.

Vellich
Solvit
Condempnatie nae vermelden
den eysch twisken hier & een
maent / off den gedaechde keert het
sel---ge twisken hier & 14 dagen
met beter recht. Actum den 29en
april 1602.
Scheepenen condempneren den ghedaechde
ten princepael in den eysch &
concluysie. Actum den 13en may 1602.

Pieter Jansz van Winckel, eysser contra
Aeriaen Gerytsz Butterpot als mede voocht
van Geryt Willemsz, gedaechde om betalinge
te doen van 9 gulden 9 sth ter causse
van verdient sallaris. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette
costen com expensis.

Lammert Claesz van Oude Nydorp, eysser
contra Claes Teunisz van Warmenhuyzen,
gearesteerde om copi van zeker
acte hiervooren in rechte geexibeert.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Albert Jansz & Floris Claesz mitsgaders Dirc Claesz
Collecteurs van verpondinge & lantscot van de verleden
jaeren 1601 & 1602 tot Nydorp, eyssers contra Geryt
Gerytsz Velserman van wegen syn moeder gearesteerde
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om gelt off uuytleg nae vermelden
huer boecken binnen 24 uren, mette costen.
Scbeepenen gehoort d'eys van de Collecteurs &
den defentie van den offyscier van de gearesteerdens en wegen
doen recht / condempneren
den gearesteerden in gelt off uuytleg nae
vermelden huer boecken twisken hier & 8 dagen.
Actum den 29en april 1602 mette costen.
OR 5657/303
Den gedaechde persisteert in het eerste by syn exceptie versoeckt
expeditie.
toserend 't vorder versoec & eysch. Den gedaechde ontkent wel espresselyc
eenyge gemeenscap van bruycwaer mette eyssers soe sy procedeeren
te hebben om in de eyssers gehouden te syn / sal daeromme sulcx
by de eyssers nemmermeer Solvit
bewesen werden den recht
De geordoneerde Sequesters van de desolaten boel
genoch zynde. Concluydeert
van de wedue & kinderen van Geryt Claesz †
oversulcx tot nyet ontfancaen de Langereys, eyssers contra Jan Claessen
kelyc & by ordene tot
Oterlyc gedaechden / Also dese gedaechde van hem
apsoluyscie
geeft dat hem noch is resterende van de boel
com expensis.
zekere penningen versoecken d'eyssers dat de
gedaechde sal ghouden syn / syn actie te instytueeren
off geinponeert een ewich silentium.
Pieter Jansz replyceert by monde
Concluydeert tot condempnatie
voor duyplyc susteneert de gedaechde van dien com expensis
dat hy Geryt Claesz † den
& versoecken mede dat den saete gemeeten sal
bruycwaer nyet gedaen heeft
worden op coste van ongelyc / & soe wie meerder
op roed & maet / heeft ooc
heeft van 't lant dat d'selve gecondempneert sal
daerom Geryt Claesz de betalinge
worden dan de naer avenant 't lant groter is
van dien gedaen sonder enich
te restytueeren van dies.
protestatie wel
omtrent 18 off 20
Scbeepenen condempneeren den Sequesters van de desolaten
jaeren mits welcke
boel van de wedue & kinderen van Geryt Claesz Risses
ooc d'eyssers nyet
contra Albert Jansz & Dirck Claesz Ontfangers van de verpondinge
connen wesen ontfanc- & lantscot tot Nydorp in gelt off uuytleg nae
kelyc / behalve dat
vermelden haer boecken twisken hier & 8 dagen.
d'eysser noch de gedaechde
Actum den 29en
april 1602.
nyet toe en staet
& sylcx nyet vermogen
eenyge maet te
leggen op de Edele
Scheepenen condempneeren Jan Claes Yffs erven Sybrant
heer van BredeDulles & Lammert Claes Lammerts, gedaechden contra Albert
roeds landen
Jansz in gelt off uuytleg twisken hier & 8 dagen
die haer nyet toe
nae vermelden syn boec / ter causse van verpondinge.
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behooren. Concluydeert
daeromme als vooren.

Actum den 29en april 1602.

OR 5657/303v
Den 13en may anno 1602
Scheepenen houden 't in advys
ter naester vierscaer &
Solvit
acorderen pertyen in te brengen
Pieter Arisz van Wervershove, eysser
't gunt wes hy hem meent
contra
mede te behelpen / mits dat
Cornelis Jansz Brouwer, ingedaechde
Cornelis Jansz alsdan sal exibeeren
met een weet. Susteneert den eysser
de princepale huercedulle
hoe de gedaechde onder hem heeft sekere huer& voorts 't hoy ruymen twisken
cedulle / der waerheyt ongelyc / & seer
hier & 14 dagen off 't staet
inpertinent & onbehoerlyc by den eysser
langer met gemoedt. Actum
door quade inductie & mysverstant ondertekent.
en
den 13 may 1602.
Concluydeert daeromme hy eysser dat die gedaechde
by U myn Edele heeren vonnisse gecondempneert
sal worden d'selve huercedull te restitueeren
in handen van de eysser en minstens de selve te
casseeren / com expensis / & is den eysser tevreeyden den bruycwaer te aenvaerden in der
voegen als hy tegen Cornelis Jansz gecontraheert
heeft / mits hebbend 't gunt Cornelis Jansz
hem verhuert heeft & anders nyet, mits ooc
hebbend ruyminge van seker hoy noch in 'thuys
staend daer van & van alles protesterend by desen.

Condempnatie in gelt off uuytleg
twisken hier & 3 weecken.
Actum den 13en may 1602.

Albert Jansz, eysser contra
Dirck Jansz Kuec, gedaechde om betalinge
ter somma van 49-18-0 ter causse
& nae vermelden een boelseel
verscheenen AlreHeylygen lestleden.
Concluydeert tot condempnatie van dien
in gelt off uuytleg twisken hier &
24 uren mette costen com expensis.

OR 5657/304
Solvit

Scbeepenen wysen voor vonnis
dat pertyen hinc inde metten
anderen sullen rekenen voor

Jacob Hilbrantsz, eysser contra Jan
Priggedic van Schaghen, gearesteerde
om betalinge ter somma 16 gulden
18 sch ter causse van soudt by den
gedaechden van den eysser ontfangen &
noch staet te betalen. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette
costen com expensis.
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Jan Koeman, Jan Cornelis Dircx
& Jacob Heyn & dat 't gelt
van 't sout sal in affslach tegens
de casen comen / mits dat soe
wie berekent wert sal opleggen
& betalen. Actum den 13en may 1602.
Solvit
De selve eysser contra Pieter Heyndericx
Grotewal, gearesteerde om betalinge
ter somma 17 gulden 10 sch ter causse van
gehaelt soudt by den gearesteerde
van den eysser ontfangen. Concluydeert tot
condempnatie van dien mette costen.
com expensis.
Solvit
Dirck Jan Snyers, eysser contra
de voochde van de wedue & kinderen van
Jan Aeriaen Buers, gedaechden om betalinge
ter somma van 21 gulden 12h sth ter
causse van laken volgende d'eyssers
redgyster. Concluydeert tot condempnatie
van dien mette costen com expensis.
OR 5657/304v
Solvit
Pieter Jan Almers, eysser contra Jan
Backer van Oude Nydorp, gedaechde om
betalinge
ter somma van 42 gulden ter causse van coop
Scheepenen condempneren den gedaechde van een koe waer voor hy sal stellen cautie
zyn beloften te doen twisken hier
volgend syn beloften. Concluydeert tot
condempnatie
& 8 dagen & by foute
van dien mette costen & dat by foute
van dien / dat in dien gevall
van cautie suffesant den koe daer dese
den koe d'voorzeyde Pieter Jansz
van spruytende is daer voor verclaert sal
wederomme sal gelevert
worden verbonden & execuytabel com
werden soe by den gedaechde ofte
expensis.
't gerecht. Actum den 13en
may 1602.
Solvit
Noch d'selve eysser contra d'voorzeyde
gedaechde
om betalinge ter somma van 25 gulden van
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lanthuer met noch omtrent
71/2 gulden ter causse van gehaelt
waer op goede rekeninge. Concluydeert tot
condempnatie van dien mette costen
com expensis.
Solvit
Claes Symonsz van Oude Nydorp, eysser
contra Jan Jansz Bol, gedaechde om betalinge
van zeker verteerde costgelt & berekent gelt. Concluydeert tot condempnatie van
dien com expensis.
OR 5657/305
Pertyen hinc inde namentlyc Dirck Hansz soe
hy procedeert & Grietgen Riewertsdr vroedmoer
deser stede acordeeren omme met hen different
ten princepale te conselleeren & dat pertyen met
't advys van de rechtgeleerde sullen tevreden syn mits
dat elcander sal leeveren copie.
Scheepenen condempneeren pertyen hinc inde / in henluyder geblyff
om te conselleeren wie & hoe elc totte kustincpenningen van
Aeriaen Mannes geraect soude syn & 't selve te effectueren
binnen Alcmaer den vrydach naestcomend.
Veylich
Solvit
Aeriaen Jan Usstes, eysser contra Cornelis
Aeriaen Deckers, gedaechde om betalinge ter
somma van 2 gulden 9 sth ter causse van
ploechloon. Concluydeert tot condempnatie van
Condempnatie dach een maent off
dien mette costen. Actum den 13en
sy keeren 't met beter recht. Actum may 1602.
den 13en may 1602.
Versteck actum den 10en juny
anno 1602.
Solvit
Veylich

Claes Pietesz is syn gelt toegewesen
contra Cornelis Jan Bleskes op rekenscap
ter somma 3-15-0 mits dat het boec

D'selve eysser contra Brecht Vatses
off haer soon, gedaechden om betalinge
ter somma 2 gulden van arbeytsloon.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Claes Pietsz, eysser contra Aeriaen
Jacopsz Buegel, gearesteerde om betalinge
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in arest sal blyven onder Sceepenen
voor 't achterwesen. Actum den 13en
may 1602.

ter somma van 3-15-0 nae vermelden
Cornelis Jan Bleskes boec 't welc hen
eysser van Cornelis Jan Bleskes resteerde.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Pieter Jonge Jan Snyers laet hem gewillichlyc condempneren
Jacop Allert Folckerts te betalen een somma van 540
k gulden twisken hier & 6 weecken. Actum den
13en may 1602.
Scheepenen aprobeeren den gedaene willyge condempnatie.
Actum ut supra.
geblijf het opdragen der beslissing over een rechtskwestie aan een scheidsrechter [MNW /181]
OR 5657/305v
Wy Jan Tomasz, Syvert Jansz & Jan Jansz Wit Schepenen
der stede van Nydorp doen hiermede kont & te weten allen
dien 't behoort dat alsoe Aerian Aerian Jaecops Buegel Biersteecker
woonachtich tot Alcmaer uuyt crachte van Schepenen vonnisse
deser stede by hem ten laste van Claes Symonsz Herbergier
tot Oude Nydorp als possesseur mitsgaders d'auctorisatie op Jan
Symonsz gesworen bode deser stede des versocht zynde daer
by gevoecht in date den 29en meij anno 1600 nae voorgaende
sommatien, renovatien, arreste midtsgaders sonnedaechsge
gheboden & affictie van beletten ter gewoontlycker plaetsen
gedaen & andere solemnijteijten in desen geobserveert door
Rijckert Rijckertsz Schout tot Nydorpercogge ten overstaen
van de Schepenen deser stede in 't openbaer by execuijtie
van 't stehuys nae voorgaende clocgeslach doen vercoopen
heeft een huijs & erff staende & leggende tot Oude Nydorp
aen den Horn daer 't "roo hert" uuijthangt belent Meester Dirck
Jansz aen 't oosten & de Zijdwint aen 't westen al naer breeder
vermelden den voerwaerden van vercoopinge van date den 17en
september anno 1601 daer van zynde.
ende alsoe de voorzeyde Aerian Jaeccopsz Buegel Biersteecker
nae voorgaende solemnijteyten van execuytie wetlycken by
opslach van onsen Offisier als execuytueer by decreet
gecocht heeft het voorzeyde huys & erff daer het "roode hert"
uuijthangt 't laest gepossydeert by den voorzeyden Claes Symonsz,
gecondempneerde in de qualytyt & dat voor vrij huys
ende erve sonder eenige lasten ofte serytuijten daer op
staende anders dan ordonaris & oncosten & dat voor een somma
van 460 karolis guldens te betalen nae
vermelden den voorwaerden daer van zijnde & heeft dienvolgende d'voorzeyde Aerian Jacopsz Buegel versocht dat hey
achtervolgende d'selve voorwaerden van de voorszeyde zyne
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copije gelevert zoude worden behoorlycke brieven van decrete
nae style deser stede uuyt crachte van welcke hij
zyne erven & nacomelingen ofte acte van hem hebbend
't voorzeyde huys & erff metten aencleven van dien
rustelyck & vredelijck souden mogen aenvaerden,
besitten & gebruijcken soe hebben wy Schout ende
Schepenen & gerechte voornoemt nae dien ons alles
wes voorzeyd is wettelycken gebleecken is soe is dese -----OR 5657/306
vercoopinge by ons uuyt crachte & in der mannieren voorzeyd geaprobeert
ende van waerden gehouden sulcx als wy noch doen by dese
tegenwoordige onterpende & ontgrondende midtsdien den voornoemde
Claes Symonsz soe hy geroepen is & allen anderen van den eygendome
van 't voorzeyde huijs & toebehooren voor nu & ten eewigen dagen
ervende gronden & vestende daerinne & in den gerechten
eygendoome van dien den voornoemde Aerian Jaeccopsz Buegel zynen
erven ofte actie van hem hebbende omme 't selve by hen rustelyck
ende vredelyck geaenvaert besitten & daermede gehandelt
te mogen werden als met andere zijne vrije eygene goederen
volgende zyne gedane coope & voorwaerden voerren geroert
alles sonder bedroch arch & liste / des t'oorconden heb ick
Ryckert Ryckertsz van Vollenhove Schout tot Nydorp cogge
--eer bede van mijne voornoemde Schepenen ter cause sy
OR 5657/306v
Den 10en juny 1602
Jacob Pietersz Koeman, eysser contra
Dirck Aeriaen Snyers voor hem selver
& Jan Huyberts als voocht van Jan
Aeriaen Snyers kinderen als erffgenamen
van Aeriaen Jansz Snyer †, gedaechden
om betalinge ter somma van 100 gulden
hooftsoms met 't verloop van dien totten
effectuelen betalinge & dat 12
ten 100 volgende Aeriaen Snyer
zyn beloften / also hy eysser
d'voorzeyde Aeriaen Snyer d'voorzeyde
hooftsomma op interest aengetelt heeft d'
kerstyt laestleden / Concluydeert
tot condempnatie van dien mette
costen / com expensis.
Solvit

Dirck Jan Snyers, eysser contra Cornelis
Renssen, gedaechde om betalinge ter
somma van 4-2-8 ter causse van
laken / Concluydeert tot condempnatie
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van dien mette costen / com expensis.
Solvit
De gedaechdens syn van Sceepenen
gecondempneert de geeyste somma
mette rechtelycke costen te betalen
twisken hier & Sint Jacob eerstcomend / mits d'een betalend
d'ander bervryt te syn. Actum den
10en juny 1602.

Rens Grootes & Aeriaen Gerytsz van
Hoochtwoudt als voochden van Jacop
Jansz Pots weeskinderen, eyssers contra
Jan Usstsz & Cornelis Jan Usstsz, gedaechden
om betalinge ter somma van 23-5-0
spruytend van verscheenen renten verscheenen
kerstyt @ 1600 & 1601. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette costen
com expensis.

OR 5657/307
Solvit
Scheepenen condempneeren
den gedaechde den geeyste
somma metten rechtelycke
costen te betalen twisken
hier & 't Sint Jacob. Actum
den 10en juny 1602.

Aeriaen Cornelis Schippers, eysser
contra Pieter Jonge Jan Snyers, gedaechde
om betalinge ter somma van 25-0-0
ter causse & als reste van
meerder somma over lange
verschenen. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Solvit
Idem eysser contra Jonge Jan Oom
gedaechde om gelt off uuytleg nae
vermelden den boelseel van Claes
Wittes verscheenen t'Sint Jacob laestleden. Concluydeert tot condempnatie van
dien tot gelt off uuytleg ter
causse van een koe by den gedaechde
gecocht & voorts als borch voor
Jan Pietsz Backer / mede van een
koe / mette costen com expensis.

Condempnatie dach een maent
off hy keert 't selve over 14
dagen met beter recht. Actum
den 10en juny 1602.

SolvitBurrit Pietersz van Winckel, eijsser
contra Cornelis Pietersz Gorter,
gedaechde om gelt off uuytleg nae
vermelden een boelseel van Kees Bac
hem, eysser over getransporteert
monterend ter somma 6-3-8. Concluydeert
tot condempnatie van dien in gelt off
uuytleg / mette costen com expensis.

OR 5657/307v
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Scheepenen ordoneeren ten versoecke van Pieter Reyersz
als grootvader van Geryt Heertges geprokreert by Neel
Pietersdr syn eer huysvrouwe Evert Cornelis
Everts als voocht van de selve kinderen.
Jan Cornels Bleskes is geacordeert by Scheepenen
vanwegen Cornelis Jansz syn soon / omme te mogen
lichten alsodanygen boec competerend Cornelis voorzeyd als
onder Scheepenen berustende is mits dat hy Jan
Cornelisz blyft cautionaris om 't vonnisse te
voldoen twisken Claes Pietsz & Cornelis Jansz gewesz.
Dirck Jongeclaesz van de Tocht compareerend kent de
kinderen van Jan Jacopsz van de Moerbeec sculdich te
wesen die somma van 356
k guldens 15 sth spruytend van een hanteyken daer
van zynde / welcke penningen hy Dirck Claesz voorzeyd
belooft den kinderen van Jan Jacopsz voorzeyd
te betalen nu kerstyt eerstcomend 56
k guldens 15 sth & kerstyt @ 1603 die somma van
300 k guldens. Actum by gespannen vierscaer
desen 10en juny 1602 / ter presentie van de Scheepenen.
Solvit
De gedaechde laet hem gewillichlyc
condempneeren den geeyste somma
te betalen mette rechtelycke
costen twisken hier & 6
weecken off 't staet langer
met gemoedt. Actum den
10en juny @ 1602 / alles
salvo syne garandt.

Franc Claesz van Amsterdam, eysser
contra Cornelis Cornelisz aen Verlaet
als borch & princepael onder renunciatie
voor Cornelis Rensz syn wyffs vader
gedaechde / om betalinge ter somma 255-6-12
ter causse van geleende penningen verloopen
berekende interest met het vorder
verloop van dien totte effectuele betalinge
toe vermogens d'oblegatie daer van
zynde / Concluydeert tot condempnatie mette
costen com expensis.

OR 5657/308
Cornelis Jansz Brouwer van Enchuysen als gearesteert
zynde tegens den Offycier mitsgaders Albert Jansz
als Ontfanger van de verpondinge tot Nydorp / & nijet
op ten betekende rechtdach is gecompareert / noch
gemachticht gesonden / noch cautie gestelt
is d'voorzeyde Cornelis Jansz ter oorsake van dien gecondem(
veylich & tegens d'voorzeyde Offycier / in een boete
volgende de keure & prevelegie van Nydorp
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in een somma van 14 gulden 10 sth ten waere der
voorzeyden gedaechde dies keerde met beter recht
in 14 dagen mits dat het vonnisse by een bode tot
taxatie van Scheepenen aen Cornelis Jansz Brouwer
sal gerelateert werden. Actum den 10en juny 1602.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Jan Cornelisz
sal moeten getuychenis der waerheyt geven
op 't recollement.
Scheepenen condempneren Jan Maertsz Kueninc / contra Pieter
Heyndericxz, Ontfanger van verpondinge & lantscot tot
Oude Nydorp in gelt off uuytleg twisken hier & een
saterdach naestcomend. Actum den 10en juny 1602.
Condempnatie dach tot
Sint Jacob off hy keert
het over 14 dagen met
beter recht. Actum den 10en
juny 1602 mette costen.

Solvit
Ysebrant Pietersz van Terdiec, eysser
contra Luijtgen Jansz medewonend
op Terdiec, gedaechde om betalinge ter
somma 15 gulden 2 sth ter causse van
rog. Concluydeert tot condempnatie van
dien com expensis.

Scheepenen verclaeren voor vonnisse
dat pertyen hinc inde
elc syn man daer mede hy contraheert
heeft sal soecken. Actum den 24en juny 1602.
Condempnatie dach 6
weecken. Actum den 26en
augusty 1602.

Tys Aeriaensz, eysser contra Jacop Dircxz
Doncker, gedaechde om betalinge ter somma
8 gulden 8 sth ter causse van deelen.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis.

OR 5657/308v
Den 24en juny 1602
Scheepenen condempneren Cornelis Jansz Brouwer
contra den Offiscier in een boete van 42 scellingen
ter oorsake den selven hier onderecht stondt &
nyet gecompareert es / Actum den 10en juny 1602.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysie
van de Offiscier gedaen op & tegens Jan Jan Floors, gedaechde
doen recht condempneeren den gedaechde in een boete van
17 pont ter oorsake hy de glasen tot Butterpots
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ingeslagen heeft ten waere hy 't zynder thuyscomste
dies keerde met beter recht. Actum den 24en juny 1602.
Solvit
Jacop Aeriaensz, eysser contra
Dirck Jongeclaes, ghearesteerde
om betalinge ter somma 32 gulden ter
causse van lanthuer verscheenen
kerstyt lestleden / Concluydeert tot
condempnatie com expenses.
Geryt Florisz van de Moerbeec, eysser
contra Symon Pietersz Keijns, gedaechde
om betalinge ter somma van 45 gulden
15 sth ter causse van coop van een koe.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Solvit
Condempnatie in gelt off
uuytleg nae vermelden syn boec.
Actum den 24en juny 1602.

Wyleff Pietersz Costers, eysser contra
Jonge Jan Oom, gedaechde om betalinge ter
somma van 14 gulden 2 sth ter causse
van molenscot berekent gelt. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Solvit
D'selve eysser contra Pieter Jonge Jan
Snyers, gedaechde om betalinge van molenscot
nae vermelden syn boec. Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

OR 5657/309
Scheepenen renoveeren alsulcke vonisse als Neel Jans
dochter wedue Willem Dissel opten 22en july 1602
t' haeren voordele / contra Allert Olbrantsz, gedaechden geobtineert heeft. Actum den 24en juny 1602.
Scheepenen verclaeren voor vonnisse by aldien Neel Jans aenwyst
eenyge goederen Meester Allert Olbarnts competerend
dat Neel Jans daeraen sal mogen execuyteeren & soe
nyet dat 't weeskints voocht de penningen onder Weesmeesters
berustend / sal mogen lichten.
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Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Meester Gysebert
Jansz sal met zyne gedaene consignatie van de
huyshuere onder Scheepenen gedaen mogen volstaen.
Actum den 24en july 1602.

+ Verclaeren den
selven Cornelis Jansz
te syn versteken van
keer & weer.

Scheepenen persisteeren by
't vonnisse opten 10en juny 1602 twisken den Schoudt,
eysser & Cornelis Jansz Brouwer van Enchuysen
geweesen + Actum den 24en juny 1602.
& houden het vorder different voor 14 dagen in
advijs / Actum als vooren.
Waerop Cornelis Jansz syn beraet neemt.

Condempneert dach een maent
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den
24en juny 1602.
Vellich
Versteken van keer & weer / Actum
den 8en july 1602.

Cornelis Jansz Molenaer, eysser
contra Neel Aeriaaen Jans off haer
gerechte voocht, gedaechde om 28 gulden
van verloopen interest lange versceenen.
Concluydeert tot condempnatie van dien com
expensis.

OR 5657/309v
Schepenen condempneeren d'gedaechde
metten eyssers te rekenen & dienvolgend te betalen. Actum den
8en july 1602 mette
compensatie
van costen /
& voorts gecondempneert in den impost.
Ontfangen voor impost 20 sth.

Geryt Heertges, erffgenaem van syn vader
eysser
contra de wedue & kinderen van Jan
Willemsz off haer gerechte voocht
om de somma 374-10-0 vermogens den
oblegatie daer van synde, offslaend
nyetmin 't gunt daer op betaelt is.
Concluydeert tot condempnatie ter somma van
omtrent 68 gulden.

Aen mannen.

Cornelis Mos, instytueert syn actie
doet eysch op Cornelis Engels
versoeckt betalinge ter somma van
4 gulden ter causse van bedongen
scuytvracht. Concluydeert tot condempnatie
aen mannen.

Scheepenen renoveren 't selve
vonniss. Actum den 24en juny

D'erffgenamen van Cornelis Schippers,
eyssers contra Claes Wyleffsz, gedaechde
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1602.

om renovatie van Scheepenen vonnisse
in date den 13en november 1600
laestleden / dien volgend alsnoch
t'inventarieren de goederen henluyden opgedragen.

Scheepenen condempneeren den
gedaechde in den eysch volgende 't accoort
mette rechelycke costen. Actum
den 24en juny 1602.

Jan Yffsz van Bersingerhorn, eysser
als geautoryseert & oversulcx voocht in desen van Aecht
Yffsdr syn suster & haer kint,
eyssers contra Sybrant Dulles, gedaechde
omme d'eysser te leveren behoorlycke
brieve van quytscelldinge & opdracht
met suffesante cautie & borge tot
instefecatie van Scheepenen tot waernisse van alsulc halff vry huys.

OR 5657/310
Check op Regionaal Archief of hierboven nog tekst staat ###
& halff vry erff & plantagie daer
op staende als Jan Sybrantsz competeert
volgend & confurm*) seker accoort tussen
den eysser & de gedaechde gemaeckt &
bovendien ten behoeve als vooren te
betalen 7 gulden 10 sth. Concluydeert tot
condempnatie com expensis.
*) x=r Vergelijk: "gemeene crediteurs" [OR 5657/311]
Scheepenen condempneeren Symon Dircxz Langereys Jan
Tysz Campen, Pieter & Lammert +Lammert +Aeriaens contra
Dirc Claesz Scotfanger in gelt off uuytleg twisken
hier & 8 dagen nae vermelden syn boec. Actum den
24en juny 1602.
Scheepenen condempneeren Jonge Janoom contra Dirck
Claesz Scotfanger ter causse van erffpacht in gelt
off uuytleg twisken hier & 8 dagen. Actum den 24en
juny 1602.
Scheepenen condempneeren Droncken Dircx wedue
contra Dirc Claesz in gelt off uuytleg nae
vermelden syn boec twisken hier & Mateus.
Actum den 24en juny 1602.
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Scheepenen condempneeren Janoom Claes Bommer
Aeriaen Jan Usstes & Pieter Tyssen contra Pieter
Heyndericxz Ontfanger van de verpondinge &
lantscot in gelt off uuytleg nae vermelden syn boec
twisken hier & 8 dagen. Actum den 24en
juny 1602.
OR 5657/310v
Rechtdach den 8en july 1602
Vellich ij
Solvit
De gedaechde wert gecondempneert
in den eysch & concluysie off sy
keert het over 14 dagen met beter
recht. Actum den 29en july 1602.

Reyer Cornelisz Borst, eysser contra
Marytgen Claes Oleffs, gedaechde om
betalinge ter somma van 2-16-0
causse van bruylofts bier.
Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
en
In state 14 dagen. Actum den 12 augusty 1602.

Condempnatie dach 8
dagen. Actum den 8en july
1602.

Solvit

Claes Symonsz van Oosterblocker,
eysser contra
de wedue van Aeriaen Pietges ofte
haer gerechte voocht, gedaechde om
betalinge van 5 gulden ter causse van
verscooten penningen van meesterloon
mits noch 3 gulden van verscooten penningen
van broot & waer met noch
2 gulden verscooten penningen. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

Vellich
Solvit
Condempnatie dach een maent
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den
8en july 1602.

Cornelis Pietersz Mos, eysser contra
Jan Frericsz, gedaechde om betalinge ter
somma van 34 sth 9 penn ter causse
van gehaelde waer. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

OR 5657/311
Scheepenen ordoneeren alsnoch dat
pertyen hinc inde metten different
sullen conselleeren voor rechtsgeleerden
van te vooren in der sake nyet mede

Den different hinc inde tusschen
Neel Willem Dissels, eyssersse ter eenre
& de voocht van Meyster Allerts
Olbrants kint, verweerders is op huyden
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gesproken mits dat Neel Jans
sal inbrengen procuratie van haer
man. Actum den 29en july 1602.

den 8en july gerenvoyeert aen
conseltatie off 't ledgittima sal zyn
execuytabel off nyet.

Ontfangen voor inpost 20 sth.

De voochden van van Geryt Willemsz
zyn gecondempneert Jan Claesz op Terdiec
te betalen ter somma van omtrent 68 gulden
met intereste van dien ter goede
rekeninge. Actum den 8en july 1602
& voorts gecondempneert in den inpost.

+ en der selver
kinderen wegen

x=r

Compareerde Dirck Aeriaen Snyers voor hem selver
mitsgaders Claes Govertsz van zyn huysvrouwen +wegen
& Jan Huybertsz als geordoneerde voocht van de kinderen
van † Jan Aeriaen Snyers & hebben geabandonneert
& ledich gestaen sulcx als sy abandoneeren & ledich
staen van den goederen by † Aeriaen Jansz Snyer
henluyder respective vader & stellen d'selve in
handen & ten behoeve van des voorzeyden Aeriaen Snyers
gemeene credyteurs omme deselve by Sequesters ofte
Cuerateurs by de gerechte daer toe geordoneert gereddel(
te mogen werden ten behoeve van de gemeene crediteurs
van Aeriaen Snyer voernoemt. Actum den 8en july 1602.
Ende hebben Scheepenen tot Sequesters ofte
Cuerateurs der selver boel geordoneert
Folckert Rommelaer & Aeriaen Jansz Brouwer.
Autoriseren deselve den voorzeyden boel
te mogen redden als naer behooren.
Dien volgende ontslagen Scheepenen den voorzeyden Jan Huybertsz
van de voochdye van Jan Aeriaen Snyers kinderen.

OR 5657/311v
Den 29en july 1602
Aen mannen namentlyc Claes Claesz
Smit, Pieter Cornelisz Sytsz &
Pieter Jacop Nannnincx. Actum den
9en september 1602.

Jannytgen Meyster Jans, eyssersse contra
Tryn Exses, gedaechde om betalinge van zeker
meesterloon ter somma 18 gulden van een
quetseur by Meyster Jan aen Pieter
Exses verdient. Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.

Vellich
Condempnatie off hy keert het

Aeriaen Jansz Brouwer, eysser contra
Dirck Janssen Kueck, gedaechde om betalinge
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over 14 dagen met beter recht.
Actum den 29en july 1602.

# contra den
Schoudt.

ter somma van 40 gulden ter causse
van etgroe. Concluydeert tot condempnatie.

Scheepenen verclaeren voor vonnisse is't by aldien
dat Cornelis Jansz Brouwer twisken hier & 14 dagen
nyet en compareert om Scheepenen vonnisse te
voldoen # dat hy in dien gevalle sal zyn gecondempneert
nae vermelden den kuer in een boete van 10 sth.
Solvit
Lammert Claes Lammerts, eysser
contra Jacob Cornelis Rensz gearesteerde
om betalinge ter somma van 3-4-0
ter causse van toegift van een ploech
& een eyd en voorts verscooten penningen.
Concluydeet tot condempnatie com expensis.

OR 5657/312
Scheepenen condempneeren Luytgen Jansz van Terdieck
contra den Offycier, eysser in een boete van 10 pont twisken
hier & een maendt off hy keert t'selvyge over 14 dagen
met beter recht ter oorsake dat den voorzeyden gedaechde eenen coopman
van Terdieck geslaecht vernolcht & voorts gewondt heeft. Actum
den 29en july 1602.
Pieter Pauwelsz is gecondempneert
den toom off 35 sth te leeveren
binnen den tijt van 14 dagen
mette rechtelycke costen.
Actum den 29en july 1602.

Solvit

Ende is den gearesteerde vorder
gecondempneert contra den Scoudt, eysser
ter causse van vellicheyt in
een somma van 42 scellingen.

Cornelis Albertsz van Oude Nydorp, eysser
contra Pieter Pauwelsz van Langendyc,
gearesteerde om restetuytie van een
paerts toom over lange by hem gehadt
ofte de waerde van dien tot 50 sth.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis.

Scheepenen ontseggen Cornelis Pietersz Mos, eysser van synen
eysch & concluysie op Cornelis Engelsz gedaen & genomen
& ontseggen insgelycx Cornelis Engelsz van synen eysch
& concluysie in reconventie op Cornelis Pietersz Mos
gedaen & genomen, mits dat den penningen competerend
Cornelis Engelsz in areste genomen sullen syn ontslagen.
Actum den 29en july 1602.
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OR 5657/312v
Den 12en augusty anno 1602
Solvit
Cornelis Rensz, eysser contra Dirck
& Jan Jansz Kueck com socus, gedaechdens
omme omme te passeeren behoorlycke
termijnbrieff rustende om den gedaechdens
voernoemt. Concluydeert tot condempnatie.
De gedaechde susteneert dat de requeranten
haer versoeck ten minsten voor alsnoch
Aeriaen Gerytsz Butterpot als voocht
sal worden ontseyt maer ter contratie
van Cornelis Schippers wedue + ------, eysser
dat pertyen by Scheepenen geordoneert
contra Claes Wyleffsz, gedaechde om te hebben
sullen worden metten anderen oorspronc- renovatie van zeker varjaerde vonnisse
kelyc te rekenen & te liquydeeren
in date den 13en november 1600 toserend
& 't gunt alsdan met volcomen kennisse
d'indemnyte van 't lant by Claes Wyleffsz
van saken den gedaechden op alles
aen Cornelis Jan Aeriaens gelevert.
gehoort zynde bevonden sal
Concluydeert ten fyne voorzeyds com expensis.
worden dat de gedaechde alsdan
tevreeden is hen in alle
redelicheyt daernae te voegen
& te reguleeren sustynerend hier
toe in rechte gefondeert te wesen.
Den eysser seyt datte
geallidgeerde van de gedaechde alhier
geensins ter sake ofte materye en
dient maer als de gedaechde nyet
can seggen veel min bewysen
voorgaend vonnisse te hebben
voldaen by indemnyte versoeckt
den eysser hen syne concluysie
geadiudiceert te hebben.
De gedaechde persisteert by syn
voorgaend versoeck & concluysie
aldaer gedaen & genomen
& versoeckt disposytie van Scheepenen.

Geryt Willemsz Lakencooper tot Scagen,
eysser contra Jan Pietheyns, gedaechde om
voorts te procedeeren. Dienvolgende
versoeckt d'eysser alsnoch condempnatie
van 4 gulden 14 sth 8 penn mette
costen / com expensis.
Scheepenen condempneeren Jan Pietsz
in den eysch & concluysie / Actum den
9en september 1602.

D'eysser susteneert toserend 't inpertinent versoec van de gedaechde / dies aengaende
alhier te wesen litis venite sulcx dat in alle gevall den selven tot syn
versoec nyet can wesen ontfanckelyc.
Presenteeren & syn tevreden d'eyssers dat Scheepenen van de pertyen mogen
gelt optineeren omme metten different te conselleren.
Scheepenen hebben op huyden den 13en januarij den different in state gestelt.
toseren =? touch(i)eren raken, betreffen [MNW-Supp/303]
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indemnyte schadeloosstelling [zie PW/51]
OR 5657/313
Solvit
Cornelis Engelsz van Winckel, eysser
contra Geert Dircxdr de huysvrouwe van
Jacob Hilbrantsz, gedaechde om rekeninge
& dienvolgende betalinge. Concluydeert
tot condempnatie mette costen.
Compareerde Cornelis Engelsz & heeft hantastinge & beloften
gedaen omme binnen 14 dagen te betalen aen handen van
Heynderick Heyndericxz Metsselaer 't gunt hy Cornelis Engelsz
in gecondempneert is mette costen daerdme gedaen & dat hy
hem laet ontfallen, alle recht & actie d'welc hy ter
causse van dien soude mogen instijtueeren & by foute van dien
dat Heynderic Heyndericxz mette begonste execuytie soude
mogen voortgaen. Actum den 12en augusty anno 1602.
Scheepenen renvoyeeren den questy nopende den
geeyste costen gevallen by den offycier voor den collegie
van Noort Hollandt tegens Cornelis Jansz Brouwer
aen rechtsgeleerden. Actum den 12en augusty 1602.
Scheepenen condempneeren Dirck Pietersz Uuystbroec
geciteerde met een weet contra den Schoudt, eysser
also hy nyet en compareert in d'eerste vellicheyt
& is den voorzeyden Officier gegunt opten voorzeyden geciteerde te doen
den anderde citatie. Actum den 12en augusty 1602.
OR 5657/313v
Vellich ij
Condempnatie dach 6 weecken / off hy
keert het over 14 dagen met beter
recht. Actum den 12en augusty 1602.

Aris Heertges van Oude Nydorp, eysser
contra Pieter Jongejans van Oude Nydorp,
gedaechde om betalinge ter somma 7-5-0
ter causse van lanthuer. Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.

Versteken van keer & weer.
OR 5657/314
Den 26en augusty 1602
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Solvit
Albert Janssen, eysser contra de wedue
van Willem Dissel, gedaechde. Versoeckt d'eysser
dat den gedaechde huer boec sal d'overdoen
also den sake by vonnis van Sceepenen
geweesen is & dienvolgend affgedaen
in den jaere 1597. Concluydeert tot condempnatie
com expenses.
Solvit

Idem eysser contra d'voozeyde gedaechde om betalinge
ter somma van 1 gulden 4 sth ter causse
van verpondinge daer hem eysser
van des gedaechdens dochter resteerend
is. Concluydeert tot condempnatie in gelt
off uuytleg com expenses.

Solvit
Condempnatie dach tot
Alreheylygen sal syn garant
op d'erffgenamen van Folckert
Jacops. Actum den 23en
september 1602.

Jan Cornelisz Keyses, eysser contra
Jacop Pietersz Ruijch, gedaechde om betalinge
ter somma van 7-18-12 als reste
van meerder somma spruytende van
een oblegatie mitsgaders een
jaer interest van de selven oblegatie.
Concluydeert tot condempnatie van
dien mette costen.

OR 5657/314v
Solvit
Claes Pietssen, eysser contra Jan Jansz
Wortel, gearesteerde om betalinge
ter somma van 2 pont Vlaems ter
causse van 2 jaer arbeytsloon van
collectueren van de consumptie van
't sout. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Floris Claesz, eysser contra Neel
Jans gearesteerde om betalinge
ter somma van 12-19-0 ter causse
van laken gehaelt @ 1597 in de
maert. Concluydeert tot condempnatie
mette costen.
Meester Gysebert Jansz, eysser
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contra Cornelis Jansz Kueck,
gedaechde om leverantie van 100
ponden van zyn beste mayse case
by den eysser van de gedaechde gecocht
op condytie waer 't byaldien oostende
voor alreheylygen aen de vyandt
waer dat hy eysser daer voor
soude geven 15 gulden & belooft heeft
sander en dopges te leveren. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
OR 5657/315
Solvit
Pieter Janssen & Jan Lammertsz van de
Sydwint, eyssers contra Aeriaen Willemsz
van der Tocht, gedaechden om betalinge
ter somma van 12 gulden ter causse van
zeker gelt by den eyssers voor den
gedaechde betaelt daer mye den gedaechde
gehouden waer. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.
Condempnatie dach tot
Alreheylygen. Actum den
26en augusty 1602.

Albert Cornelisz Snel, eysser contra
Jan Pietersz Kistemaker op te Sydwint
gedaechde om betalinge te doen van
7-7-8 ter causse van verteerde costen
volgende den eysser syn redgyster. Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.

Scheepenen renoveeren
't voorjaerde vonnisse. Actum
den 26en augusty 1602.

D'selve eysser contra Uste Jansz van
Oude Nydorp, gedaechde om renovatie
van zekere verjaerde vonnisse van
date den 19e maert @ 1601. Concluydeert
tot condempnatie van dien met costen.

OR 5657/315v
Scheepenen taxeeren 't sallaris voor den twee weeten gedaen
aen den persoon van Dirck Pietersz in Broec op Langendyk
in een somma van 2-14-0. Actum den 26en augusty 1602.
Geconsidereert zynde dat Jacob Jansz van Winckel met Jan & Jacob
Hilbrantsz gebroeders syne swagers t'samen in matscappie geweest
zyn van zekere coopmanscap van casen in welcke Jacob Jansz
voornoemt zekere merckelycke nombre van casen heeft ingecocht
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& ande vermelde swagers gelevert / dewelcke weder alle deselve
casen t'haerder apotyte hebben vervoert & vercocht & de penningen
daer van procederend telckens geinnet gehadt over welcke compardry
d'voorzeyde Jacop Jansz ter presentie van goede mannen gerekent heeft
hem van zyne voernoemde swagers te resteeren de somma van 600-18-0
onvermindert zekere andere differenten & questien die zy boven
d'voorzeyden slot noch metten anderen te liquydeeren & te vereffenen hebben
wert gevraecht off d'voorzeyde swagers ten vordele van Jacob Jansz
voernoemt behooren gecondempneert te worden die vermelde penningen
te betalen volgende het slot van rekeninge met hemluyden
te vooren gemaeckt / dan off Jacob Hilbrantsz voorzeyt hen
van 't selve mach bevryden overmits hy op andere wegen
meerder als Jan aen eenyge huysluyden betaelt soude hebben.
Dunckt my ondergeseyde (onder correctie) naedien de voorzeyde
gebroeders belangen het gehouden & gemaecte slot in
questie Corrie de Bondi Snit zyluyden & elcx van hemluyden
pro rato / dat is ter halvo het voorzeyde slot nae rechten
gehouden syn te betalen / jae dat d'ene insolvent werd ende
d'andere dat sal moeten suppleren & boeten / offslaende het
gene sy wettelyc doceren sullen / op 't voorzeyde slot getelt ofte
betaelt te hebben & gereserveert d'eene broeder syn actie op
d'andere soe sy diesaengaende iet op den anderen reciprokelyc
ofte andersins te seggen hebben / Alle het welcke tusschen den
broeders (als Jacob Jansz) debiteurs in dit cas te vereffen
staet.
Aldus geadvyseert tot Alcmaer desen 28en juny @ 1602.
Stilo corecto / onder stondt gesz. F. van Nesse.
Dien volgende hebben Scheepenen den conseltatie van waerden
verclaert. Actum den 26en augusty 1602.
OR 5657/316
Scheepenen gehoort hebbende den eysch & concluysie van de Offycier
van Nydorper cogge van wegen de graefflicheyt van Hollandt
gedaen op & tegens Claes Heynderixz uuyt d'Eyder, Evert
Jetesz van Caypes & Pieter Jansz uuyt d'Eyder, tegenwoordich
gevangens & op dies in alles gelet nae behooren
condempneeren den voorzeyden gevangens te syn gebannen den tyt van
3 jaeren uuyt het scoutampte van Nydorpcer cogge op
pene soe sy enich van allen alhier comen wederomme
geaprehendeert werden op gheesel & brantmerck & huere
goederen geconfeyskeert tot proffyte van de hooch overicheyt
& by sonnenschyn te vertrecken.
In oirconden is dese by Scheepenen getekent op ten 26en
augusty 1602.
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& is Claes Heyndericxz alhier by de lantdrosts dienaers
gevanckelyc gelevert op ten 27en july & d'andere
twee personen den 6en augusty.
bij mij Jan Jansen Wit
bij mij Cornelis Pieters Breg
bij mij Jan Claes Oof.

by my Syvert Jansen hh
bij mij Jan Cornelis

OR 5657/316v
Den 9en September 1602
Vellich
Vellich
Condempneert dach een maent
off hy keert het over 14
dagen met beter recht. Actum
den 7en october 1602.

Jan Lammertsz, eysser contra Heynderic
Ouweneels, gedaechde om betalinge ter
somma 37-1-9 berekent gelt
ter causse van gehaelde waere
volgende d'eyssers boec. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette
costen com expensis.

Condempnatie dach tot Sinte
Katryn. Actum den 7en october
1602.
Sententie gelt 3 sth.

Idem eysser omme Dirck Jongeclaes
met een weete te roepen op zekere
arest op des voorzeyden gedaechdes landt &
dat om 41-5-8 berekent gelt.

Vellich
Solvit
Condempnatie dach 4 weken
off hy keert het over 14
dagen met beter recht. Actum
den 9en september 1602.
Versteken van keer & weer.
Actum den 23en september 1602.

De wedue van Claes Grootes, eyssersse contra
Jan Jansz Jongejan Oom, gedaechde om betalinge
ter somma van 22 gulden van verloopen renten
al overlanc verscheenen. Concluydeert tot
condempnatie mette costen com expensis.

Solvit
D'selve eyssersse contra Dirck Pietsz, gedaechde
om betalinge ter somma van 4-15-0 ter
causse van hoy, verschenen voor may laestleden.
Concluydeert tot condempnatie van dien mette
costen com expensis.
OR 5657/317
Condempnatie dach 6 weken.
Actum den 9en september 1602.

Floris Claesz, eysser contra Cornelis Rensz,
gedaechde om betalinge ter somma van 5-13-12.
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Noch 3 sth sententiegelt.
Condempnatie in gelt off uuytleg
twisken hijer & 14 dagen. Actum
den 9en september 1602.

D'selve eysser contra Cornelis Jansz Kuec,
gedaechde om betalinge van verpondinge
Noch 3 sth sententiegelt.

Den questie hinc inde twisken Claes Wyleffsz, eysser
& de wedue & kinderen van Cornelis Jan Aeriaens,
verweerders is op huyden voor 14 dagen in state
gestelt / Actum den 9en september 1602.
Scheepenen verclaeren voor vonis dat Neel Jansdr,
wedue Willem Dissel, eysser & de voochdt van
Allert Olbrants kint sullen conselleeren voor rechtgeleerden met het testament van Anna
Ysbrantsdr, moeder van Allert Olbrantsz
off Neel Jansdochter haer vercregen vonnisse
aen de ledgittima van de goederen van Allert
Olbrantsz sal mogen
ter execuytie stellen dan nyet te weten off
by testament van Anna Ysbrantsdr gemaeckt
Allert Olbrants haer soon geen ledgittima sal
moeten volgen. Actum den 9en september 1602.

Scheepenen condempneren den
gedaechdens in gelt off uuytleg
twisken hier & 14 dagen.
Actum den 9en september
1602.
Idem

Jan Cornelisz Scoolmeyster, eysser contra Aeriaen
Wyleffsz, gedaechde om gelt off uuytleg ter causse
van een boelseel ter somma 3 gulden 1 sth. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

eysser contra Heynderic Ouweneels, gedaechde om betalinge
ter somma 11 S gulden ter causse van erffpacht & arme-gelt.
Om gelt off uuytleg. Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Idem eysser contra Pieter Jongejans, gedaechde om betalinge ter
somma 15 gulden 2 sth ter causse van erffpacht. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

OR 5657/317v
Den 23 september 1602
Condempnatie dach 3 weecken

Meyster Gysebert Jansz, eysser contra
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mette costen salvo syn garand
op Symon Jacopsz. Actum
den 23en september 1602.

Dirck Pietersz van Langendyc, gearesteerde
om betalinge ter somma 3 gulden toegedaenc gelt ter causse van meesterloon.
Concluydeert tot condempnatie van
dien com expensis.

± Jan Cornelisz Aris Bertelmeris
Scheepenen condempneren den gedaechde Solvit Pieter Cornelisz Herbergier, eysser contra
in den eys & concluysie mette costen
Jacob Walich Aris ± gedaechde om betalinge
mits dat d'eysser syn penningen mach
ter somma van 4-7-8 ter causse van
innen van wien 't hem belieft.
verteerde costen.
en
Actum den 23 september 1602.
Solvit
Meester Cornelis als Procureur
van syn Jan Aeriaens bekent de
penningen & laet van wegen syn meester
gewillichlyc condempneren mits
hebbend aterminatie 2 maenten.
Actum den 23en septemb 1602.

In state 14 dagen. Actum
den 23en september 1602.

Cornelis Gysebertsz, eysser contra
Jan Aeriaensz Backer, gedaechde
om betalinge ter somma van 108 k
guldens nae vermelden syn oblegatie
verscheenen kerstyt laestleden.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
Jan Lammertsz van de Sydwint, eysser contra
Dirck Jongeclaes, gedaechde met een weet
om betalinge ter somma van 41-5-8 berekent
gelt al over lange verscheenen. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette costen.

OR 5657/318
Vellich

Floris Claesz, eysser contra Geryt Allertsz, gedaechde
om betalinge ter somma 14-12-12 ter
causse van laken. Concluydeert tot condempnatie.

Idem eysser contra Geryt Gerytsz van de Wyeel,
gedaechde als erffgenaem van syn huysvrouwen
moeder, gedaechde om betalinge 4-8-8
also syn huysvrouwe de goederen niet herCondempneert dach tot Sinte Katryn genomen heeft. Concluydeert tot condempnatie.
off sy keeren 't over 14 dagen
met beter recht. Actum den
7en october 1602.
Vellich

D'selve eysser, contra Jan Pietersz Veringloper,
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Vellich

gedaechde om betalinge ter somma van 11 gulden
17 sth ter causse van laken. Concluydeert
tot condempnatie.

D'selve eysser contra Jacop Dircxz Doncker,
& nopende de verpondinge is Jacob
gedaechde om betalinge in gelt off uuytleg
Dircxz gecondempneert in gelt of uuytleg nae vermelden syn boec van verpondinge
mitsgaders noch 3 gulden 12 sth 8 penn
dach 14 dagen. Actum den 7en
october 1602.
ter causse van taruw / offslaend 35 sth
daer op betaelt. Concluydeert tot condempnatie
Vellich
com expensis.
OR 5657/318v
Wy Jan Tomasz, Jan Cornelis Claes Kuypers, Aeriaen Symonsz
Nyekelant, Jan Claesz Oterlyc, Cornelis Pieter Bregs, Syvert Jansz
& Jan Jansz Wit, Scheepenen der stede van Nydorp doen kondt
eenen yegelycken dien't behoort dat also Albert Jansz van Nydorp
als oom & voocht van de nagelaten wedue & kinderen van † Hilbrant
Jansz zyn overleden broeder / uuyt crachte van Scheepenen vonnisse
deser stede / by hem tot laste van Cornelis Heyndericxz Schoudt van
Ouwe Nydorp vercregen van date den 21en januaryo
anno 1601 laestleden nae voergaende areste
mitsgaders sonnendaechdsge geboden & affictie van billetten, ter
gewoontlycker plaetssen gedaen & andere solemnyteyten in desen
geobserveert door Jan Symonsz geswooren boode ten overstaen
van Schoudt, Scheepenen & gerechte deser stede in't openbaer
by execuytie doen vercoopen heeft een enterye staende ende
leggende binnen Oude Nydorp by de kerck naest het Pastoors huys
nu tertyt naestbelent aen de noortoostzyde de costerye tot Oude Nydorp voorzeyd & aen de suytwestzyde het Pastoors huys al naer breder
vermelden den voorwaerden van vercoopinge van welcken
copie autentyc uit execuytieboec deser stede geredgistreert
staet & want Albert Jansz voernoemt uuyten naeme & vanwegen voorzeyd van den voorzeyden enterye cooper gebleven synde
voor de somma van 170 k guldens van 40 groten
Vlaems 't stuc / te betalen op 2 termynen & eerstcomende kerstyden
dagen / als kerstyt anno 1602 / & kerstyt anno 1603 nu eerstcomende / telkens d' eene helft van de voorzeyde hooftsomma / & dat
boven 15 k gulden / Die voorzeyde Albert Jansz moet betalen
voor demise van justytie, 't schryven & 't leveren van de decreetbrieff
aen ons Scheepenen & gerechte versocht heeft / dat hem
achtervolgende d'selve voorwaerden van den voorzeyden syne gedaene
coope / gelevert soude werden behoorlycke brievue van de decrete
nae stilo deser stede uuijt crachte van de welcke d'voorzeyde
wedue & kinderen van Hilbrant Jansz off actie van hen hebbende
den voorzeyde enterye rustelyc & vreedelyc soude mogen
aenvaerden besitten & gebruijcken soe hebben wy Schepenen
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voernoemt / nadien ons alles was voorzeyd es wetlycken is gebleken
& dat jegens den noncomparanten exsuprabondantie verclaert
is het vierde defout & d'selve versteken zyn van alle recht
& actie 't welc & elcx van hem tegens de begonste execuytie
& vercoopinge soude mogen hebben te pretenteeren d'selve
vercoopinge uuijt crachte & in der manyeren voorzeyd gedaen
geapprobeert & van waerden gehouden sulcx als wy noch
doen by dese tegenwoordige ontervende & ontgrondende mits
desen den voernoemde Cornelis Heyndericxz Schoudt geexecuyteerde
OR 5657/319
& allen anderen van den eygendomme van de voorzeyde enterye voor
nu & ten eewygen dagen / ervende grondende & vestende
daer inne & in den gerechten eygendomme van dien / den voorzeyden
wedue & kinderen van † Hilbrant Jansz / haeren erven
ofte den houder van desen / omme 't selve by hemluyden rustelyc
rustelyc vreedelyc geaenvaert beseten & daer mede gedaen
& gehandelt te mogen worden / als met andere huere eygene
vrye goederen volgende den voorzeyden gedaene coope & voorwaerden
vooren geroert tot welcken eynde wy dese opene brieve
van decreet besegelt by my Ryckert Ryckertsz van Vollenhove
Schoudt tot Nydorp cogge, ter causse d'voorzeyde Scheepenen nu tertyt
selver geen zegelen gebruycken / & hebben wy voernoemde Scheepenen
desen elcx bysonder ondertekent opten 15en augusty @
1602 / my present Secretaris Nydorp Floris Claesz Buijten
& was ondertekent:
Aeriaen Symons merck / by Jan Claessoon
by my Jan Cornelis / by my Cornelis Pieter Breg / by my Syvert
Jansz / by my Jan Jansz Wit.
Scheepenen condempneren Jan & Cornelis Claesz Oterlicx
sones / mitsgaders Jan Heyndericxz gedaechden ten
versoecke van Claes Symonsz Vlaer / om getuychenis
der waerheyt te geven binnen 24 uren naedat
henluyden interogatorium overgelevert is.
OR 5657/319v
Den 7en october 1602
Solvit
Vellich
Condempnatie dach tot Sinte Katryn
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den 7en
october 1602.
Versteken van keer & weer. Actum

Symon Jacob Symons, eysser contra
Jacob Allertsz, gedaechde om betalinge
ter somma van 8 gulden 18 sth 12 penn
ter causse van gehaelde waer.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.
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den 4en november @ 1602.
Aen mannen namenlyc: Symon Willemsz
Oomes, Jan & Piet Sytsz & dat
d'arbyters soe pertyen nyet acorderen
huer advys by schrifte sullen
overleveren. Den 4en november 1602.

Meyster Gysebert Jansz, eysser contra
Aeriaen Jan Ustsz, gedaechde om betalinge
van meesterloon & dat tot seggen
van goede mannen.

Condempnatie dach een maent
Solvit
off hy keert het over 14 dagen
met beter recht. Actum den 21en
october @ 1602.
Versteken van keer & weer.
Actum den 18en november 1602.

Dirck Jansz Snyer, eysser contra
Jan Koeman, gedaechde om betalinge
ter somma van 21-12-8 ter causse
van toegeseyde penningen. Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.

Jan Tyssen furneert.
Scheepenen gehoort den questie hinc inde twisken Jan
Symonsz Bode, eysser & Pontiaen Jansz Schoudt
tot Harincarspel, verweerder
om betalinge van sommatie
& renovatie gelt daer van den gedaechde susteneerd
te mogen volstaen gelyc als men tot Scagen & elders
van dies betaelt & op dies in alles gelet naer
behooren verclaeren voor vonnisse soe den Bood bewyst
dat hy in onse juerisdictie 12 sth ontfangen heeft dat
den gedaechde mede sal 12 sth betalen.
OR 5657/320
Solvit
Claes Teunisz van Waermenhuysen com socius,
Condempnatie dach 14 dagen
eyssers contra Pieter Heyndericxz, gedaechde
mette rechtelycke costen. Actum
om d'eyssers te indempneeren costeloos ende
den 7en october 1602.
schadeloos van Wyert Pietersz t'Alcmaer
mette voldoen aen de selve Wyert ofte hem
eyssers selffs een somma van 19 gulden -- sth
mette 't verder verloop waer voor hy gedaechde
geseyt & hem sterck gemaeckt heeft
voor Lammert Claesz van Oude Nyedorp. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Solvit
Compareerde voor de Rolle
Cornelis Jan Usstsz & heeft

Jan Ustsz van Oude Nydorp laet hem
gewillichlycken condempneeren ten behoeve
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hem gestelt cautionaris
voor Jan Ustsz syn vader
om te voldoen den willyge
condempnatie hier tersyden.
Actum den 16en december
1602 / present den Offycier
& my als Secretaris
Floris Claesz Buyten.

broer Jansz Scoenmaker tot Hoorn,
voocht van Haesse Frans & de kinderen
van Claes Claesz Ydes, deselve te betalen
de somma van 90 gulden berekent gelt / ter causse
van gehaelde waere rogge & anders
mette rechtelycke costen mits surceerend
d'execuytie een maendt. Actum desen
7en october @ 1602 by gespannen vierscaer.

Cornelis Rensz van Oude Nydorp laet hem gewillichlyc
condempneeren Symon Claes Symons tot Hochtwoudt te
betalen ter somma van 28 gulden. Actum den 7en october
anno 1602 / ter presentie van Jan Jansz Wit & Syvert
Jansz Scheepenen.
Scheepenen condempneren Cornelis Rensz, Jan Ustz, Geryt Allertielmans,
Heynderic Ouweneels, Jan Pietsz uuyt d'Boome, Pieter Jongejans, Teus Grises,
Jan Maertsz Keuninc, Jacop Ruych, Pieter Garbrantsz in gelt off uuytleg
contra Pieter Heyndericxz nae vermelden syn boec twisken hier
& 14 dagen. Actum den 7en october 1602.
OR 5657/320v
Den 21en october 1602
Condempnatie dach 6
weecken off hy keert het over
14 dagen met beter recht.
Actum den 21en october 1602

Solvit

Pieter Cornelisz Sytsz, eysser contra
Cornelis Cornelisz Wagenaer wonende
te Edam, gearesteerde om betalinge
ter somma van 7 gulden 4 sth ter
causse & als reste van meerder somma
van gelt by den gearesteerde op Reyer
Mullers Roomse reys gecocht & ontfangen.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

Schepenen ontseggen den
Solvit
eysser synen eys & concluysie
opten gedaechde gedaen & genomen
by alsoveer Aeriaen Gerytsz
over 14 dagen bewyst betaelt
te syn / & aengaende den koe
aen mannen.
Scheepenen wysen voor vonnisse also
Aeriaen Corneliss-- presenteert den eet te doen,
dat hij daermede sal mogen
486

Aeriaen Cornelisz van Koedyc, eysser
contra Geryt Heertgesz als geordoneerde
voocht van Geryt Willemsz Terdiec,
gedaechde om betalinge ter somma
van 32 gulden 15 sth ter causse van
eem vette koe by Geryt Willemsz
van de eysser gecocht & te dancke
ontfangen. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

volstaen. Actum den 10en maert
1603. Dienvolgend heeft Aeriaen
Cornelisz den eed gedaen.

Mitsgaders noch een uuytinge van
een questye daer aen Aeriaen
Gerytsz & de Schout van Koedyc
gebleven is.

Scheepenen condempeneeren den
gedaechde in de qualyte als vooren
aen de eysser te betalen een somma
van 2 gulden 10 sth & dat voor taxe,
versceyden renten aen mannen geweest.
Actum den 7en april @ 1603.
Condempnatie dach tot
Solvit Aeriaen Symonsz Nyekelant, eysser contra
kerstyt off hy keert het
Jan Pietersz Veringloper, gedaechde om betalinge
over 14 dagen met beter recht.
ter somma 13 gulden 8 sth 8 penn berekent
en
Actum den 21 october 1602.
gelt, reste van een koe overlange verscenen.
Concluydeert tot condempnatie van dien mette
Versteken van keer & weer.
costen hierome gedaen. Com expensis.
en
Actum den 4 november 1602.
OR 5657/321
Op huyden den 21en october @ 1602 is alhier onder
den gerechte dach handen van Jan Jansz Weesmeyster
ten behoeve van Neel Jan Cnaeps & Cornelis Jansz Quant
ofte huere credyteurs gefurneert een somma van 25 gulden
volgende den uuytspraeckt tusschen den voorzeyden Neel Jans &
Quant ter eenre & Sy Aris mette voochden van Aris
Allertsz ter andere & dat in voldoeninge van de uuytspraeck
by Meesters Hillebrant Valc & Clement Fabius, in date
den 21en september 1602 laestleden.
Dien volgend versochte aprobatie.
Scheepenen aprobeeren den gedaene consingnatie. Actum den 21en
october anno 1602.
Scheepenen verclaeren dat de Sequesters van † Aeriaen Jansz Snyer
sullen mogen betalen alsulcke dootsculden als ten huyse van
Jan Lammerts, Pieter Symonsz & Pieter Lammertsz Waert
doen Aeriaen Jansz overleden waer gehaelt es mits dien
aen te tekenen & op hemluyden rekening ter boec stellen.
Actum den 21en october 1602.
Cornelis Gyseberts, eysser contra Dirck
Aeriaen Snyers, gedaechde om betalinge ter somma
van 21 gulden 3 sth reste van meerder
somma. Concluydeert tot condempnatie mette
costen.
Actum den 21en october anno 1602.
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Solvit
Condempnatie dach tot
Sinte Catryn ten waere den
gedaechde 't selvyge over 14
dagen keerde met beter recht.
Actum den 21en october @ 1602
Versteken van keer en weer.
Actum den 4en november
1602.

Jan Pieter Dirck Claesz, eysser contra Claes Oleffsz
gedaechde als possesseur van hem eyssers
hypoteec om betalinge van een jaer lyffrente
monterend ter somma van 4 gulden. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette costen. Actum
den 21en october @ 1602 & dat by foute
van betalinge het huys & erff verclaert sal
worden daer voor execuytabel.

OR 5657/321v
Compareerde in juydytie Dirck Aeriaen Snyers &
bekende sculdich te wesen Cornelis Gysebertsz de somma
van 21 gulden 3 sth daer van hy beloofde aen Cornelis Gyseberts
te betalen 7 gulden twisken hier & kerstyt eerstcomend
ende de reste soe haest als d'omleg van de boel van †
Aeriaen Jansz syn vader gedaen is & sal alsdan
Cornelis Gysebertsz ontfangen 't gunt Dirc Aeriaensz by sententie
van preverente soude mogen opcomen & soe dies te cort coemt
dat hy in dien gevalle dies sal opleggen. Actum den 21en october
@ 1602.
in juydytie rechtelijk [PW/57]
OR 5657/322
Den 4en november 1602
Solvit
Aeriaen Gerystsz Butterpot als oom & voocht
van Claes Roods kinderen, eysser contra
Jan Hilbrantsz ofte zyn gemachticht,
gedaechden om rekeninge & dier volgende
betalinge van zeker leverantie van
casen by den gedaechde van de voorzeyde
kinderen gecocht
& te dancke ontfangen. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette
costen / com expensis.

Schepenen hebben den
different opgestelt om
redenen negen maenten.

Solvit
Idem eysser in der voorzeyden qualyte contra
Griet Hilbrantsdr mette voochden
van Jan Schagers kinderen, gedaechdens
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om betalinge ter somma van 7 k
guldens 5 sth, reste van meerder somma
ter causse van coop van een gelde
veers. Concluydeert tot condempnatie
van dien mette costen com expensis.
Solvit
Cornelis Renssen, eysser contra Dirck
Jansz, Jan Jansz Kuec & Cornelis
Jansz Kuec misgaders Jacob Garbrants,
gedaechden om leverantie van een
termynbrieff van zeker lant by den
gedaechdens van de eysser gecocht. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
OR 5657/322v
Solvit
Jan Cornelis Scuytvoerder tot Oude Nydorp, eys(
concla Claes Wyleffsz, gedaechde om
betalinge ter somma van 9-17-8
ter causse van zeker 5 gulden min
een stoter by den gedaechden ontfangen van des
eyssers gelt daer hy d'eysse soude geven
't welc hy onder hen behoudt & 4-19-0
5-1-0 van vracht van casen, verckens
& arbeytsloon coemt tosamen 9-17-8.
Concluydeert tot condempnatie mette costen
com expensis.
Solvit
Jan Cornelisz Scoolmeyster van de Sydwint,
eysser contra Claes Voorin, gedaechde
om betalinge ter somma van 7-2-8 nae
vermelden een boelseel van Aeriaen
Snyer. Concluydeert tot condempnatie in
gelt off uuytleg mette costen com
expensis.
Pieter Cornelisz Sytsz, eeysser contra
Heynderic Ouweneels, gedaechde om betrekeninge & dien volgende betalinge.
Concluydeert tot condempnatie van dien mette
costen com expensis.
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OR 5657/323
Den Offycier heeft belooft den
inpost
te furneeren.
Scheepenen condempneeren den voorzeyden
Cornelis Jansz Brouwer den
geeyste somma te betalen twisken
hier & kerstyt ten waere hy
't selffyge keerde met beter recht
twisken hier & 6 weecken
& by foute van betalinge dat
den voerduers ven wesende het
hypoteec daer voor sal zyn
verbonden & execuytabel mette
costen / Actum den 4en november
anno 1602.

Ryckert Ryckertsz Schoudt als volmachticht
van de E. Rentemeester Pterbar Crystyaensz,
eysser contra Cornelis Jansz Brouwer
van Enchuysen, gearesteerde om belalinge
ter somma 256 gulden hooftsoms met noch
96 k guldens verloopen renten
nae vermelden den rentebrieff
daer van synde. Concluydeert den eysser dat
het hypoteec in den brieff geroert hier
voor verclaert sal worden verbonden &
execuytabel com expensis.

rest my den 40e penning 2-10-0.
Scheepenen verclaeren by vonnisse dat Jacob Aeriaen Syverts
de voochdye van Pieter Jongejans kint sal mogen quytschelden 't welc hy de facto gedaen heeft. Actum den
4en november @ 1602.
Scheepenen ordoneeren tot een voocht van Allert Olbrants
kint / omme den goederen hier te redgeeren tot nutscap
& proffyte van 't voorzeyde weeskint / Cornelis Reyersz
Oom Keel. Actum den 4en november 1602.
Scheepenen condempnereen Jan Tysz, Pte Tysz, Lysabet Pieter Tys
Jacop Tysz & Meynu Beykesdr contra Pieter Heyndericxz
in gelt off uuytleg twisken hier & 14 dagen nae vermelden
syn redgyster ter causse van lantscot & verpondinge. Actum
den 4en november @ 1602.
OR 5657/323v
Scheepenen verclaeren dat Floris Claesz sal mogen lichten
onder cautie de restytuendo 12 gulden 19 sth rustende onder
den gerechte / also die hem van Neel Jans in juyditie
van Scheepenen opgedragen syn.
Compareerde by gespannen vierscaer Claes Pietsz onse
medebuerman tot Nydorp & heeft gecedeert ende
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getranspoirteert gelyc als hy mits desen cedeerde
transpoorteerend in vryen eygendome opdraecht in handen
& ten behoeve van Aeriaen Gerytsz Butterpot mede wonend
binnen Nye Nydorp ofte zyne erven / alle syne muebelye
goederen te weten: 2 stucx bedden, 8 deekenen 8 oorkussene
4 groene stoelkussens, 2 keetels, 1 copere pot, 1
groene tafel, 1 bedpan, 1 spiegel, 1 schrien &
voorts alle andere syne roerende goederen met ooc een
besegelde kustincbrieff + beenster onder Geery Geryt Heertges
daer noch als reste in competeert 140 gulden spruytend
van Meester Claes huys omme daermede te doen &
laten & t'synen wille te mogen aenvaerden als syne
vrye eygene goederen & dat voor seker borchtochte
van 250 gulden waer inne Aeriaen Gerytsz hem + aloverlanc + voor
d'voorzeyde comparant veroblegeert heeft. Aldus gedaen ter
presentie van Jan Cornelisz, Jan Claesz, Syvert Jansz
& Jan Jansz Wit Scheepenen, den Offycier & my als
Secretaris
Floris Claesz Buyten.
OR 5657/324
Den 18en november anno 1602

Condempnatie in gelt off
uuytleg mette rechtelycke
costen. Actum den 18en november
1602.
Dienvolgend is Willem Hansz
gecondempneert omme Bremer te
vryen.

Solvit

Jan Pietersz, eysser contra Jan Cornelis Claes
Kuypers, gedaechde om costgelt van een koe
mitsgaders verschooten penningen van koegelt.
Concluydeert tot condempnatie van dien
mette costen / com expensis.

Solvit

Aeriaen Gerytssen, eysser contra Cornelis
Claesz Kistemaker, gedaechde om
betalinge ter somma van 12-10-12
ter causse van smeer / offslaend
3 pont keerssen met waechgelt
& inpost daer op betaelt. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.
Pieter Lammertsz woonachtich binnen
Medenblic, eysser contra
Pieter Pietersz Bremer als borch &
princepael voor Willem Hansz ter
causse van een boelbrieff daer van
synde ter somma 5-5-4. Concluydeert tot
condempnatie in gelt off uuytleg
com expensis / affslaend nyetemin
't gunt daer op betaelt is.
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OR 5657/324v
Op huyden den 18en november 1602 is by gespannen vierscaer
by Aeriaen Jansz Brouwer als Sequester van de desolate
boel van Aeriaen Jansz Snyer onder den gerechte ghefurneert een somma van 54-5-0 ten behoeve van de
gemeene credytueren van Aeriaen Snyer voornoemt.
Ende is Dirck Aeriaen Snyers als mede-credyteur
der selver boel te syner versoecke geacordeert omme
deselve penningen te mogen lichten onder cautie de
restytuendo / indien naemaels bevonden worde
sulcx te behooren.
Dien volgende heeft Dirck Aeriaensz deselve penningen
gelicht onder belofte de restytuendo als boven
& heeft daer voor Geryt Aeriaen Snyerts van Winckel
hem geconstytueert borch als princepael onder renonsciatie
van benefiscium ordinus dinysionis et excuytionis
makende daer voor subiect syn persoon & goederen & beloofde
Dirck Aeriaensz d'voernoemde borge van de voorzeyde borchtochte te indempneeren vry, costeloos & schadeloos te houden & dat onder gelycke
verbant als voorzeyd es van syn persoon & goederen
alles voor Scheepenen by gespannen vierscaer / actum ut supra.
Scheepenen hebben Cornelis Jansz Castercom & Jan
Jacobsz van Wieringe geordoneert tot voochden van de
oude kinderen van Heynderic Pieter Koots. Actum den
18en november 1602.
Scheepenen condempneeren Pieter Heyndericxz Secretaris
tot Oude Nydorp omme drie mael 24 uren naedat
hem van de Offiscier d'interrogatorium overgelevert
sal syn daer nae getuychenis der waerheyt
te geven. Actum den 18en november 1602.
OR 5657/325

Violentelyken
geinvadeert heeft
de huysinge van
Symon Jacobsz.

Scheepenen gehoort hebbend d'eys & concluysie by Ryckert
Ryckertsz Schoudt, eysser gedaen op & tegens Dirck Pietersz
uuyt Broec op Langendyc ingedaechde met een weet omme
betalinge ter somma van 40 gulden uuyt sake den ingedaechde
noch syn quetsinge nyet heeft aengebracht noch den persoon nyet
gereleveert heeft wien 't hem aengedaen heeft concluydeerde
den eysser dat den gedaechde volgend 't plackaet soude werden
gecondempneert in den voorzeyden eys & concluysye.
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Doen recht condempneeren den voorzeyden ingedaechde
tegens den voorzeyden Offycier naer vermelden onse prevelegie
in 20 ponden & apsolveren hem van vorderen eysch & concluysie
op welcke vonnisse den Officier hen stelt appellant
voor den Hove in Hollant.
Scheepenen condempneeren Aeriaen Jan Custsz contra
Meester Gysebert Sirurdgyn volgende den uuytspraeck
ofte advys van goede mannen in een mulcte van
15 gulden & dies te betalen d'eene helfte over
14 dagen & de reste lichtmis eerstcomend met
compensatie van costen & daer van van meesterloon van de
quetseur dien den voorzeyden Aeriaen Jansz in syn
arm aengedaen waer & by den voorzeyde Meester gecureert is.
Actum den 18en november 1602.
Op welc Meester Gysebert protesteert.
Scheepenen gehoort den eys van preverentie by Floris Claesz
Geryt Amelsz, Meester Cornelis, Pieter Jansz van wegen
Jacob Gerytsz Vlaerdinc & Cornelis Jansz Monseur
gedaen op 25 gulden rustend onder den gerechte toebehoort
hebbend Neel Jans / & quant / doen recht prefereeren
Floris Claesz naeblyc voor hemluyden gebleken is
prefereren Floris Claesz voor al met 12 gulden 19 sth &
houden de vorder reste in advys 14 dagen.
Doende vorder recht verclaeren dat de vordere credytueren aen
de vorder reste sulle concueren ponts ponts gelyc. Actum
den 16en december 1602.
Op huyden den 16en december 1602 compareerde Pieter Jansz Procareur & heeft
van wegen monseur by provysie gelicht 11 sth daer voor hy hem stelt
als cautionaris de restytuendo.
OR 5657/325v
Den 2en december 1602
Solvit

Cornelis Rembrantsz, eysser contra
Jacob Dirck Jan Donckers, gedaechde
om rekeninge & dien volgende
betalinge. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Solvit

Claes Aeriaensz Bommer, eysser
contra Cornelis Jan Bleskes, gedaechde

Vellich tegens 45 scell.
Condempneert off hy keert het
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over 14 dagen met beter recht
twisken hier & een maent.
Actum den 2en december 1602.

om betalinge ter somma 3 gulden 6 sth
nae vermelden syn oblegatie als
reste van meerder somma. Concluydeert
tot condempnatie mette costen.
Solvit
Claes Voorin, eysser contra Tryn
Exsses off haer gerechte voocht
als erffgenaem van Pieter Jansz
haer soon, gedaechde om betalinge
ter somma van 4-10-0 berekent gelt
mitsgaders noch rekeninge & dienvolgend betalinge. Concluydeert tot
condempnatie van dien com expensis.

Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren den
gedaechde metten eysser te rekenen
twisken hier & 14 dagen.
Actum den 2en december 1602.

D'selve eysser contra Aeriaen Pietersz
Smeerdenborst, gedaechde om rekeninge
& dien volgende betalinge. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette
costen / com expensis.

OR 5657/326
Scheepenen condempneeren Pieter Jan Jaep Mes tegens
den Offycier ter oorsake dat hij gedaechde aene Aeriaen
Jan Ustsz gequest heeft in een mulcte van 10 pont
nae vermelden den prevelegien van Nydorp.
& belang & den vordere eysch
houden Scheepenen voor dees tyt
in advys. Actum den 16en december 1602.

Albert Jansz als voocht van syn broeders kindere
& Reyer Nyssen voor hem selven, eyssers contra
de Sequesters van de desolate boel van Joris
Matyssen & syne vercochte goederen versoecken
dat de Sequesters sullen gehouden syn die
credyteurs der selver boel te doen dachvaerden
ofte syteeren te compareeren opte preverentie
der selver boel tegens den naesten rechtdach.
Mits ooc dat den voorzeyden Sequesters sullen gehouden
syn den penningen alreede van de selven boel alrede
verscheenen te innen & onder den gerechte
te furneeren tegens den naesten rechtdach
omme alsdan te mogen disponeeren wien daer toe
494

gerechticht sal syn.
Solvit
Jacob Janssen van Winckel, eysser
contra Jacob Dirck Jan Donckers, gedaechde
om betalinge van 10 gulden arbeytsloon
van collecteuren by den gedaechde hem
eysser belooft & toegeseyt heeft om
te betalen. Concluydeert tot condempnatie
van dien mette costen com expensis.
Solvit
Condempnatie dach tot kerstyt
in gelt off uuytleg. Actum
den 2en december 1602.

Jan Cornelisz Scoolmeyster, eysser contra
Cornelis Amels, gedaechde om betalinge ter
somma 6 gulden 8 sth 8 penn nae
vermelden syn boelseel verwilckeurt.
Concluydeert tot condempnatie van dien
in gelt off uuytleg twisken hier en 8
dagen / com expensis.

OR 5657/326v
Solvit
Geryt Florisz, eysser contra Claes Wylefsz,
gedaechde om betalinge ter somma 111
gulden 14 sth ter causse van kaes
by de gedaechde gecocht & te dancke
ontfangen. Verscheenen kerstyt 1600
met behoorlycke interest totten
effectueelen betalinge toe / nae
beloop des tyts / vermogens den
oblegatie daer van zynde, offslaend
nyetemin 6 gulden daer op betaelt.
Concluydeert tot condempnatie van
dien / com expensis.
Scheepenen condempneeren
den Sequesters van de desolaten
boel van Jan Maertsz Kueninc
het hoy in den eysch geroert
twisken hier & acht dagen
te leveren costeloos & scadeloos
& by foute van dien / dat den
Sequesters den boelseel sullen royeeren en scadeloos.
Actum den 2en december 1602.

Solvit
Aeriaen Brouwer com socus als reyverante
contra den Sequesters van de desolaten
boel van Jan Maertsz Kueninc,
gedaechdens & gerequeerdens omme
de requeranten leverantie te doen costeloos
van sulc hoy als sy requeranten
in't boelhuys van Jan Maertsz van
hemluyden gecocht hebben ofte
by foute van dien geroydgeert te hebben
den boelbrieff soe veele als die
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op de requeranten spreeckend is. Concluydeert
ten fyne voorzeyd com expensis.
OR 5657/327
Vellich
Condempnatie dach een maent
off hy keert het over 14
dagen met beter recht. Actum
den 2en december 1602 mette
rechtelycke costen.

Solvit

Rembrant Frericxz t'Schagen, eysser contra
Cornelis Claesz van de Weel, gedaechde om
betalinge ter somma 15-4-0 gulden ter
causse van laken. Concluydeert tot condempnatie
van dien mette costen / com expensis.

OR 5657/327v
Den 16en december anno 1602
Tys Jorisz Albert Jansz reysnyssen & de Armevoochden deser
+ Jan Cornelis Michiels +
stede + credytueren van den deso& Cornelis Wyertsz Hoochtwoudt laten boel van Joris Matysz
+ Michiel Dircxz Hoochtwoudt
Blockhuys. Dienen op huyden
van haerluyder eyssche van
Scheepenen verclaeren voor vonnisse
preverentie. Versoecken dat
dat alle vordere credytueren hueren
alle noncomparanten by
eysch van preverentie twisken hier
vonnisse van Scheepen sullen
& een maent sullen comen overleveren
werden versteken & geinponeert
op pene van verstec. Actum den 16en
een eewich swygen & silentium
december 1602.
vermogens voorgaende billetten
& clocgheslach in
Scheepenen prologeeren't versteck 14 dagen
desen geaffidgeert & gedaen
op pene als vooren / verclaeren den genen
& dat dienvolgend Scheepenen
die alsdan nyet en heeft gelevert te syn
sullen disponeeren op de
versteken & geinponeert een eewich
preferentie / & doen recht.
en
silentium. Actum den 13 january 1603.
Schepenen verclaeren dat alle credytueren
haer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye
by den Officier eysser op Pieter Folcxz gedaechde
gedaen & genomen / doen recht wysen het
different aengaende Tines Trec aen mannen
& ontseggen den Offycier synen vorderen eysch
& concluysie aengaende toter den quetseur soe den
Offycier sustineert opten gedaechde gedaen & genomen.
Actum den 16en december 1602.
OR 5657/328
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De Sequesters off haer gemacht / ---- op huyden
geacordeert omme een rechtelycke weete te mogen laten
doen & Claes Govertsz + van Veenhuysen + en syne borgen intedagen tegen
ad primam vermogens den boelseel van de desolaten boel van Aeriaen
Snyer vermogens den clausule in de voorwaerden
van de voorzeyden boelseel geinsereert / inhoudende dat houders
van de voorzeyden boelseel, alle uuytpoorteren vermogen te roepen
met een rechtelycke weet specealyc voor dese vierscaer
van Nydorp. Actum den 16en december 1602.
Voor betalinge van 19-13-0 van goederen by hem in den boelhuyse
van † Aeriaen Snyer vercocht.
Jan Cornelisz van Winckel com socus mede credyteurs
van Joris Mathyssen Blochuys, imployeerend alle behoorlycke
& gewoontlycke debadt van rechte princepael tegen den
brieff van Tys Jorisz die is een soon van Joris Matyssen
sessionant / & ooc opten brieff van Dirck Jan Robbes com socus
met haer brieve van indempnyte / & voort d'ander
brieve ---- versoeckend datter by myn E. heeren nae rechte
& behooren op gelet sal worden / employerend op alles geleth.
Meester Cornelis versoeckt copy en dach.

OR 5657/328v

vanaf hier: gedaagde gedaechde

Den 13en january @1603
Allert Jan Spanes, eysser / contra
Sybrant Cornelisz Dulles, gedaechde
om betalinge ter somma van 10 gulden
ter causse van arbeytsloon by den
eysser / aen de gedaechde met decken verdient.
Concluydeert tot condempnatie mette
costen com expensis.

Vellich

Solvit Heynderick Heyndericxz, eysser contra
Claes Pietsz, gedaechde / om betalinge ter
somma van 36 sth 8 penn ter causse
van boter & broot uuyt des eyssers
huijs gehaelt / concluydeert tot condempnatie
mette costen / com expensis.
Maerten Jan Kruijns als oom & Cornelis
Heyndericxz scoemaker als voocht van de
497

kinderen van † Cornelis Jansz
Kruijns, eyssers contra Wyleff
Gerytsz van de Sydwint, gedaechde
om betalinge ter soma 450 gulden hostst
met noch.
vellich in gebreke, in het ongelijk gesteld [MNW/646]
solvit heeft betaald [LbgO/45]
OR 5657/329

821 - 1601 kerstyt

Ontfangen voor inpost: 2-10-0.
Scheepenen condempneren Cornelis Jaspersz Pieter Jan Almers van Oude Nyedorp eysser
de geeyste somma te betalen &
contra Cornelis Jaspersz ofte syn gemacht
dat het hijpoteec in den brieff
gedaechden / om betalinge ter somma van 124
gulden
daer voor sal zijn execuijtabel.
spruijtende van kustincs vermogens den
besegelden scultbrieff in date den 20en
april 1600 / daer van zijnde. Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis
& dat het hypoteec in den selven brieff
verbonden hiervoor verclaert sal
worden execuijtabel.
Pieter Jan Almers laet hem gewillichlyc condempneren
de Schoudt van Warmenhuijsen als voocht van 't nagelaten
weeskint van Pieter Pieter Buermans in een somma van
135 k gulden 17 sth 12 p
mits dat d'execuytie sal surceeren den tijt van 14 dagen.
Actum den 13en january anno 1603.
Schepenen condempneren
Cornelis Jaspersz den geeijste
somma te betalen & dat het
hypoteeck in den brieff daer
van sal zijn execuytabel.

Pieter Heyndericxz van Oude Nydorp, eysser
contra Albert Jansz als cooper van de enterije
van Cornelis Heyndericxz Schoudt gedaechde
Concluydeert den eysser dat den gedaechde
gecondempneert sal worden omme den versceenen
kustinc alhier ten befette te furneeren by
gespannen vierscaer / & dat by Scheepenen
gedisponeert sal werde op de preverentie.
com expensis.
Aeriaen Gerytsz Buttepoort alydgeert in iudytie
dat waer van de huer /.
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allegeeren in rechten bijbrengen, aanwijzen [PW/8]
in iudicio op de rechtszitting [LbgO/29]
OR 5657/329v
Den Offyscier heeft hem op huyden als cautionaris
gestelt voor de lichtinge van zekere penningen berustende onder
Jan Cornelisz Kuyper toecomende aen Gerijt Amelsz by de
wedue van Willem Dirck Backers voor den soma . . . . . . .
Scheepenen gehoort hebbende den eyschen van Albert Jansz,
Ontfanger van verpondinge & Dirck Claessen Scotfanger
van Nijdorp eyssers op & tegens Gerijt Gerijtsz Velserman vanwegen zijn moeder gearesteerden om gelt
off uuijtleg nae vermelden haer boecken & den
exceptien van den Offyscier als gemacht van Velserman
doen recht condempneeren den voorseyde Velserman in gelt
off uuijtleg twisken hier & 8 dagen / off 't staet
langer met gemoedt / Actum den 13den januarij 1603.
Scheepenen condempneeren soe Claes Govertsz in de geheele
somma volgende den boelbrieff van de sequesters van de
desolaten boel van Aeriaen Snyer / als princepale
sculdenaer tot 19-13-0 & condempneeren vorde
Willem Claes Nayers, Pieter Govertsz & Jan Jansz
Ryersz alle van Veenhuijsen / als borgen & voor
Claes Govertsz elcx respectivelijcken voor soeveele
als by borgen gebleven syn / in gelt off uuijtleg
twisken hier & een maent /
mits d'een betalende d'ander gevreijt te sijn
offslaende nyetemin 't gunt Claes Govertsz duechdelyck
voor de sequesters vescooten heeft / mette rechtelycke
costen ter goeder rekeninge /
off 't staet langer met gemoedt (zie ook: /351v, 6e alinea, linker kantlijn)
OR 5657/330
Scheepenen condempneren Pieter Claesz Kuckes contra Pieter
Heyndericxz in gelt off uuytleg twisken hier & 8 dagen
ter causse verpondinge & lantscot nae vermelden syn boec.
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Schepenen condempneren Claes Symon Vlaers Jacob Jan Hennensrad
OR 5657/330v

Den 27en januaryo 1603
Solvit

Symon Claesz voocht in desen
laet hem gewillichlyc condempneren
den 250 gulden te betalen mits
dat d'execuytie sal surceeren
6 weecken. Actum den 27en
january 1603.

Heynderic Jan Symons van Winckel
als man & voocht van syn huysvrouwe,
eysser contra Symon Claesz als man
& voocht van de nagelaten wedue †
Willem Cornelis Claes Kuypers, gedaechde
om betalinge ter somma van 251-0-0
vermogens zijn oblegatie. Concluydeert tot
condempnatie van dien mette costen.
Maerten Jansz, eysser contra Claes
Wyleffsz als princepael van een
somma van 325-0-0 volgens Twilckens
boer tot Nydorp mitsgaders Aeriaen
Gerytsz Butterpot als voocht van de
wedue van Cornelis Jan Aeriaens † zal
als possesseur van hen eyssers hijpoteec.
Concluydeert tot condempnatie van dien mette
costen
mits d'een betalend d'ander bevrijt te syn
& dat by foute van betaling het hijpoteec
daer inne geroert hiervoor verclaert sal zyn
execuytabel.

Vellich
Solvit
Aen mannen Symon Jacops
Jan oom & Pieter Heyndericxz
mits soe pertijen nijet acorderen
dat sse 't advys scriftelyc sullen
overleveren /Actum den 10en
maert 1603.
De gedaechde is gecondempneert
aen de eysser te betalen een somma
van 10 gulden 5 sth twisken hier
& een maent. Actum
den 21en april 1603.

Heijnderic Jansz poorter van syn ooms
wegen eijsser contra Gerijt Allert
Tielmans, gedaechde om betalinge ter
somma van 14 gulden 15 sth ter causse
van lanthuer verschenen al onder
sekere jaeren. Concluijdeert tot condempnatie
van dien com expensis.

De gedaechde eyst in recoventie 25 sth.

OR 5657/331
Aen mannen

Solvit Willlem Dircxz van de Sydwint, eysser contra
Aeriaen Symonsz Nyekelant, gedaechde als
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Scheepenen verclaeren voor vonnis
dat d'eysser sal getuychnis inbrengen van alle -----------off sepluyden binnen 14 dagen
op verstec.

voocht van Dirck Willems kinderen.
Scheepenen verclaeren voor vonnis 't seggen van delyt
van waerden te weten dat d'oude kinderen sullen
mogen volstaen mits uuytkerende t'samen 4-10-0
vermogens d'uytspraec. Actum den 22en april 1603.

Geryt Florisz & Jan Pietersssen intervernieeren voor Aeriaen Symonsz ome den selven
swagers & voochden voor +
+ vry te houden.
haere huysvrouwen
Aeriaen Symonsz Nyekelant is op huyden den 5en maye
1603 volgens syn versoeck gerelaxeert & ontslagen
by den gerecht van zyn voochdye & heeft dienvolgende d'selve voochdye quytgeschonden aengaende
de voochdye van Dirck Willems ouwe kinderen
Scheepenen ordoneeren Cornelis Michielsz van de Sydwint
mede tot een voocht met Jacob Aeriaensz van de kinderen
van † Pieter Dissel den 27en january 1603.
Symon Jacob Symons, eysser contra Pieter
Jongejan Snyers, gedaechde om betalinge ter (Suyers ?)
somma van 202 gulden
7 sth volgen. . . . . . . . . . .
Solvit

Symon Jacob Symons, eysser contra
Aeriaen Cornelisz Decker van
Aeriaen Cornelisz Decker van Veenhuysen
Veenhuysen laet hem
als borch & princepael sculdenaer
gewillichlyc condempneeren onder renotiatium voor Pieter Jongejan
den geeijste somma + te betalen + mette vorder-- Snijers, gedaechde om betalinge ter somma
van
twisken hier ende 14
202 k guldens 7 sth volgende syn oblegatie
dagen off 't staetlanger met
daer van zynde verscheenen kerstyt laest
gemoedt. Actum ter presentie
leden. / Concluydeert tot condempnatie
van alle de Sceepenen by gespadnen
van dien mette costen com expensis.
en
vierscaer desen 27 januaryo
anno 1603.
Compareerde mede voor Scheepenen voernoemt Pieter Jongejan Snyers
diewelcke hem gewillichlycken laet condempneeren omme Aeriaen
Cornelisz Decker van 't gunt voorseyd is te vryen te indempneeren ende
ongemolesteert te houden. Actum ter presentie van alle de Sceepenen
desen 27en anno voorseyd.
OR 5657/331v
Solvit

Pieter Pietersz Bremer, eysser contra Wyleff
Pietersz Costers, gedaechde om betalinge ter
somma van 3-0-0 ter causse van spanen
by de gedaechde van de eysser gecocht. Conluydeert
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tot condempnatie com expensis.
Sijmon Willemsz versoeckt een rechtelycke weet
tot Woglom binnen de juerisdictie van Hoorn gedaen
te werden aen de persoon off ter woonplaetsse van Tryn Symen
Pieter Willem Teunis wedue met Willem Pieterss
haeren soon ofte der selver gerechte voocht vermogens
zeker arest op haer landen alhier gelegen gedaen
omme deselve by dien rechtelycken gedaecht te hebben
tegens ad priman te compareeren den . . . . february
eerstcomend met den requerant te maken huercedulle van
sulc lant als de requigerant van de gerequiereerde gehuert
heeft & dat in confurmite van de selve gemaecte huer
& voorts ten dage dienende te sien procedeeren aengaende
d'voorseyde geontraheerde huer soe nae rechte/.
Solvit

Jacob Walich Aris, eysser contra Pieter
Walichsz zyn broeder, gedaechde
om betalinge ter somma van 26 guldens
ter causse van duechelijcke berekende
penningen. Concluydeert tot condempnatie van
dien mette costen com expensis.

Scheepenen condempneeren Cornelis Rensz
contra Wyleff Pieter Costers ter causse
van molengelt in gelt off uuijtleg twisken
hier & 14 dagen. Actum den 27en januarij 1603.
OR 5657/332
Scheepenen gehoort den eijs van de Offyscier gedaen op &
tegens Pieter Folckertsz Campen gedaechde condempneeren
den gedaechde in een mulcte van 1 pont volgende den
preveledgen van Nydorp van sijn gedane mestreck
& stellen 't vorder versoec in state. Actum den 27en january
anno 16o3.
Den Offyscier versoeckt op 't gestede vonnis dat Pieter Volckertsz
volgend 't placaet gecondenpneert sal worden in de boete van 10 pont
pertyen hinc iude acorderen waer't by aldaer dat in tijde &
wijlen bij sententie van den Hove verclaert worden dat 't placcaet
sal standt houden dat Pieter Folckertsz alsdan sal betalen den
10 pont in questye.
Claes Wyleffsz alydgeert in inydytie dat Aeriaen Gerijtsz
Butterpodt een lichtvogel is seggende hem sulcx te willen
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bewysen. Actum den 27en january 1603.
Den questie hinc iude twisken Aeriaen Gerijtsz als voocht
van Cornelis Schippers met huere kinderen eyssers &
Claes Wyleffsz verweer is op huyden by Scheepenen
gerenvoyeert aen rekeninge by goede mannen mits
dat pertyen ten wedersyden hem rekeninge scriftelijc
sal overleveren & dat voor Aeriaen Koeiweyt, Pieter Claesz,
Albert Jansz, Floris Claesz & Pieter Heyndeicxz. Actum
den 27en januaryo anno1603.
Vellich ij
Ontfangen voor inpost ---rekende 2-5-8
Noch ontfangen . . . 4 sth 8 penn.

Aeriaen Pietersz Grootemaech als
broeder en voochd van Jongeneel Grootes,
eysser contra Cornelis Renssen, gedaechde om
Scheepenen condempneeren den gedaechde betalinge ter somma van 108 gulden mettet
den geeyste somma te betalen binnen
vorder verloop tottet effectuele betalinge
een maent off ten waeere den
toe, spruijtende van geleende penningen.
gedaechde binnen 14 dagen stelde
Verscheenen de Sint Jan lestleden vermogens
cautie suffesant gelyc als
den oblegatie daer van zynde com expensis
hy gepresenteert heeft. Actum
offslaend 19 sth daer op betaelt.
den 23en february 1603
mette rechtelycke costen.
in state stellen ophouden, uitstellen [PW/105]
alydgeert
OR 5657/332v
Scheepenen condempneeren Albert Jansz als oom
& vanwegen zyn broeders wedue & kinderen als
cooper van de enterye van Aedriaen Heyndericxz Scoudt
omme d'voorseyde cooppenningen onder den gerechte alhier te
furneeren & dat twisken hier & 14 dagen. Actum
den 27en januaryo 1603.
OR 5657/333
Den 10en februaryo anno 1603
Jan Cornelisz Joncker sijt de sequesters -- van den
desolaten boel van Aeriaen Wyleffsz sculdich te wesen
ter causse van kustinge / een soma van 477
gulden 13 sth.
ende laet hem gewillichlyc condempneeren de voorseyde
somma te betalen mits dat d'execuytie sal surceeren
den tyt van 14 dagen. Actum den 10en february
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anno 1603.
Solvit

Claes Aeriaensz Schuytvoerder tot
Barsingerhorn, eijsser contra de wedue
van Pieter Maertsz Cortman, gedaechde
om betalinge ter soma 24 gulden reste
van meerder soma ter causse van rogge
volgende d'eyssers redgyster. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

ij Vellich
Solvit D'selve eysser contra Lijsabet Pieters
en
Condempt actum den 10 maert aen de Nyesloot, gedaechde om betalinge
1603 mette costen.
ter somma van 19-6-0 reste van meerder
somma van rogge volgende d'eyssers
redgyster. Concluydeert tot condemptie
com expenses.
Solvit
ij Vellich
Scheepenen condempneren den gedaechde

metten eysser te rekenen twisken
hier & 14 dagen & dienvolgend
te betalen binnen een maent
na date van rekenen mette costen.
Actum den 23en february 1603.

D'selve eysser contra Jan Aeriaensz Backer
van den Sydwint, gedaechde om betalinge ter
somma
van 16-5-0 reste van rogge
volgende d'eyssers redgyster. Concluydeert
tot condempnatie com expensis.

OR 5657/333v
Solvit
Wert gecondempneert den ghedaechde
in den voorseyden guldens & noch 5 gulden
huyshuer ter goeder rekeninge
mits dat d'execuytie sal suerceren
voor een maent mette
rechtelycke costen. Actum
den 10en februry 1603.
Scheepenen justijficeeren den brieff
suffesant te sijn.
2 Vellich
Scheepenen condempneren den
gedaechde in den eys & concluijsye

Jan Ustsz van Bersingerhorn als broeder
ende voocht van Aecht Yffsdochter,
syn suster, eysser contra Sybrant
Cornelisz, gedaechde om betalinge
van 7-10-0 & bovendien van huijshuer - ter goeder rekeninge vermogens
voorgaende accoort & interpretatie
by mannen gedaen / Concluydeert tot
condempnatie van dien com expensis.

Floris Claesz, eysser contra Willem Jacop
Claes Teenges, gedaechde om betalinge ter
somma
van 24 sth van een halff ellen wert
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mette costen. Actum den 10en
maert 1603.

kersen volgende syn boec / Concluydeert tot
condempnatie mette costen com expensis.

Scheepenen condempneeren Aeriaen Gerijtsz Butterpot
contra Albert Janssen in rekeninge mits dat
't gelt daer Albert Janssen van Jan Hilbrants's wyff
wettich opgedragen is / sal in affslach strecken.
& is voorts Geryt Willemssen gecondempneert contra
Albert Janssen in gelt off uuijtleg nae vermelden
syn boec. Actum den 10en februarij 1603.
OR 5657/334
Solvit

Condempneert in gelt off uuijtleg Solvit
nae vermelden sijn boec
twisken hier & 14 dagen.
Actum den 23en februarijo
1603 mette costen.
Vellich

Cornelis Jacob Mullers, eysser / contra
Jan Willemsz, gedaechde om betalinge
ter somma van 37-10-0 ter causse van
nog een leverantie van een koe
verscheenen Symon & -------- laestleden.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis.

Cornelis Jan Ustsz, eijsser contra Pieter
Jongejan Snijers, gedaechde / om betalinge
van molentscot nae vermelden syn boec.
Versoeckt daer van gelt off uuijtleg.
Concluydeert tot condempnatie van dien
com expensis.

Solvit Pieter Janssen van Winckel procureur, eijsser
contra Symon Jacob Sijmons, gedaechde om betalinge
ter somma van 39 sth als reste van
meerder somma ter cause van verscooten penningen
& verdient sallaris. Concluydeert tot condemptie van
dien com expensis.

OR 5657/334v
In der sake hangende voor dese vierscaer van Nydorp twisken
den Offyscier, eysser & Evert Yssebrantsz met Neel Claesdr
van Oude Nydorp, gedaechdens hebben Scheepenen den voorseyden
Offyscier van synen eysch & concluysye opten voorseyden gedaechden
gedaen en genomen ontseijt & den gedaechden daer van geapsol-
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veert so den voorseyden
gedaechdens henluyden trouwe binnen den eersten maendt
bekent gemaeckt hebben / Actum den 23en februaryo @ 1603.
Voor Cornelis Cornelisz &
Dirck Jansz Scheepenen
tot Oude Nydorp.
Op welcke vonnisse den Offyscier hen stelt apellant voor
den Hove van Hollandt.
Van gelycken hebben Scheepenen Pieter Pietersz van Twisch
met Alyt Jacobsdr van den eysch & concluysye by den
Offyscier van Nydorp cogge op hem gedaen geapsolveert
also den voorseyden gedaechdens henluyden trouwe binnen
den eersten maendt voor Jacob Pietersz Koeman ende
Cornelis Reijersz Scheepenen tot Nydorp bekendt
gemaeckt hebben. / Actum den 23en februarij @ 1603.
Solvit Claes Huysjannes van Winckel, eysser
contra
Jan Claes Tijsses, gedaechde om betalinge
ter somma van 25-5-8 ter causse
van laken volgende d'eyssers redgyster.
Concluydeert tot condempnatie van dien
mette costen com expensis.

Vellich

Scheepenen condempneren Aeriaen Gerytsz Butterpot contra
den Offyscier / in een mulcte van 10 scellingen also hy over vonnis
gedongen heeft. Actum 23en februaryo 1603.
OR 5657/335
Condempnatie dach 14 dagen
& by foute van betalinge; dat het
hijpoteec daer voor verbonden
daer voor sal syn execuytabel
Actum den 23en februarij 1603.

De armevoochden, eyssers contra Pieter Claes
Meijster Heyndericx gearresteerde om betalinge
ter somma van 6 gulden verscheenen rente concluyeert
tot betalinge van dien & by foute van dien dat
't hypoteec daer voor verbonden verclaert sal
wesen daer voor execuytabel mette costen
con expensis.

Scheepenen condempneeren Pieter Claes Meyster Heyndericx, contra
Albert Jansz ter causse van verpondinge in gelt off uuijtleg
nae vermelden syn boec twisken hier & 14 dagen. Actum den
23en februaryo 1603.

506

Den questie hinc iude twisken Aeriaen Gerytsz Butterpot als
voocht van Cornelis Schippers wedue con socus, eyssers &
Claes Wyleffsz, gedaechde is op huyden in state gestelt. Actum den
23en februaryo 1603.
Scheepenen condempneeren alle de credijtueren van Cornelis
Heyndericxz Schoudt henluyden eys van preferentie
over te leveren twisken hier & een maent op pene
van versteck. Actum den 23en februaryo 1603.
Scheepenen condempneeren vorder alle den credytueren van
Aeriaen Heyn henluyder eys van preferentie te comen
overleeveren twisken hier & een maent op pene van
versteck. Actum ut supra.
Scheepenen condempneeren Jan oom Wyleff Gerijtsz, Geryt Gerijtsz,
Reyer Borstz, Pieter Huijbertsz, Jochem Heertgesz & Symon
Aeriaensz contra Pieter Heyndericx achtervolgen syn
boec ter causse van verpondinge & lantscot gelt off
uuijtleg twisken hier & 14 dagen / Actum den 23en
februaryo 1603.
OR 5657/335v
Den 10en maert 1603
De gearesteerde doet eyss in reconventie
versoeckt restytuytie van 't gunt hij over
d'voorseyden vracht overgegeven heeft en
dat ter discretie van goede mannen.
Solvit
Scheepenen condempneeren den
gedaechde contra d'voorseyde eysser in 15 sth
van verdient dachgelt & ontseggen
den voorseyden gedaechde zyne vordere
eijsch & concluysye opten gedaechde
gedaen & genomen. Actum den 2den
april @ 1603.
Solvit
Condemptie dach een maendt.
Actum den 10en maerte 1603
mette costen.

Jan Cornelisz van Oude Nydorp, eysser
contra Garbrant Aeriaensz van
Veenhuysen, gearesteerde om
betalinge ter somma van 4-11-0
ter causse van scuijtvracht &
arbeytsloon. Concluydeert tot condempnatie van dien mette costen
cum expensis.

Claes Jansz Wever, eysser contra
Marijtgen Pietersdr alias Scoonert
gedaechde om betalinge ter somma
van 31-4-0 reste van kustinge
verschenen kerstijt 1601. Concluydeert tot
condempnatie van dien mette costen
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& dat by foute van betalinge 't voorseyde
huijs & erff daer den kustinc van
spruijtende is hier vooren verclaert
sal worden execuytabel.
Pieter Jansz Snyer eysser contra
Dirck Jonge Claes gearesteerde om
betalinge ter somma van 6 gulden
reste van meerder somma ter
causse van verdient arbeytsloon.
Concluydeert tot condemptie
van dien mette costen.
OR 5657/336

Solvit
Allert Pietersz oomke van Schaghen, eysser
contra Cornelis Rensz & Dirck Jansz
Kuec, gedaechden om betalinge ter somma
van 39 k gulden ter causse
van verloopen renten mits d'een betalende
d'ander bevryt te sijn. Concluyeert tot
condempnatie van dien mette costen.
Solvit

Condempnatie dach een maent
off 't staet langer met gemoedt.
Actum den 10en maert 1603 mette
costen.

Allert Jan Spanes, eysser / contra Sybrant
Cornelisz, gedaechde om betalinge van
gelt van riet tot 4 gulden noch van arbeytsloon 5-17-8 coemt t'samen een somma van
9-17-8. Concluydeert mits dien
tot condempnatie mette costen.

Jan Claes Tysses laet hem gewillich condempneeren
Claes Huysjannes te betalen twisken hier & 8
dagen ter somma van 25-5-8. Actum den 10en maert
1603 in presentie van Jan Huybertsz & Cornelis
Reyersz Scheepenen.
Solvit
Condempnatie dach een maent
off 't staet langer met gemoedt.
Actum den 10en maerte 1603
mette costen.

Geryt Taemssen vanwegen Jan Jaspers
erven, eyssers / contra Pieter Jongejans, gedaechde
om betalinge ter somma van 6 gulden als
reste van een oblegatie / Concluydeert
tot condempnatie van dien mette costen.

Solvit
Scheepenen renoveeren 't voorseyde Jan Cornelisz van Luttgewinckel versoeckt
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verjaerde vonnisse. Actum
den 10en maerte anno 1603.

renovatie van zekere voorjaerde vonnisse
contra Cornelis Rensz geweesen den 19en
martio 1601 / Concluydeert tot condempnatie van
dien & condempnatie van 40 gulden als reste
van de voorseyde somma. Actum den 10en maert 1603.

OR 5657/336v
Scheepenen renvoyeeren den questye hinc in den twis---de wedue & kinderen van Cornelis Jan Aeriaens,
eyssers & Claes Wyleffs verweerder ad nova aen
ende arbyteren mits soe se pertyen nyet connen
s'acordeeren. Dat sse in dien gevall heur advys
schriftelyc sullen overleeveren. Actum den 10en
maert 1603.
Op welcke Ysebrant Cornelisz verfanger sijne mede
cosocius proveceert hen als appellant
voor den Hove van Hollandt. Actum ut supra.
Pieter Willem Dircx van Oude Nydorp & Jan Piet van de
Sydwint syn gecondempneert contra Claes Goverts nadat
hem huyden interrogatoire gelevert is binnen 2 mael
24 uren heur getuychnis te doen. Actum den 10en maert
1603.
ii Vellich

Pieter Heerkes van 't Waertlant
als gemachticht van Herc Jansz
tegenwoordich wonende in 't landt
van Scouwen, eysser contra
Claes Jansz van Oude Nydorp, gedaechde
om 10 gulden berekende penningen van
huijsheur. Concluydeert tot condemptie
van dien / com expensis.

Vellich
Scheepenen condempneren Jacob
Jan Ustsz in den eijsch & concluysie.
Actum den 5en may 1603.

Tys Jansz van wegen syn moeder en
voor hem selven, eysser contra
Jan Ustsz, gedaechde om 8 gulden 11 sth,
reste van meerder somma van hout
volgende d'eijssers redgyster. Concluydeert
tot condemptie com expensis.

OR 5657/337
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Vellich

Solvit

Scheepenen verclaeren by vonnisse
dat alle credytueren binnen
hier & een maendt heur
eys van preferentie sullen
over te leeveren op pene van
versteck. Actum den 10den
maert 1603.

Willem Hansz, eysser contra Bremer, gedaechde
om betalinge ter somma 31 gulden ter causse
van een koe. Concluyeerdt tot condempnatie
mette costen com expensis.
D'credijtueren van de desolaten boel van †
Cornelis Bertomensz Snyer versoecken dat alle
credijtueren die eenyge actie opten boel
competeren
gehouden sullen wesen haer eijs van preverentie
op huyden over te leeveren om by Scheepenen
by sententie van preferentie gedisponeert
te werden naer behoorden off ten minsten binnen
14 dagen op versteck.

Claes Pietges, eijsser contra Pieter Jongejaen Snijers
gedaechde om betalinge ter somma 83-15-0 nae
vermelden sijn brieff daer van zynde met
't verder verloop van dien van verschijndach
aff totten effectuelen betalinge toe. Concluydeert
tot condempnatie com expensis mette costen.
Pieter Jongejans laet hem gewillichlyc condempneeren
mits dat d'execuytie sal surceeren een maendt off 't staet
langer met gemoedt & dat in de geeyste somma mette
rechtelycke costen. Actum den10en maert 1603.
OR 5657/337v
Den 19en maert anno 1603
Solvijt Dirck Claesz Backer con socius eyssers / contra
Gerijt Willemsz Terdiec off syne geordoneerde
voochden, gedaechdes om betalinge ter somma
van 15 gulden 3 sth ter causse van backen
& coopbroot van over lange jaeren herwerts
offslaende 3 gulden 4 sth daer op betaelt
rest noch 12 gulden min een sth. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette costen
com expensis.
Vellich
Condempnatie dach een maent
mette costen & dat by foute van
betalinge 't voorseyde huys & erff
daer voor sal syn verbonden &

Cornelis Claes Loops, eysser contra Jacob
Jansz van Oude Nydorp, gedaechde om
betalinge ter somma van 15-10-0 gulden, reste
van een weefftau verscheenen lichtmis
lestleden. Concluydeert tot condempnatie
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execuytabel. Actum den 7en
aprill @ 1603.

Schepenen wysen conperuit &
opsoluytie van der instantie mette
costen. Actum den 7en april
anno 1603.

van dien mette costen com expensis
& dat het voorseyde weeftou hier voor
verclaert sal worden verbonden &
execuytabel.
Cornelis Jan Bleskes, eysser / contra
Jacob Cornelis Rensz, gearesteerde
om betalinge ter somma 5-9-0 van
verteerde costen. Concluydeert tot condempnatie
van dien mette costen / com expensis.

OR 5657/338
Scheepenen condempneren den
den gedaechde den eysser te betalen
de somma van 30 k guldens
nae vermelden den eys &
concluysye hier ter syden.
Actum den 5en may 1603.

Aeriaen Cornelis Schipperz, eysser
contra
Kremer, gedaechde om betalinge ter somna
van 30 gulden ter causse van lammeren.
Concluydeert tot condemptie van dien
mette costen / com expensis.
D'eyser seyt in plaetsse van arest de belofte van
Velserman te hebben daer voor te artifeereeren

---Den Offyscier van wegen
Velserman ontkent eenich
contract met Albert Janssen
gemaeckt off yet gelooft
te hebben. Seyt ooc ongehouden
te sijn te verantwoorden van
't hoy dat yemants beesten
hebben gegeten.
Albert Janssen persisteert
en versoeckt condempnatie op
d'een off d'ander & dat
ten minsten immers de koyen
off 't gelt daer van comende
hier voor verclaert sal
worden execuijtabel.
Den Offyscier persisteert
als vooren.

Jacob CornelisJacobs en Albert Janssen tsamen
eyssers contra Geryt Gerytsz Velserman van
Haerlen in der qualijtte & soe veele hem
de saeck mach confirmeeren, gearesteerde
met Cornelis Aeriaen Spanes, zyne huerman,
t'samen gedaechdens alhier. Susteneeren d'voorseyde
eyssers hoe den voernmoemde Cornelis Aeriaensz
d'eyssers hoy en een groot deel van dien
staende aen een clamp buijten in de Boomen
gehaelt heeft & 't selv ---- de koyen
van hen gedaechdens soe elcx hen die behooren
staende in de huysinge van voorseyde Velserman
by Cornelis Aeriaensz bewoont laten opetten
daer over d'eyssers merckelycke scade gedaen
es. Concluydeeren daeromme d'voornoemde
eyssers dat die gedaechdens elcx in
qualyte & soe hen 't selve aengaen mach
gecondempneert sullen worden hen eyssers
syne haere geleleden scadete beteren & betalen
tot discretie van Schepenen ofte ander
goede mannen hem dies verstaende
mette costen & dat die koebeesten
welcke 't voorseyde hoy geettet hebben &
daer over by de eysser in arreste genomen
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syn daer voor verclaert sullen worden
execuijtabel.
OR 5657/338v
Scheepenen verclaeren by vonnisse
dat 't huijs, erff & landt by
Jan Cornelisz Joncker van de
sequesters van de desolaten
boel van Aeriaen Wijleffsz
gecocht voor 't achterwesen
sal zyn execuytabel / Actum
den 10en april @ 1603 mette
costen.

De sequesteren van den desolaten boel van
Aeriaen
Wyleffsz, requeranten & eyssers contra
Schoudt Joncker van Langendyc,
gedaechde met een weet. Concluyderen
d'eyssers dat by Scheepenen vonnis
't landt & huysinge by de gedaechde
eyssers gecocht verclaert sal worden
execuytabel voor haer achterwesen
vermogens voorgaende willyge condemnatie com expensis.

OR 5657/339
Den 7en april anno 1603
Solvit
Jan Aeriaen Meynerts van Oude Nydorp
als man & voocht van Anna Jansdr
syne huysvrouwe, eysser contra Pieter
Heyndericxz van Oude Nydorp eertijts
voocht van Anna voorseyd, gedaechde om betalinge
van 2 jaeren verscheenen renten des jaers
23 gulden / spruytende van een oblegatie
houdende op Cornelis Michielsz &
Cornelis Jongejans / off leverantie van dezelve oblegatie competerende Anna voorseyd.
Concluydeert tot condempnatie van dien
mette costen com expensis.
Aeriaen Jan Ustes laet hem gewillichlyc condempneeren de wedue van Jan Doesz van Ouwe Nydorp
twisken hier & kerstyt eerstcomende te betalen een
somma van 160 k guldens van 40 grooten
Vlaems 't stuc / als reste van kustincx en spruytende
van Jan Breeckes huijs / & by foute van betalinge
't voorseyde huijs daer voor execuytabel & belooft haer
noch bovendien te betalen binnen 8 dagen een somma
van 12 gulden 15 sth verloopen interesten. Actum den
7en april anno 1603. Geschiet in presentie van
Jacob Koeman Scheepen en my Secretaris.
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Solvit

Geryt Gerytsz van de Weel & Symon Lutjaeps,
eijssers contra Cornelis Jaspersz, gedaechde om
betalinge ter somma van 545 gulden vermolgens syn oblegatie
daer van zynde. Concluydeert tot condempnatie
van dien, mette costen com expensis.

OR 5657/339v
Cornelis Rensz, eysser contra Jonge Jan Kue(c
Dirck Jansz Kuec, Jacob Garbrantsz &
Cornelis Jansz Kuec, gedaechden.
Solvit

Aen mannen namentlyc Jan
Janssen, Oomes Jan & Jan Aeriansz
Kael, twisken hier &14 dagen
& dat by foute van comparytie
soe den gedaechde ge----aveert
zynde de rekenscap sal staen aen den
eysser & nyet aen de gedaechde. Actum
den 7en april anno 1603.

Schepenen condempneeren
den gedaechdens omme den eijssers
van 545 gulden metten verloop
van dien totten effectuele
bevrydinge costeloos ende
scadeloos te ontheffen &
t'eindempneeren
nae vermelden syn brieve van
ontheffinge / Actum den
7en april @ 1603.

Cornelis Jansz van de Sydwint, eysser contra
Jacob Jan Ustsz, gedaechde om betalinge
van zekere scade die den gedaechde hem
eysser gedaen heeft in't ryden met een
srech / & dat by goede mannen / Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis.

Pieter Cornelisz Sytsz, eysser contra
Heynderick Ouweneels, gedaechde om
rekeninge & dien volgende betalinge.

Symon Lutjaeps & Gerijt Gerijtsz van de
Weel, tesamen requeranten & eijssers contra
Cornelis Jaspersz, gedaechde & gerequereerde
omme d'eyssers costeloos & scadeloos te
houden t'eindempneeren & te ontheffen
van alsulcke borchtochte als sy eyssers
tosamen & een voor alle voor d'gedaechde
hebben aengedaen onder renosertie
ten behoeve van Nanninc Aerentsz Ruych
tot Hoorn ter somma van 545 gulden mette
behoorlycke intereste ofte verloop van
dien totte effectuele bevrydinge toe.
Concluydeeren tot condempnatie van dien
mette costen.

OR 5657/340
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Den questie hinc inde twisken den Offyscier, eysser & Sybrant Cornelisz
verweerder is op huijden den 7en april @ 1603 wederom in state gestelt.
Compareerde op huyden den 7en april 1603 Claes Cornelis, anders
Claes Neel Garbrants & heeft zyn voochdye van Reyer Jansz
kinderen quytgescouwen, & dat met believen van den gerechte.
Condempnatie, dach een maent
& dat by foute van betalinge
't huijs & erff in den eys geroert
geroert daer voor sal wesen
execuytabel mette costen
Actum den 7en april 1603.

Claes Gerytsz Smidt van Oude Nydorp, eysser
contra
Sybrant Cornelisz gedaechde om
betalinge ter somma van 21 gulden 7 sth
ter causse van yserwerc aen gedaechdes
huijs gelevert, berekent gelt. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette costen
com expensis & dat 't selve huijs daervoor
verclaert sal worden execuytabel.

Compareerde Jan Jansz Jan van Hoorn & heeft met believen
van de gerechte zyn voochdye van Jan Scagers kinderen gedaen
gescouden. Actum den 7en april @ 1603.
Solvit
Jacob Jan Ustsz, eysser contra Pieter Jongejan
Snyers, gedaechde om betalinge ter somma van
13 gulden 7 sth ter causse van arbeytsloon
& berekent gelt. Concluydeert tot condempnatie
van dien mette costen / com expensis.
OR 5657/340v
Albert Jansz in de qualyte soe hy procedeert dient van eysch
van preferentie op de penningen procederend van de vercochte enterije
van Cornelis Heyndericxs Schoudt & concluydeert pro ut in scriptes.
Insgelycken Haessen Fransz van Hoorn.
Insgelycken versoeck Arent Jacobsz Brammer, soe hij procedeert
geprefereert te syn mettet gunt hy bevonden sal worden
te cort te coomen aen de penningen comende van syn speceaele
hypoteec waer van de preferentie dient tot Alcmaer
vermogens syn quale verbant op Cornelis Heyndericxs & alle
sijne goederen als bij besegelde brieve daer van sijnde.
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Albert Jansz als voocht van Geertgen Florisz versoeckt geprefereerd
te zijn mette 't gunt bevonden sal worden in der voegen
als Arent Jacopsz boven geroert.

Scheepenen condempneeren
Schipheer Slootges, Pieter
Jongejans, Marytgen Pieter
Willems & Cornelis Cornelis
Dircx contra Jan Cornelisz
Scoolmeyster tot Oude Nydorp
in gelt off uuijtleg twisken
hier & een maent nae
vermelden syn boec ter
causse van erffpacht.
Actum den 7en april
anno 1603.

Solvit

Jan Cornelisz Scoolmeijster tot Oude Nydorp,
eysser contra Schipheer van Oude Nydorp,
gedaechde om betalinge ter somma 69 gulden
ter causse van erffpacht lange versceenen
kerstyt laestleden. Concluydeert tot
condempnatie com expensis.

Solvit

D'selve eysser in de voorseyde qualyte, eysser
contra Pieter Jongejans, gedaechde om
betalinge ter somma 24-12-6
ter causse van erffpacht versceenen
kerstyt laestleden. Concluydeert tot
condempnatie van dien com expensis.

Solvit

D'selve eysser contra Pieter Cornelis wedue,
gedaechde om betalinge ter somma van omtrent
31-10-12 op goede rekeninge ter
causse van erffpacht verscheenen kerstijt
1601-1602 & laestleden. Concluydeert tot
condempnatie com expenses.

Solvit

D'selve eysser contra Cornelis Cornelis Dircx,
gedaechde om betalinge ter somma van 30-5-0
ter causse van erffpacht verscheenen
kerstyt anno 1600 & 1601 & 1602
vermogens zyn redgyster. Concluydeert tot
condempnatie van dien mette costen
com expensis.

Solvit

Dirck Claesz Backer, eysser, contra Cornelis
Wever, Herbergier tot Eerstwoudt garresteerde
doet eijsch versoeckt dat den gedaechde zyn actie

OR 5657/341

OR 5657/341v
Den 21en april anno 1603.
De gearesteerd
wert by Scheepenen
gecondempneert in den eys
in desen geroert. Actum
den 21en april @ 1603.
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Scheepenen condempneeren den
gearesteerde contra den Scoudt
ter causse van vellich eyst also
hy nyet compareert in de veylyge 
------ na vermelden den prevelege
& kuer alhier. Actum den 21en
april 1603.-- 15 gulden.

soe hij enich heeft sal instytueeren ofte bij foute
dat hem geinponeert sal werden een eewich
silentium.
bijgeschreven tekst onleesbaar # #

Solvit
Scheepenen condempneren den
gearesteerde in den eys &
condluysye & dat ------------rekeninge. Actum den 21en
april 1603.

Cornelis Stoeldreyer, eysser contra Cornelis
Wever, Herbergier tot Eerstwoudt, gearresteerde
om betalinge ter somma 2-17-0 van arbeijtsloon. Concluydeert tot condempnatie van dien
com
expensis.

Pieter Jongejan Snyers laet hem gewillichlyc
condempneeren Jaceb Jan Ustsz binnen 14 dagen
te betalen ter somma van 13 gulden, 7 h sth aldus
gedaen in presentie van alle de Scheepenen by
gespannnen vierscaer opten 21en april anno 1603.
OR 5657/342
Scheepenen gehoort den eysch van Offyscier,
eysser gedaen op & tegens Sybrant
Cornelisz, gedaechde ordoneeren den voorseyden
Offyscier synen eysch met middelen te
stellen by geschrifte met pertinente
concluysye & acordeeren den voorseyden gedaechde
daer van copie & dach te 14 dagen
om hem daer tegens te defendeeren
& voorts de sake te volschryven confurmelyc d'ordonatie der Heeren Staten op
't stuc van de justytie gemaeckt om daernae by Scheepenen disponeert te worden
naer behooren & reserveeren de costen
van desen ten uuyteynde van de sake
Actum by gespannen vierscaer
desen 21en april @ 1603.
Den Offyscier, eysser contra Pieter Folckertsz, gedaechde seyt
d'eysser hoe dat den gedaechde met een instrument van wapen
eenen Dirck Aeriaen Piet Geryts geinflugeert heeft een
quetseur in syn buijck. Concluydeert daeromme dat den voorseyden
gedaechde ter oorsake van dien sal gecondempneert werden in
30 sc'Heeren ponden nae vermelden 't placcad.
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Pieter Folckertsz, gedaechde concluydeert tot nyet ontfanckelyc
& by ordone tot apsoluytie van den eysch & concluysije
by den Offyscier op hem gedaen & genomen mette costen
also by hem nijet en is geattenteert dan in nootweer
in't beschutten van syn lijff 't welc elc nae rechte geoorloft
is, behalven dat des Offysciers inpertinent is volgende
de prevelegie alhier.
Den Offyscier persisteert bij synen so genomen eysch & concluysye
& seyt dat den gedaechde syn intendit nemmermeer en sal
bewysen den rechten genoch synde dat hij't uuijt
nootweer heeft gedaen.
De gedaechde dach om te duyplyceeren.
OR 5657/342v
Voor duyplyc seyt Pieter Folckertsz, gedaechde, dat selffs
den Offyscier nyet en can seggen veel min bewysen dat
de gedaechde Dirck Aeriaensz heeft besprongen en sulcx
als overlast ende off anders in petulantie te hebben
geinflygeert 't welc nochtans den Offijscier toestaet
te veryfieeren. Employeerend alle vorder ende nadere
duyplyke van rechte.
Persisteert nyetemin by syn concluijsie versoect als vooren.
Schepenen verclaeren voor vonnis dat Pieter Folckerts
zyn bewys sal comen op huyden inbrengen. Actum
den 21en april @ 1603.
iij vellich

solvit

Condempnatie off hy keert
het over 14 dagen met beter recht.
Actum den 2en junij 1603.

Pieter Jansz van Winckel als ontfanger
van 't scultboec van † Dirck Claesz
Opdam, eysser contra Jacob Allertsz
van Oude Nydorp, gedaechde om betalinge
ter somma van 7 gulden 8 sth 8 p
ter causse & als reste van fleys al
over lange verscheenen volgende 't gredijster
van Dirck Claesz. Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.

Geryt Gerijtsz laet hem gewillichlyc condempneren
Floris Claesz twisken hier & 14 dagen te betalen
ter somma van 2-4-0. Actum in presentie van
alle de Scheepenen desen 21en april 1603.
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petulantie dartelheid [PW/80]
OR 5657/343
Dirck Gerytsz van de Langereys, eysser
contra Maarytgen Pieter Cornelis van
Oude Nydorp, gedaechde om betalinge ter
somma van 22-5-4 ter causse van
rogge & andere waer volgens d'eysers
redgysters lange verscheenen. Concluydeert
tot condempnatie van dien mette costen
com expensis.
Idem eysser contra de swager van
Appelpent wonende by 't Verlaet tot Oude
Nydorp, gedaechde om betalinge ter somma
van 2-3-0 nae vermelden sijn boec
concluydeert tot comdempnatie mette costen
com expenis.
Pieter Cornelisz Man, eysser contra Jacob
Jan Ustsz con socus als erffgenamen van
Jan Ustsz, gedaechden om betalinge ter somma
van 33 gulden van verloopen renten
ofte interesten verscheenen kerstijt @ 1601
& kerstyt laestleden waer van de hooftsom competeert Griet Hilbrants kinderen.
Up huyden den 21en april anno 1603 compareerde voor
ons Jan Huijbertsz, Jacob Koeman & Cornelis Cornelisz Scheepenen
der stede Nydorp Cornelis Jaspersz van Oude Nydorp & heeft
gedaen cessye miserable van alle syne goederen deselve
cederende transpoirteerend & opdragend in handen van zyne
credijtueeren versoekende dat Scheepenen wilde ordoneeren
sequesteren ofte cuerateurs omme deselve boele gereddet
te werden ten meesten oirboer & mitscap van credytueeren.
Dienvolgende hebben Scheepenen tot sequesters der selver boele
gestelt Claes Ouweclaes, Claes Lammertsz & Pieter Cornelisz
alle wonende aen de Sydwint & sullen den sequesteren binnen
3 dagen na date van desen procederen tot inventaryseren
van de goederen. Actum ut supra.
OR 5657/343v
Den 5en may @ 1603
Jacop Gerytsz IJsercooper van Alcmaer,
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eysser
Contra Claes Gerytsz Smidt van Ouwe
Nydorp, gedaechde om betalinge ter somma
van 91-12-0 berekende penningen
ter causse van ijser & stael aen de
gdaagde vercocht & gelevert volgens
d'eyssers redgyster daerinne
gerekent 15 ghulden 12 sth reste van
huijshuer & 't gebruijc van smits
gereetscap. Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis & dat des
gedaechdes goederen by den eysser in
zyn huijs gearesteert daer voor
verclaert sullen werden execuytabel.
Vellich

Jan Pieter Dirck Claes, eijsser contra
Jonge Gerijt van de Zydwint, gedaechde om
betalinge ter somma 30 sth ter causse
& als reste van coop van een
praem. Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.

OR 5657/344
Ontfangen d'inpost 2-10-0
Meyster Meynert dient van antwoort
seyt 't selve als ------------- van de
gearesteerden te sustineeren.
D'eyssers copie & dach.

Symon & Jan Dirckz Stapels met
Cornelis Reyersz voocht van Marijtgen
Dirck Stapels haere geroe---- --------eyssers contra Alijt Symonsdr
wedue van † Dirck Jansz Stapel
ofte haer man en voocht gearesteerde
& gedaechde alhier om eysch te hooren.

Scheepenen condempneren den
sequesteren te furneeren binnen
6 weken. Actum den 5en
may 1603
Dienvolgend heeft Meester Cornelis
versocht uuyten name van Ewout
Melisz con socus zekere 190 gulden
onder Scheepenen gefurneert
te mogen lichten onder cautie
de restytuendo 't welc Scheepenen
hen geaccordeert hebben
& heeft dienvolgend Albert
Jansz hem voor de lichtinge
gestelt cautionaris de restytuendo.
Actum den 5en may 1603.

Symon ofte Ewoudt Melisz van Hoorn
vanwegen haer suster, requerant contra
de sequesteren van de desolaten boel
van Aeriaen Wyleffsz met namen
Aeriaen Jansz Brouwer, Pieter Claes
& Claes Lammertsz gerequyreerdens
& gedaechdens omme aen de requerant
ten minsten onder den gerechte alhier
ten behoeve van de requerant & den
genen die daer vorder toe gerechticht
is. De kustincpenningen van de vercochte
goederen van Aeriaen verscheenen
kerstyt laestleden mette intereste
van dien zedert den voorseyden verschijndach.
Concluydeert tot condempnatie van
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dien com expensis.
Op huyden den 5en may 1603 hebben den sequesters van de
desolaten boele van Aeriaen Wyleffsz onder den Scheepenen
gefurneert een somma van 190 k guldens
ten behoeve van de credytueren van Aeriaen Wyleffsz.
Scheepenen condempneeren Symon Aeriaen Rens Mangnus,
Marytgen Jan Dircx en Rebke Gijses contra Pieter Heyndericxz
in gelt off uuijtleg nae vermelden syn boec & boelseel
twisken hier & een maendt. Actum den 5en may 1603.
OR 5657/344v

Geen tekst

OR 5657/345
Op huyden den 15en may anno 1603 / commpareerde voor ons
Jacob Pietersz Koeman & Cornelis Reyersz Scheepenen der
stede van Nydorp Claes Wyleffsz van Oude Nydorp & heeft
onder ons gefurneert ofte geconsingneert een somma van 1161
k guldens van 40 grooten Vlaems 't stuc & 15 sth
te weten 140 nye rosenobels in spetie doende yder
8 gulden 5 sth / een halve nye rosenobel tot 4 gulden een sth
met een gout gulden tot 2 gulden 14 sth makende t'samen
1161 k guldens 15 sth als vooren & dat
in affdoeninge off betalinge van zekere somma van penningen
die hy volgende de rekeninge in date den 5en may
@o 1603 laestleden / nae voorgaend Scheeper vonnisse
tegens de wedue & kinderen van Cornelis Jan Aeriaens
† ten overstaen van zekere Schepenen & arbijters daertoe
by den gerechte geordonneert bevonden is ten achteren te syen
seyt daer mede hemluijden dies mondelinge tot meermalen
gepresenteert heeft om te betalen & tot dies in weygering
gebleven sijn / Gerijt daerome hemluyden met dies betaelt
te hebben / & is tevreden dat deselve penningen bij de voorseyde
wedue & kinderen gelicht werden & dat hy
de boomwey behoudt voor syn vry eijgen behoudelyckcen
dat d'voorseyde wedue & kinderen / gehouden sullen syn
alsodanyge quytantie als sy van Claes Wyleffsz
voernoemt van de boomwey onder hemluyden hebben / eerst
& alvooren onder Scheepenen te leeveren ten behoeve
van Claes Wijleffsz voorseyd t'oirconden is dese bij
ons Scheepenen getekent ten dage & jaere als boven.
Mij present Secretaris Nydorp.
Floris Claesz Buijten
Cornelis Reijerssoon
Jacob Pieterssen Koeman
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OR 5657/345v

Den 7en juny 1603
Geryt Jansz poorter tot Hoorn, eyscher
contra
Cornelis Rembrantz, gedaechde om betalinge
ter somma van 12 gulden ter causse
van verschenen renten. Dienvolgende Schepens
waeren @1594 concluydeert tot
condempnatie van dien mette costen
com expensis.

Cornelis Baertsz belooft over
14 dagen voor inpost te betalen
2 gulden, 10 sth.

Cornelis Baertsz van Eerstwoudt, eysser
contra
Symon Claesz van Langereys, gedaechde
om eysch te hooren.

Meester Cornelis als procureur
van de huysvrouw van Symon Claesz
by apsentie van Symon Claesz copij en dach.

Jan Jacobsz van de Moerbeec, eyscher
contra
Dirck Jongeclaes gearesteerde
om betalinge ter somma van
366-15-1 waer inne hy hem
overgegeven heeft voor . . . . . . . . . . . . .
OR 5657/346
Copie & dach tot 14 dagen
& dat pertyen sullen voorts
procedeeren van 14 dagen ten
14 dagen.

Claes Wyleffsz van Oude Nydorp,
eysser & requerant contra Aeriaen
Cornelisz Schippers mitsgaders
de wedue & erffgenamen van den selven.
Cornelis Janz zullen gedaechdens &
gerequireerden omme ten behoeve
van de eysser costeloos & scadeloos
te restytueeren / alsulcke brieve
van quytscelldinge als hy
eysser voortyts ± aen voernoemde Cornelis
Schippers gepasseert & in
offtadge gelevert heeft van den
stucke lants genaemt de boomweyde.
Concluyderende mitsdien tot condempnatie
van 't gunt voorseyd es com expensis.

Schepenen houden den saeck in state
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tot 14 dagen. Actum den 2en juny 1603.

D'selve eysser & requerant contra
d'selve gedaechdens omme costeloos
& scadeloos aff te doen alsulcke
arest ofte stuttinge als de gedaechdens
aen de eyssers beesten gaende op sijn
lant genaemt d'boomweijd / by den
Scoudt.

OR 5657/346v
Van desen gerechte hebben
doen doen & dat de gedaechdens
geinterdiceert sal worden van
gelijcken meer te doen & voorts
den eysser te beeteren zyne geleede
schade & minerije ter sake van
dien geleden tot taxatie & disretie
van myn E. heeren Scheepenen
concluyderend mits dien tot condempnatie
van 't gunt voorseyd es / com expensis
& dat op 't voorseyde interdict bij mijne
E. heeren gestelt sal werden zekere
groote peynenen tegens den Offyscier
te verbueren tot arbijtragie van mijn
E. heeren Scheepenen
OR 5657/347
Scheepenen taxeeren Meester Dirck
Jansz toe voor den reterdiment
van desen instantie 20 sth.

Dirck Jansz als credytuer van de
desolaten boel van Aeriaen Heyn
& oversulcx als eysser contra
Aeriaen Gerytssen Butterpot als
voocht van Geryt Willemssen gedaechde
versoeckt den eysser dat den voorseyden
gedaechden sal worden gecondempneert
omme de kustincbrieff van 't vercochte
huijs van voorseyde Aeriaen Heyn
mitsgaders de penningen by hem daerop ontfangen binnen dien tyt van
24 uren te leveren onder den gerechte
alhier omme by hemluyden daermede gedaen te werden naer
behooren.

Cornelis Renssen laet hem gewillichlyc condempneren
Sijmon Claes Symons tot Hoochtwoudt te betalen
ter somma van 214 gulden mits dat d'execuytie
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sal surceeren tot Sint Jans + Sint Jacob eerstcomende / Actum
den 2en juny @ 1603 / by gespannen vierscaer in
judytie van Scheepenen.
Heynderick Ouweneels van de Sijdwint laet hem
gewillichlyc condempneeren Sijmon Claes Sijmons
tot Hoochtwoudt te betalen ter somma van 111 gulden,
mits dat d'execuijtie sal surceeren tot Sint Jan off Sint Jacob
eerstcomend / Actum in inydytie van Scheepenen
by gespannen vierscaer opten 2en juny 1603.
OR 5657/347v

De penningen in den eys geroert
zyn d'eyssser toegewesesen
hey betaelt 2--- twisken
hier & een maendt. Actum
den lasten juny 1603.

Solvit

Lammert Jansz van Winckel, eysser
contra Jonge Jan Kuec, gedaechde om
betalinge ter somma van 10 gulden
ter causse van reste van caes &
verteerde costen hem van
Cornelis Jan Kuecx resterend daer
d'voorseyde gedaechde hem sterc voor gemaeckt
heeft. Concluydeert tot condempnatie van
dien com expensis.

Solvit

Pieter Albertsz van Schagen als
man & voocht van Marytgen Maester--,
eysser contra Cornelis Rensz, gedaechde
om 41 gulden van verloopen renten
verscheenen may 1602. Concluydeert tot
condempnatie van dien com expensis.

Solvit

Aeriaen Jelisz van Bersingerhorn,
man & voocht van sijn huysvrouw
erffgenaem van Claes Pietersz
Kurffmaker, eysser contra Griet
Beijkes van Wysent ofte haer
gerechte voocht, gedaechde om betalinge
ter somma van 5-10-0 van verlopen
interest verscheenen kerstyt
laestleden. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

OR 5657/348
Scheepenen condempneeren Jacob Aeriaensz Vennis & syn
huysvrouwe mitsgaders Heynderick Cornelisz,
gedaachden contra Pieter Folckertsz, eysser om getuychnis
523

der waerheyt te geven binnen 24 uren naedat hem
d'interrogatorium overgelevert is. Actum den 2en juny 1603.
De gedaechdens susteneren
dat also Gerberich Wyerts
omtrent een halff jaer geleden
verclaert heeft voor seker
personen dat sse den armen van
Nydorp gemaeckt hadde
100 dalers en dat sse daer berouw
van hadden dat sij gedaechdens tevreden
zijn mette armevoochden te conselleren off den bespreck
sal gaen ten behoeve van de armen
van Nydorp off de armen & vrinden
van Gerberich voernoemt.
---- Jan Aeriaensz
Woggelom.

De armevoochden ofte heylichgeest meysters
alhier / eyssers contra d'erffgenamen van
† Cornelis Symonsz t'elck gedaechde zal
Gerberich Wyertsdr gedaechde omme
d'eysers te voldoen ter somma van 150
k guldens volgende 't legaet van de
zelven Gerberich Wyertsdr. Condluydeert
tot condempnatie van dien mette costen.

Scheepenen verclaeren bij haeren vonnisse also
Rens Cornelis voor syn soon mitsgaders Cornelis
Pietersz Boots beijde van Hoochtwoudt presenteren
voor haere sonen te caveeren dat sse ter oorsake
van dien voor haere soonen sullen mogen verantwoorden & verder hemluyden volgen copye uuyt
des Scoudt infermatien, mits ooc uuyt den eys &
concluysye by den Offijscier op ten gedaechdens sonen gedaen
& genomen. Actum den 2en juny 1603.
Op welcke vonnisse den Offyscier protesteert.
Scheepenen condempneeren Dirck Jansz meester Dirck
ten versoecke van Aeriaen Cornelisz Schippers
getuychenis der waerheyt te geven binnen 24
uren naedat hem d'interrogatorum gelevert is.
Actum den 2en juny 1603.

OR 5657/348v
Solvit Reyer Pietersz Borst, eijsser / contra
Claes Jan Inexpries gedaechde om betalinge
ter somma van 2-5-0 ter causse van
geleent gelt & verteert
gelt. Concluydeert tot condempnatie van
dien com expensis.
Scheepenen condempneeren Aeriaen Cornelisz
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Schippers con socus omme opten eysch by den
Offysier op hemluyden gedaen & genomen
ten princpael te antwoorden. Actum den 2en juny 1603.
Scheepenen
-----------------------------------------------------Condempneert in gelt off uuytleg
twisken hier & een maendt.
Actum den 2en juny 1603
mette rechtelycke costen.

Jan Cornelisz Scoolmeyster van wege
den sequesters van de desolaten boele
van Aeriaen Janssz Snyer, eyssers contra
Heynderick Ouweneels, gedaechdens
om betalinge ter somma 60 gulden, 8 sth, 8 p
vermogens den boelseel daer van zynde,
affslaend nietemin 2 rosennobels
daer op betaelt. Condempneert tot condempnatie
in gelt off uuytleg com expensis.

Scheepenen verclaeren voor vonnis dat soe
wie eenyge penningen ontfangen heeft van de kustinc
van Aeriaen Heyns huys dat die sal
binnen 14 dagen moeten furneren
onder den gerechte. Actum den 2en juny 1603.
Dat ooc de voochden van Geryt Willemsz ten
halver vierscaer sal leveren eys van
preferentie op versteck. Actum den 2en
juny 1603.
OR 5657/349
Die gerechte boode van Nyerop sal geven
aen de persoon van Jacob Janssen Heertges ofte ten
woonplaets van dien & hem eysschen betalinge
als bruycker & possesseur van zekere landen
wesende 't hijpoteec van dese hier nae
genomineerde om te hebben betalinge van
zekere verlopen renten by Cornelis Aeriansz
op 't voorseyds hijpoteecke versekert eerst aen't
weeskint van Cornelis Franssen in syn leven statstimmerman van Alcmaer.
De gemachtichde van Joffrouwe Angniete
van Alckemada / mitsga
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Jacob Janssen bekent in
inydytie 't lant voor dit
lopen in ere in huer
waeregenomen te hebben
& voorts geen last heeft
d'eyssers den huer te
betalen 't lant 't seyt vor de huer
al betaelt te hebben.
Scheepenen condempneeren.

Joncker Jacob Bam *) als gemachtichde van joffrouwe
Angniete van Alckemada, zijn moeder. Mitsgaders
Pieter Pietersz Haes van Hooren als vor Symon
Claesz van Alcmaer als volmachtcht van
de weeskinderen van Marytgen Jansdr elcx
uit syne creditytueeren sculteyssers van Cornelis
Aeriaen Spanes, eyssers contra Jacob Janssen
Heertges van Winckel bruijcker van henluyder
hypoteec, gedaechde om d'voorseyde joffrouwe te betalen
125 gulden over 4 jaeren verlopen renten verschenen
anno 1600 - 1601 - 1602 - 1603. Pieter Pietersz over
een jaer renten ter somma 18-15-0 verscheenen
1603 & d'voorseyde weeskinderen 19-0-0 alles
mettet vorder verloop tottet effectuele
betalinge toe. Condluijdeeren elcx respective
tot condempnatie / Dat het hypoteeck
met de vruchten van dien hiervoor verclaert
sal worden verbonden & execuytabel
mette costen com expensis.
Jan Cornelis Dircx, eysser contra Jan Pieter
Dirck Claes, gedaechde om betalinge van een
ham.

*) zie ook: Joncker Jacob Bam: OR 5658/392, 393v (1611).
OR 5657/349v
Vellich
Solvit
Scheepenen condempneren Cornelis
Claesz Duyn omme getuychenis der
waerheyt getuychenis te geven.
Actum den laesten junij 1603.
Solvit
Vellich
Scheepenen renoveeren den voorseyde
verjaerde vonnisse. Actum den
laesten juny anno 1603.

Cornelis Claesz Duijn van wegen
Cornelis Engelsz sijn swager
aen't eyssen om der waerheyts
getuijchnis.

Jan Jansz Muller, eysser contra Willem
Jacob Claes Teenges gedaechde om
renovatye van zeker voojaerde
vonnisse / Concluydeert tot condempnatie
van dien com expensis.

Vellich
Solvit

D'selve eysser / contra Reyer Borst,
gedaechde om renovatie van seker
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verjaerde vonnisse. Concluydeert tot
condempnatie com expensis.
Solvit
Veylich

D'selve eysser / contra Heynderick
Ouweneels, gedaechde om te sien seker
verdient sallaris te taxeeren.

OR 5657/350

Blanco pagina

OR 5657/350v

Symon Claesz, eysser contra Jan Janssen
Kuec, gedaechde sustyneert d'eysser van de
gedaechde gehuert te hebben een acke
zaylants den tijt van 3 jaeren &
dat jaerlicx om 15 gulden & mette
condytye dat d'eysser syn optie heeft
den 3 jaeren geexpereert zynde, d'selve
acker in cope te mogen nemen het hem
gelieft 't snees voor 22 gulden vrij gelt
mits vor dat den eysser dan de penningen
mach houden op renten tot zyn wederseggen de 106 gulden jaerlicx
waer in de geden vast staen moste.
Concluydeert den voorseyden eysser dat den ged)aechde
gecondempneert sal; worden metten eysser
te maken schirftelycke huercodicill
inhoudend d'voorseyde condytie com expensis.

Schepenen hebben nae voorgaende versoeck
Jonge Jan Kueck geordoneert tot eenen voocht
van de kinderen van Reyer Jansz by de Lange Brug.
Actum desen 25en juny 1603.
OR 5657/351
Den 16en juny 1603
De gedaechdens dienen van antwoort
in scriptis. Actum den 16en juny 1603.

Claes Wyleffsz, eysser & requerant
contra Aeriaen Cornelis Schippers
mitsgaders de wedue van † Cornelis
Jan Aeriaens -------- erffgenamen
van selven Cornelis Janssen gedaechdens
en gerequyreerdens omme t'antwoorden
op den eijs & concluysye alhier t'rolle
gedaen den 7en deser lopende maent
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junyo ofte versteken & gecondempneert
te worden in den selven eysch / com expensis.
De gedaechdens refereeren hen tot
het nopende dese soeck
tot het antwoort in scriptis
overgeleyt. Actum den 16en
Juny 1603.

D'selve eysser & requerant contra
d'selve gedaechdens & gerequerreerdens
omme uuytinge & disposytie te hebben
van 't gunt bij mijn E. Heeren Scheepenen
op den 2en deser maent junyo in
adys gehouden is.

OR 5657/351v
Op huyden den 16en juny @ 1603 heeft Cornelis
Jacob Mullers onder den gerechte gefurneert een somma
van 10 gulden 7 S sth in voller betalinge van sekere
scult van hoy by hem van Jacob Cornelis & Albert
Jerissen in boelhuys gecocht.
Dienvolgende heeft Jaob Cornelis duer vonnis gelicht
onder cautie van Floris Claes 5 gulden 3 sth 12 penn.
D'Offijscier versoeck uuytinge van recht op & jegens
Snellewaert, Pieter Jan Jaep Mes & Cornelis Jaep Grotessoon van zeker delicten off quetsingen.
Scheepenen houden
den saec voor 14 dagen
in advijs.
Schepenen ordoneeren den Offyscier, eysscher ter eenre
& de wedue en kinderen van Cornelis Jan Aeriaens
te leveren copije van all 't gunt sij over te leveren.
ter halver vierscaer op versteck den 16en juny
1603.
Scheepenen hebben de sequisteren
van de desolaten boele van Aeriaen Wyleffsz voor
haere meijsten & besondger toegetaxeert met herdrien elcx voor een somma van 6 k guldens & dat
vrij boven huere uuytgescooten expensis.
ij vellich
Solvit Heynderick Willemssen Lakencoper, eysser contra
Scheepenen condempneeren
Cornelis Rensz, gedaechde om betaling ter somma 19-150
den gedaechde te betalen
ter causse van laken. Concluydeert tot condempnatie
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twisken hier & een
maent off 't staet langer
met gemoedt. Actum den
28en july 1603.

com expensis.

i Veylich
Scheepenen condempneeren Heynderick Vatkes, Jan Rinckel,
Op huyden den
Cornelis Aeriaen Deckers, Jan Bertomensisz, Cornelis
en
8 marty 1604
Cornelis Dircx & de sequesters van de boel van
compareerde voor geAeriaen Snyers contra Pieter Heyndericx Ontfanger
spannen vierschaer
van Lantschot & Verpondinge in gelt off uuytleg
Aerian Cornelisz Meeltwisken hier & 14 dagen. Actum den 16 juny
molenaer van Opmeer
1603.
ende heeft hem gestelt
Cautionaris 't gewijsde
te voldoen voor zyn vader Cornelis Rensz ter somma 19 gulden 15 st ten behoeve Heyndrick
mette rechtelycke costen mits surcheerende d'executie tot paesschen.
Willems
OR 5657/352
In advys by Scheepenen. Actum den laesten Jonckheer Jacob Bam als gemachtichde
in mey 1603 in state den 28en july 1603. van joffrouwe Angniete van Alckemade
zynen moeder, mitsgaders Symon Claesz
Wervel als proceratie hebbende
Jonckheer
van de weeskinderen van Marytgen Jans
Jacob Bam heeft belofte gedaen
& t'samen eyssers contra Cornelis
den inpost te namtiseeren.
Aeriaen Spanes princepale debyteur
gedaechde ter daer daer hy laest uuijtgevaren is met samen Jacob Janssen van
Winckelt als bruyckers ofte huermans
voor dit jaer van de eyssers hypoteeck, medeScheepenen ordoneeren pertyen hincgedaechde omme d'eyssers respective te betalen
tude metten different te conseleeren
te weten joncker Jacob voorseyd te betalen 125
gulden

voor Rechtsgeleerden nametlyck
Jacob Janssen verweerder &
op den vrydach eerstcomend noch
8 dagen tot Alcmaer. Actum
11en augusty 1603.

over 4 jaren verlopen renten verscheenen @
1600, 1601, 1602 & 1603 & Symon Claessen
ter somma 19 gulden met het vorder verloop
tot beyder effectuele betalinge toe
vermogens haer brieve van constetuystie.
Concluydeeren tot condempnatie van dien
Heer Jacob Bam & Symon
& dat 't lant mette varichten daer opstaend
Claesz Werwel, eyssers.
verclaert sal worden hier vooren als ---en
& execuijtabel com expensis.
Schepenen condempneeren Cornelis Aeriansz
Spanis principalen debiteur
in de bovengestelde eysch mitsgaders
in den impost & rechtelyky costen. Actum den 20en octobet 1603.
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Albert Janssen, soe hy procedeert mede-eysser
opte enterije inployeert soluytie van recht
op & jegens Pieter Heyndricksz mede-eysser
refereert hem tot kennisse & volgens sententie
van Scheepenen.
& sullen pertyen ad primam inployeeren by inventaris.
OR 5657/352v
Scheepenen condempneeren Jan Claassen Oterlyc, Pieter Aeriaens
wedue, Symon Dircxz, Pieter Jan Wits, Willem Hanssen
Dirck Janssen Kuec, Claes Voorin, Jacob Jan Kuijpers, Lammert
Willems wedue, Michiel Maertens, Aeriaen Scipppers,
Cornelis Jaep Grotes, Jacob Jan Jacobs, Jacob Tijssen &
Jan Bertomeussen Snijer contra Albert Janssen, Ontfanger
van de verpondinge nae vermelden syn boec in gelt off
uuytleg twisken hier & 14 dagen. Actum
den 16en juny 1603.
Scheepenen condempneeren Cornelis Jan Reyers, Sybrant
Dulles & Symon Dircxz contra Dirck Claesz Ontfanger
van 't lantscot in gelt off uuytleg twisken hier &
14 dagen. Actum den 16en juny 1603.
Op huyden den 16en juny 1603 is by de sequesteren
van den desolaten van Aeriaen Wyleff's onder mijn
heeren van den gerechte gefurneert een somma van
85-15-0 ten behoeve van credytueren en die daertoe gerechticht zyn.
Dienvolgende versochte Meester Cornelis Janssen
als procareur van Ewout Melisz van wegen
syn suster en versochte d'selve penningen als credytuer
te mogen lichten als hebbende d'outste brieff & dat
onder cautie de restytuende.

+ Lysabet Melisdr

Compareerde mede voor Jacob Koeman, Scheepen
tot Nydorp Albert Janssen van Nydorp den welcke
hem voor Pietersz Pieterssen van Hoorn uuyten naem
& van wegen syn huysvrouwen suster ± als gelicht
hebbend een somma van 85-15-0 hem daer voor
te weten voor de voorseyde lichtinge gestelt heeft cautio
de resteytuende indien aeremaels bevonden wert
yemant aaerder tot d'selve penningen
gerechticht te syn / Dies alsdan wederome te restytueeren.
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Actum ut supra.
OR 5657/353
Scheepenen gehoort hebbende den eysch & concluysye
by Ryckert Ryckertsz van Vollenhoeve Schoudt van
Nydorp cogge van wegen de graefflicheyt van Hollandt
gedaen op & jegens IJde 't Gaericxz off Hans Coperslager
van Emderlant, Cornelis Hermensz van Lier & Tomas
Huybertsz van Doesburch tegenwoordich gevangens
die den Offijscier aenseggend was dat sse hen vervordert
hebben wel ordentelycken te loopen valkeeren & teeren
& beedelen opte goede huysluyder, zonder te betalen
& ooc met zekere complycyen versceyden huysbreecke gedaen.
Contrarye 't placaet van de heeren Staten concluydeert
d'voorseyde Offyscier uuyten naeme als boven dat d'voorseyde
gevangens strengelycken gegeesselt & gebrantekent
& voorts gebannen sullen werden + haer levent lanc uuijten graefflicheyt
van Hollant op arbytrale lijffstraffe.
Scheepenen gehoort hebbend den eysch & concluysye
van de voorseyde Offijscier & op dies in alles geleth naer
behooren condempneeren den voorseyden gedaechde 't Garcx off
anders Hans Coperslager genaemt te syn gebannen
den tyt van 10 jaeren uuyt Nijdorp cogge op pene
van geessel & branteken & condempneeren vorder
Cornelis Hermensz van Lier te syn gebannen uuyt
Nydorper cogge den tijt van 3 jaeren op peene
van geessel & by sonnenscyn te vertreken uuijt
Nydorp cogge & ontseggen d'voorseyde Offyscier synen vorderen
eys opte voorseyde gevangens gedaen & genomen. Actum
desen 25en juny 1603.
D'voorseyde gevangens zyn opten 25en may alhier geaprehendeert
& ter gevanckebrisse gelevert. Actum ut supra &
by Scheepenen getekent
bij mij Cornelis Reyersz
Jacob Pittersz
bij mij Jan Huijbertsz
OR 5657/353v
Den laesten juny anno 1603
Solvit

Dirck Jan Snyers, arestant & eysser
ter eenre contra
gedaechdens & verweerders soe sij procederen
ter andere syde. Seyt d'eysser hem van
Cornelis Pieter Madders te resteeren over
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gehaelde gecochte laken & arbeytsloon
de somma van 19 gulden 17 sth 12 penn
volgende syn redgyster & also den arestant
zekere penningen onder Geryt Jacobsz
Timmerman wonende tot Nydorp in areste
genomen heeft competeren Cornelis
Pieter Madders voernoemt daer aen den
arestant hem wel mach beheelen.
Soe concluydeert den voorseyde arestant dat
de voorseyde gearesteerde penningen
sullen werden verclaert voor zyn
achter wesen voor alle ander onder
cautye suffesant soe veele hem
competeert execuytabel com expensis.
Solvit

Pieter Cornelisz Man als man &
voocht van Griet Hilbrants, eysser
contra Cornelis Pieter Bregs, gedaechde
om betalinge ter somma van 8 gulden 4 sth
met noch renten van 37 gulden 10 sth
van 't verleden jaer verscheenen berekent
gelt. Concluydeert tot condempnatie van
dien mette costen.
Jan Cornelis Dircx eysser contra Jan Pieter
Dirck Claes, gedaechde om betalinge van een ham.

OR 5657/354
Solvit
Jongejan Suec eysser contra Symon
Claesz mede Scheepen alhier gedaechde
om leverantie van een behoorlijcke
termijnbrieff van zeker lant bij den
gedaechden van hem eysser gecochht mits dat
den eysser begeert te leveren behoorlycke
& suffesante quijtantie off dat den gedaechde
hem eysser sal ontslaen van de gedane
coop ofte contracten van dien com expensis.
Solvit
Scheepenen condempneren Dirck Jansz
Jacob Jansz te restytueren
naer avenant Jacob Jansz in de
brieff competeert & dat
van de penningen by Dirck Jansz ontfangen.
Actum den laesten juny 1603.

Jacob Jansz, eysser contra Dirck Jansz
Kueck, gedaechde om restytuytye van
zekere penningen by hem van Aeriaen
Hilbrantsz opte besegelde brieff ontfangen
& dat naer avenant hem in den
brieff competeert com expensis.
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Op welcke vonnisse Dirck Jansz
protesteert.
Solvit
Vellich iij

Scheepenen condempneeren den
gedaechden van 't selve stucke lants
in den eijs hier ter syden geroert
te bevryen volgens het accoort
twisken hem & syn boelhouster
gemaeckt van alsulcke lasten
als daer alreede op staende syn.
Actum den 11en augusty
1603.

Aerian Gerijtsz Butterpodt & Symon
Jacob Dircx t'samen voochden van
Tryn Cornelisdr, eertyts huyshoudster van Sijbrant Cornelisz,
eysssers contra Sijbrant Cornelisz
voornoemt, gedaechde om bevryenisse
van zeker stucke lants bij den gedaechden
zyn huyshoudtster by accoort
opgedragen nae
vermelden 't accoort & dat binnen den
tyt 14 dagen & dat ten minsten
zyne goederen daer voor verbonden sullen
wesen ter tyt & wyle toe dat hy
't selve landt bevrydt
sal hebben, com expensis.

OR 5657/354v
Scheepenen gehoort hebbend den eijsch & concluysye
by den Offyscier volgende 't placaet gedaen op
& tegens Jacob Cornelis Jaep Grootes wonend
t'Opdam, Pieter Jan Jaep Mes & Albert Cornelisz
Snel om betalinge van elcx 40 k guldens
also d'selve personen zekere quetsinge hebben
geattenteert & op dies in alles gelet condempneeren d'voorseyde personen elcx in een somma van
10 pont also by driemael alhier beclaecht
zyn & nyemant gecompareert en is. Nae
vermelden den previelegen van Nydorp houden
Scheepenen de vorder different in advys tot over 14
dagen. Actum den laesten juny 1603.
Pieter Jansz Campen is op huyden gegunt te mogen
lichten onder cautie de restytuendo zekere 75 gulden
by de sequesters van den boel van Aeriaen Snyer op
huyden gefurneert. Actum den laesten juny 1603.
Scheepenen gehoort hebbend den eys & concluysye
by den Offyscyer eysser als uuytgeleyt hebbend
ten versoecke van Albert Jansz, Ontfanger
van de verpondinge ter somma toe van 28 gulden
op & tegens 't saetlant &
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de boomgaert van Cornelis Aeriaen Spanes
't welc nyet op ten 10en dach volgens den kuere
daer nae nyet es affgelost is ter oorsake van
dien ten versoecke als vooren 't voorseyde saetlant &
den boomgaert daer voor by vonnisse van
Scheepenen verclaert execuytabel mette vorder
costen daeromme gedaen. Actum den 27en
juny anno 1603.
OR 5657/355
Den Offyscye eysser contra Pieter Folckertsz, gedaechde.
Seyt d'eysser hoe dat den gedaechde eenen Dirck
Aeriaen Pieter Gerytsz met een opstel
Den offyscier eysser contra Pieter Folckertsz, gedaechde
versoeckt uuytinge van recht nae 't gunt voor Scheepenen
gebleken is.
Pieter Folckertsz verweerder sustineert insgelycken.
Versoeckt dat Scheepenen gelieven te nemen advys
van rechtsgeleerden onpertydich tot coste van pertyen
& dat dienvolgende Scheepenen sullen recht doen
presenteert den gedaechde van synen 't wegen te furneeren
conseltatye-gelt.
Compareerde in inydytye Jan Cornelisz Jonker die
welcke hem gewillichlycken laer condempneeren
den sequesteren van de desolaten boel van Aeriaen
Wyleffsz te betalen twisken hier & een maendt
ter somma 217-18-0 als reste van kustinge
& dat by foute van dien d'selve sequesters
sullen mogen execuyteeren en vercoopen den goederen by hem
gecocht tot betalinge van 't gunt voorseyd is. Aldus
gedaen in presentye van alle de Scheepenen opten laesten
juny 1603. My present Secretaris.
Claes Wyleffsz van Oude Nydorp laet hem gewillchlycken
condempneeren Jan Cornelisz Joncker, Schoudt tot
Outcarspel te betalen twisken hier & een maent
ter somma van 8 z als reste van kustinge van 't huijs
& dat by foute van dien d'voorseyde Jan Cornelisz Scoudt
sal mogen execuyteeren & vercopen het huys & erff
by hem gecocht tot betalinge van 't gunt voorseyd es.
Aldus gedaen in presentye van Scheepenen by gespannen
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vierscaer opten laesten juny 1603.
inydytye - # # # verplaatsen naar blz. 3 zie ook blz. 9 samen met 'allegeren'
###
OR 5657/355v
Seevanck
Zeevanc in den naen van den eysser
verclaeren syn replycke gereet
te syn & die ooc overbodich is
binnen 24 uuren in handen
van de secretaris te leveren
mits dat Aeriaen Gerytsz
Butterpot eerst & alvooren
alhier in rechte sal vertoonen
zyn commissie van cueratele
& voochdyscap die hy selffs
beroemt te hebben. Versoeckende
hier op vonnisse van Sceepenen.

Claes Wyleffsz van Oude Nydorp, eysser
contra Aeriaen Gerytsz Butterpot
hem seggend cuerateur &
voocht te wesen van de wedue &
erffgenamen van † Cornelis Scippers,
gedaachdens om te replyceeren.

Scheepenen verclaeren voor vonnisse dat Sevanc
van wegen syn meyster sal mogen vostaen om
zyn rezolyc binnen 24 uren te leveren onder
den Secretaris.
Ende dat Aeriaen Gerytsz soe hy procedeert
sal deceeren + wettelyck voocht van voorseyde wedue
geordoneert te syn.
OR 5657/356
De armevoochden deser stede, eyssers
contra
Aeff Symon Tolcx, wedue van Hoochtwoudt
ofte haere gerechte voocht ingedaechde met
een weet om betalinge ter somma van
318 gulden verscheenen may laestleden met
't vorder verloop ofte interest van dien,
totten effectuelen betalinge toe vermogens
haere oblegatien in date den 24en may
@ 1602 daer van zynde concluydeert
tot condempnatie van dien & by provijsye
tot namtissedment van voorseyd somma ------verscenen
com expensis.
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ontfangen voor inpost 25 sth.
Pieter Janssen van Winckel procureur
belooft den inpost te namtiseren
& maeckt hem daer sterc
voor.
De gedaechde met een weet wert by
Scepenen gecondempneert in d'eerste
defoudt & den eysser geacordeert
een anderen weete. Actum den
28en july 1603.
& tegens d'Offyscier over de vellicheyt
in den boete van 45 scell.
toecomend d'voorseyde Reyer
Hilbrantsz.

Claes Pietersz van Winckel als actie
& transpoort hebbende van Symon Claesz
versoeckt een rechtelycke weete gedaen
te hebben tot Hoochtwoudt by Lemmerscansch*)
aen de persoon van Reyer Hilbrantsz omme
te compareeren ad primam voor den vierscaer
ende de requerant betalinge te doen ter somma
van de gerechte helft van 166 gulden 3 sth
8 penn van scheeps-kustinge
verscheenen may laestleden vermogens
den transpoort in date den 28en
februaryo 1603 & princepalen kustincbrieff daer van zynde & dat op
seker gearesteert stuc lants leggende
in't Sandt binnen Nye Nydorp
by den Offyscier van d'graefflichts wegen
in areste genomen ten dage dienende
concluysye te sien nemen tot condempnatie
van dien & by provysye tot natessement
& wyders te sien procedeeren
soe nae rechte com expensis.

*) Lemmerscansch = Limmerschou ?? check # # #
OR 5657/356v
Compareerde voor my Jacob Pietersz Koeman, Scheepen
binnen Nydorp de nagelaten
wedue † Cornelis Jan Aeriaens † mitsgaders
Aeriaen Cornelisz haeren soon & Ysebrant Cornelisz
huieren swager voor hem selven & verfanger
hueren joncxste dochter Marytgen Cornelisdr &
hebben sy comparantern t'samen & elcx van hen bysonder
geapprobeert geratificeert & van waerden gehouden
sulcx zy alsnoch doen by desen alle 't gunt wes
by Aeriaen Gerytsz Buttterpodt, haeren gecooren
& geordoneerde voocht voor date van deser
van hueren 't wegen tegens Claes Wyleffsz
& allen anderen gedaen is & noch nae date
van desen gedaen sal worden / & belooffde altynt
by Aeriaen Gerytsz voorseyd alreede van huerentwege
gedaen & gehandelt is & noch gedaen gebesondgeert
& gehandelt sal werden / over goet vast gestade
& van waerden te houden / en dat onder alle verbanden
van rechtswegen daer toe staende sonder bedroch
des t'oirconden is dese by Jacob Pietersz Koeman
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als Scheepen binnen Nydorp / ondertekent opten 13en
july anno 1603. My present Secretaris Nydorp
Jacob Pietersz Koeman
Floris Claesz Buyten
OR 5657/357
Den 14en july @ 1603
Die gerequyreerdens furneeren
onder Scheepenen alhier alsulcke
10 guldens als onder hemluyden is
gearesteert / Cornelis Pieter
Madders competerend seggen
dat hemluyden 't selve sal strecken
in betalinge.

Dirck Jansz Snyer sculteysser &
credyteur van Capyteyn Cornelis
Pieter Madders requyrant contra
Pieter Cornelisz Snyer & Geryt
Jacopsz Timmerman geordoneerde
voochden van de selve capyteyns kinderen,
gedaechdens & gerequyreerdens
omme onder den gerechte alhier
Dirck Jansz seyt hem van Cornelis
te leveren & bij dien haer handen
Pieterssen te competeren 20 gulden 17 sth te leedygen van alsulcke 10 guldens
12 penn mette costen daeromme gedaen
by den requerandt onder haer gearesteert
als blycken mach by extract uuijt
als sy onder haer hebben Cornelis
Schepenen vonnis. Boer van Hoochtwout Pieterssen aencomend voor renten van
versoeckt daeromme d'selve gefurneerde zyn kinderen goederen haer aenbesturven
penningen by provysye te mogen lichten by Pieter Madder / Concluydeert ten fyne van
onder cautie ongvermermindert
dien com expensis.
zyn vorder somma & actie.
Dienvolgend acorderen Scheepenen
de voorseyde Dirck Janssen den penningen te mogen lichten onder cautie
& heeft Jan Huybertsz hem daer voor gestelt als cautio
de restytuende soe nogemaels yemantt tot dies naerder bevonden
wert gerechticht te syn d'selve alsdan weder te restytueren.
Actum den 14en july 1603.
D'Armevoochden deser stede, eyssers contra
Scheepenen hebben volgende
Aeff Symon Tolcx wedue van Hoochtwout
de bekentenisse van * Jan Claessen Veen
off haer gerechte voocht, gedaechden met een
gedaechde deselve gedaechde gecondempneert
weet om voorts te procedeeren. Dienin de geeyste somma volgens
volgende versoecken d'eyssers dat die
d'oblegatie mette rechtelyke costen.
gedaechde alsnoch sal kennen ofte ontkennen
en
Actum desen 28 july 1603.
haere oblegatie ofte by weygeringe
van dien verclaert te worden veylich
Scheepenen hebben Jan Claessen Veen
& dat d'oblegatie ghehouden sal worden
volgende de bekentenisse van de
voor bekent & den gedaechde gecondempneert
selven gecondempneert in de geeijste
ten minsten te namtyseeren com expensis.
somma volgens d'oblegatie mette
rechtelycke costen. Actum desen
28en july 1603.
& heeft Jacob Koeman belooft 't recht
van procedeeren volgend 't plakaet te voldoen
by alsoe verre dies verstaen wert betaelt
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te moeten syn.
OR 5657/357v
Jan Allertsz Spaniaert, eysser contra
Aeriaen Meynertsz, gedaechde om wederomme
restytuijtye of leverante van zeker
laken daer hy eysser eertyts onder
Aeriaen Meynertsz in ostadge gelevert heeft.
OR 5657/358
Upten 28en july 1603
Solvit
In state

Vellich-i
Vellich i condempnatie
gelt off uuytleg twisken hier
& 14 dagen off 't staet langer
met gemoedt. Actum den 28en
july 1603.

Claes Pietersz, eyser contra Jan Pieter Dirck
Claes, gedaechde om betalinge ter somma
van 33 sth ter causse van 3 kannen
wyn verdroncken by Rodom.
Solvit
Wyleff Pieter Costers, eysser contra
Ouwe Janoom & Jonge Janoom, gedaechden
om betalinge om gelt off uuijtleg
ter somma 185-15-6 berekent gelt
mitsgaders noch verscooten oncosten
ter somma voorseyd sth ter causse van landscot
molenscot. Concluydeert tot condempnatie
van gelt off uuijtleg twisken hier
& 24 uren van 4 jaeren herwaerts.

Schepenen wysen den different aen
rekenend, mits soe den gedaechde Solvit
nyet opte rekenend compareert
Gecyteert zynde dat indien ---------de rekenscap sal staen aen de eyser
& nyet aen de gedaechde. Actum
den 28en july 1603.

D'selve eijsser contra Jonge Jan Midwoudt,
gedaechde om rekeninge
& dienvolgende betalinge ter cause
van molenscot nae vermelden syn boec.
Concluydeert tot condempnatie in gelt off
uuytleg, twisken hier & 8 dagen.

Solvit
Aen mannen: Pieter Knechtes
Keene & Pieter Jan Almers.
Actum den 11en augusty
@ 1603.

Jan Cornelisz Keysers als voocht van Battes
wedue, eysser contra Geryt Taemssen &
Claes Lammertsz als voochden van Aeff
Piet Maets, gedaechdens om betalinge ter somma
20 gulden van toedeelt gelt verschooten penningen.
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Schepennen condemneeren
Concluydeert tot condempnatie van dien
Claes Lambertsz in qualite
mette costen com expensis.
als voocht den eyscher te betalen
12 gulden Lichtmisse naestcomend ofte het staet
langer met ghemoede & apsolveeren d'gedaechde van den vorderen eysch.
Actum den 20en october 1603.
OR 5657/358v
Pieter Pietersz van Hoorn voor hem
selven & vanwegen Willem Pietersz
syn broeder, eijsser contra Cornelis
Aeriaen Spanes, gedaechde ter duere daer
hy laest uuytgegaen is om betalin
ter somma van 18-15-0 ter causse
van een jaer renten verscheenen in
februari lestleden met het vorder
verloop van dien tot het effectuele
betalinge toe vermogens den costytmbrieff daer van zynde. Concluydeert
tot condempnatie van dien com expensis
& dat de penningen comende van de koijen
van voernoemde Cornelis Aeriaemsz byde
eijsser in dese juerisdictye onder versceyden
personen in areste genomen hiervoor
verclaert sullen worden execuytabel.

Schepenen condemneeren den
ghedaechde in den eysche*)
hier ter syden mette
rechtelycke costen ende
houden 't vorder versoeck
alhier gedaen in advys. Actum
den 20en october 1603.
*) vergelijk met Offyscier!!

Den questye hinc inde twisken den Offysier, eysser &
Pieter Folckertsz verweerde is op huyden den 28en
july 1603 in advys gehouden mits dat den Offysier
sal bewysen dat Pieter Folckertsz Dirck Aeriaensz
den quetseria aengedaen heeft. Actum den 28en
july 1603.
Solvit
Pieter Claesz van de Langereys, voocht
in desen van Aeriaen Pieters es synen
moeder eysser contra Jan Jan Markus,
gedaechde om betalinge ter somma 25 gulden
reste van kustinge verscheenen mey
lestleden volgende den kustincbrieff
daer van zijnde. Concluydeert tot condempnatie
van dien com expenses & dat het
ypoteec den eyscher verclaert sal
worden execuytabel.
OR 5657/359
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Op huyden den 28en july 1603 heeft Velserman
tot voldoeninge van de gereede penningen van coop van de
boomgaert & saylant by hem by execuytie gecocht
gefurneert aen de handen van de offyscier 'n voldoening
van uuytgeleyde penningen & 't gewin van dien de somma
van 45 gulden & noch onder Scheepenen.
De somma van 50 gulden aldus gedaen my
present. Secretaris van Nydorp.
Floris Claesz Buyten.
Dese boven gesyde penningen syn berustend onder den Offysier
daer van by den secretaris uuyt crachte van scepenen
vonnisse onder cautie van den Offysier gelicht 10 gulden van 40 penn
& 2 gulden 7 sch 14 penn verpondinge t'samen -12-7-14
& heeft den bode daer van gelicht 't gunt hem by Scheepenen
is getaxeert voor 't aenslaen van billetten 2 gulden
rust noch onder den Scoudt 35-12-2
Copy en dach.
Dirck Aeriaensz, eysser contra Pieter
Folckertsz nu wonende op Langendyc
gearesteerde. Eysch doende
seyt den arestant dat den gearesteerde
hem in de winter lestleden een
quetsinge heeft geinflugeert
daer aen hy wel 12 weecken op
Dircxhorn temeysteren heeft gelegen
& alsnoch nyet ten vollen es
gecuereert sulcx dat te besorgen is
dat hy syn leeffdage nyet gesont en
sal worden als hy te vooren was.
Concluydeert daeromme die voorseyde arestant
dat die gearresteerde by vonnis van U
myne Ed. heeren Scheepenen gecondemneert
sal worden om den man het Meesterloon
te betalen als ooc 't gunt hy & syn
huysvrouwe op Dircxhorn hebben
verteert mitsgaders noch voor syn
versuym, smart & verlaendinge &
dat alles tot discretie van Scheepenen
off nutrale mannen, mette costen.
OR 5657/359v
Pieter Tyssen, Jan Jongedirckes, Heynderic Cornelisz
& Aeriaen Cornelisz syn van Scheepenen gecondempneert
omme haer getuychenis te doen contra Dirck
Aeriaensz opte ingerrogatorium hem overgeleyt.
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Actum den 28en july 1603.
Verclaren Scheepenen vorder by vonnisse dat Pieter
Folckertsz & Dirck Aeriaensz elcander sullen
leveren copye van alles. Actum ut supra.
Scheepenen verclaeren vonnisse dat pertyen hincinde namentlyc den Offyscier, eysser & d'erffgenamen
van Cornelis Schippers, elcander sullen leveren5
copy & dat de stucken ten wedersyden sullen
voor Scheepenen gerecolleert werden mits dat
pertyen ten wedersyden alsdan contra -(v)raechstucken sal mogen overleeveren / & dies gedaen
synde / dat pertyen hinc inde sal leveren
inventaris van de stucken.
Pertijen hinc inde namentlyc Claes Wyleffsz, eysser
& d'erffgenamen van Cornelis Schippers voorseyd
zyn by Scheepenen vonnisse gecondempneert te dienen
by inventaris twisken hier & 14 dagen.
Actum den 28en july 1603.
De wedue & erffgenamen + van Conelis Schippers + verweerders syn by Scheepenen
vonnisse gecondempneert te verclaeren by eede off haer †
vader den quytant van de boomweyde off d'selve
boomweyde nyet gegeven is by Claes Wyleffsz,
eysser in osstadge ofte versekeringe van syn
zyn achterwesen. Actum den 11en augusty 1603.
ostage gyzeling, onderpand (ook: gijzelaar) [MNW/446] zie verder: 357v, 361v, 364.
OR 5657/360
Solvit
Condempneert gelt off uuijtleg
twisken hier & een maendt.
Actum den 28en july 1603.

Aeriaen Jansz Brouwer, eysser contra
Cornelis Albertsz, gedaechde om gelt off
uuytleg tegen over 14 dagen ter
somma van 6 gulden volgens den boelseel
ter causse van hoy. Concluydeert tot
condempnatie van dien mette costen
com expensis.

ij Vellich
Schepenen condempneeren d'gedaechdes
in de gheyschte somma

Pieter Cornelisz Man, eysser contra d'erffgenamen van
Jan Ustesz, gedaechde om betalinge ter somma
15 gulden van meerder somma van verlopen
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mette rechtelycke costen
renten. Concluydeert tot condempnatie mette
te betalen binnen een maent
costen com expensis.
en
op haer keer. Actum den 6 october 1603.
Schepenen verclaeren d'gedaechdes te wesen versteecken van keer &
weer. Actum den 20en october 1603.

i Vellich
Condempneert dach een maent off
't staet langer met gemoedt.
Actum den 11en augustij 1603.
Vellich
Condempneert dach 6 weken off
't staet langer met gemoedt mette
costen offslaend 't gunt daer op betaelt
is. Actum den 11en augusty
@ 1603.

Jan Piet Heyns, eysser contra Pieter
Jan Almers, gedaechde om betalinge ter
somma 14 gulden 10 sth ter causse
van broot. Concluydeert tot condempnatie
com expensis.

Tys Aeriaensz, eysser contra Tijs
Pietersz, gedaechde om betalinge ter somma
6 gulden 14-4 ter causse van waer.
Concluydeert tot condempnatie com expensis.

D'selve eysser contra Aeriaen Tysses
wedue, gedaechde om rekeninge &
betalinge. Concluydeert tot condempnatie
com expenses.

Vellich

OR 5657/360v
Voor replyc persisteeren d'eyssers
De armevoochden deser stede, eyssers
seggen offschoon Gerberich Wijerts
contra Symon Claesz & Claes Symonsz
by haer leven tegens yemande
soe sy geroepen syn, gedaachdes om voorts
geseyt mochte hebben gehadt
te procedeeren volgende de laeste retroacte.
dat sy berouw hadde van 't besprec
& legaet welc sy de armen
deser stede gedaen heeft dat
sy sulcx nyet in't werc gestelt heeft & geen wettelycke revocatie
ofte wederroepinge van dien gedaen heeft 't welc plaetsse soude
moeten grypen tegens de wetlycke codicille by haer metter doot
bevesticht. Concluydeeren daeromme als apud acta.
Schepenen ghehoort den eysch en de concluysie
by de armevoochden gedaen op ende tegens
Symon Claesz ende Claes Symonsz soe zy gheroepen
zyn, ghedaechdes ende op alles rijpelycken gheleth
nae behooren soe op d'codicille bij † Gerbrich Wijerts
ghemaeckt by de eyssers gheexhibeert oock opte verclaringe
van Symon Claesz die verclaerde niet gesint te wesen
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# soe sy geroepen
zijn.

't proces vorder te sustineeren, doende recht condemneeren d'ghedaechdes # d'gheeyste 150 gulden
te betaelen in handen van de armevoochden
compenseerende d'costen om redenen alsoe d'saecke
hinctude conserveert d'armen te weten alsoe
Symon Claesz con socius haerlluyder versoeck gedaen hebben
ghehat om d'penningen geemployeert te hebben totte
armen vrunden van Gerbrich Wyerts. Actum den
3en november 1603.

OR 5657/361
Den 11en augusty @ 1603
Ontfangen voor inpost 2-10-0

Cornelis Cornelis Dircx wonend tot
Ouwe Nydorp by 't Verlaet, eysser contra
Cornelis Jan Kuecx, gedaechde om eysch
te hooren.
Den eysser dient van eys in scriptes.
Actum den 11en augusty 1603.

Scheepenen verclaeren voor vonnisse alsoe de penningen by
Pieter Jan Jacobs & Claes Jansz te weten Pieter Jansz 55-10-0
& Claesz 59 gulden spruytende van coop van een koe &
paert onder haerluyden ten versoecke van Pieter Pietersz
van Hoorn gearesteert onder Scheepenen gefurneert
syn ten behoeve van Velserman off die 'r toe gerechticht
sal syn. Dat d'voorseyde Pieter Jansz & Claesz Jansz
mette gedane consingnatie sullen mogen volstaen &
ooit 't selve hyer sal bescutten van vordere
costen also Velserman daer van wettich is geinfirmeert.
Actum den 11en augusty 1603.
Scheepenen condempneeren Geryt Taemsz & Jan Willemsz
omme getuijchenis der waerheyt te geven naedat
hen interrogatorium overgelevert is & dat binnen
24 ueren ten versoecke van d'erffgenamen van Cornelis
Schippers. Actum den 11en augusty @ 1603.
OR 5657/361v
Compareerde voor ons ondergeseyde
Scheepenen tot Nydorp Aeriaen
Cornelis Schippers soe voor hem
selver als ooc van wegen syn moeder
die een oude vrouwe is mitsgaders
IJsebrant Cornelisz syn swager &

Claes Wyleffsz buerman tot
Oude Nydorp eysser & requerant
contra Aeriaen Gerytsz Butterpot
hem seggend cuerateur & voocht
van de wedue & kinderen van †
Cornelis Schippers geassisteert synde
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verclaerde by synen eede dat hem
met Aeriaen Cornelisz haeren soon.
huyden de quistantie in questye
Verweerders & gerequyreerden
by Claes Wyleffsz ten behoeve van
versoeckt de doen ten fyne als volcht.
zyn † vader in den jaere 98 van
een stucke lants genaemt de boomwey
Als by den requerant soe ---------- eysse
nae gedaen betalinge gepasseert is
als by't 28e, 29en, 30e, 31e, & 32e
onder condytie hier nae verclaert
articulen van syne replyck gedongen
te weten dat Claes Wyleffsz de voorseyde & gesustyneert is dat die pretense
weyde mochte remedieren & afflossen
opdrachts brieve aldaer in de
met de somma van 104 gulden des jaers
selve artyculen geroert den
geduerende 17 jaeren achtereen
verweerders vorder tot anders geen
volgende & daer en boven noch een
fyne overgelevert is, dan in
jaerlicxe erffpacht betalen
ostadge willich pant ofte tot
aen handen van Cornelis Jansz
versekeringe van syn achterwesen
voorseyd ter somma van 118 gulden
& losbaer was mette betalinge
't welc alle jaeren
van 't selve achterwesen als
verschynen soude kerstyts daer naest
de verweerders t'anderen tyden
aen volgende en soe hy dat selfte
selffs bekent hebben d'selve
t'Sint Jan nyet en betaelde
opdracht brieve sulcx als vooren
soe soude Cornelis Jansz 't selve lant
losbaer te wesen & dat sy verweerals van eygen houden verclaert
ders noch by haer pretensse
vorder by eede als vooren dat in't
antwoorde nochte ----------jaer van 91 nae syn beste onthoudt
duyplycke daer op geen pertyculiter
nae dat pertyen hincinde waren
soluytie levert woordinge nochte
gerenvoyeert by Schepenen interlocutore verclaringe en hebben gedaen
vonnis van haer different aen
d'een uit wilt & uit generael
goede mannen op hope dat
't selve voorby gegaen soe en can den
pertyen hincinde met malcander
requerant syn inventaris nyet
souden acordeeren vergadert wesende
volcomelyck nochte pertinentelyc
ten huyse van Aeriaen Jansz Brouwer
gereet maken tensy die verweerder
& Claes Wyleffsz in't lange
gehoort & ongefondeert wesende
zeyde totten voorseyde comparant betael
ic v kersmis naestcomende nyet
soe moecht ghy de weyd behouden
wy syn vrienden wy moeten vrienden
blyven. Verclaert vorder dat sy in't minst noch 'n meest
gaen gelt ter causse van 't gunt voorseyd hebben genoten.
OR 5657/362
Op huyden den 3en
november 1603 compareerde
voor Schepenen onderseyd
Tryn Jacopsdr wedue †
Cornelis Jansz Schippers out omtrent 51 jaeren
omme haere verclaringhe te doen
tot voldoeninge van Schepenen vonnisse

Alsnoch op den voorseyde eysch & articulen
van de voorseyde replycke cathagorisse
pertinente & perticuliere
verclaringe & beantwoordinge doen
by eede per verbum credit vel non
volgend de instructie van den Hove van
Hollant articulo 128 & anders
als nae rechte versoeckende hier
op vonnisse & aponctemente
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in date 11e augusti laestleden.
Verclaerde by haeren "jae" als Mennis
ghesint in plaetse van eede
hoe waer is dat haer † man
d'quitscheldinge van Claes
Wyloffsz ontfangen heeft
naedat hy aen Claes d'weyde
betaelt hadde onder conditie
alles ghelyck hier vooren by
Aerian haeren soon verclaert
is verslaende dat haeren †
man sulcx tegen haer verclaert & geseyt
heeft.

interlocutoer voornamelyc dat de
verweerders geordoneert sal worden
't selve alsnoch te doen binnen den
tyt van 24 uren, ofte andere
bequame tyt tot discretie
van Scheepenen ofte by gebreke &
weygeringe van dien dat d'voorste
articulen gehouden sullen worden
voor bekent & voor geconfesseert.

Van 't gene voorseyd is Sevanck
gheaccordeert copie ofte extract zulcx het is
mits daer by verclaert te wesen 't zelve doorgeslagen
te zijn. Actum den 3en november 1603.
Meester Jan Siruxdgyn, eysser contra
de voochden van Geryt Willemsz Ter
Diec, gedaechde om betalinge ter somma 36
gulden
van Meesterloon off anders tot discretye
van Scheepenen over de keur van een
quetseur den selven Geryt Willemsz
gecuereert. Concluydeert tot condempnatie
mette costen.
OR 5657/362v
Scheepenen hebben den Offyscier*), eysser contra d'erffgenamen
van Cornelis Jan Aeriaens gedaechde gegunt dach tot 14
dagen. Actum den 11en augusty 1603.
(*vergelijk eysch op /358v)

Scheepenen condempneren Jan Cornelisz Keysser
contra Jan Symonsz Boode in een boete van
25 sth also hy bekeurt is van 't flasz.
Symon Dirck Stapels, eysser
contra Jonge Geryt van de Sydwint,
borch & princepael onder renoc---voor Jan Walichsz, gedaechde om
betalinge ter somma 200 gulden
van kustincpenningen van een schuijt
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verscheenen Sint Jan @ 1602
& may laestleden volgende de
kustincbrieff daer van synde.
Concluydeert tot condempnatie van
dien mette costen & dat den
6 geerss weytlants by de gedaechde
verallegeert daervoor verclaert
sal worden execuytabel.
Vellich i
Condempneert in gelt off uuytleg
mette costen / dach een maent.
Actum den 11en augusty 1603.

Jan Cornelisz Schoolmeyster
van de Sydwint, eysser contra Jan
Cornelisz Rinckel, gedaechde om
betalinge 20 gulden 17 sth 4 penn
van erffpacht van Vogelesanc
lange verscheenen volgens d'eyssers
redgyster. Versoeckt condemptie
in gelt off uuytleg mette costen.

OR 5657/363
Vellich i
Condempneert in gelt off uuytleg.
Dach een maent mette costen.
Actum den 11en augusty @
1603.

D'selve eysser contra de wedue van
Cornelis Schippers, gedaechde off
haer gerechte voocht om betalinge
7 gulden 16 h sth van erffpacht
in de Vogelesanc lange verscheenen
volgende d'eyssers redgyster
versoeckt condemptie in gelt off
uuytleg mette costen.
Cornelis Jansz Kueck, eysser contra
Cornelis Cornelisz wonend by 't Verlaet,
gedaechde om betalinge ter somma 350 gulden
van verscheenen lants kustinge
lange verscheenen. Concluydeert tot condempnatie
van dien en + ten minsten by provysye tot namtissement
van de selve somma vermogens
den besegelden kustincbrieff in date
den 17en february 1596 daer van
zynde com expensis en dat het hypoteec
in den selven brieve verbonden, daer voor
verclaert sal worden execuytabel.
Scheepenen condempneren Heynderick Ouwe
Neels Jan Jansz Muller den toegetaxeerde
9 gulden te betalen twisken hier & 6 weken.
Actum den 11en Augusty 1603.
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OR 5657/363v
Den 25en Augusty @ 1603
Schepenen condemneeren den ghedaechde
d'gheeyste kustingpenningen
onder den gerechte te
consingneeren ende dat
d'selve aldaer sullen
blyven ter tyde ende wylen
d'saecke ten principalen
zal zyn ghesleten te weten
d'saecke alwaer Cornelis Cornelis
Dircksz, eyscher inne is
tegens Cornelis Jansz rede
alhier hangende ende
dat tot dies voor dese
vierschaer gheeyndicht &
ghevonnisset zal zyn. Actum den 17en
november 1603.

Cornelis Jansz Kueck, eysser contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, ghedaechde
om voorts te procedeeren volgende de
laeste retroacte. Dienvolgende versoeckt
den eysser dat den gedaechde alsnoch
sal kennen ofte ontkennen zyn besegelde
kustincbrieffe & by refuijs dat de
zelvyge by Scheepenen gehouden sal
worden voor bekent volgende 10e
artykel van de ordonantie & de gedaechde
gecondempneert werden ten minsten
te namtiseeren com expensis.

Geryt Cornelisz anders Jonge Geryt van de Sydwint
genaemt laet hem gewillichlyc condempneeren
Symon Dircksz Stapel te betalen ter sommatie
van 200 k guldens, verscheenen kustinge
van een schuyt, verscheenen t'Sint Jan @ 1602 & may
laestleden, mits dat
d'execuytie sal surseeren den tyt van 14 dagen
off 't staet langer met gemoedt, & dat by faute van
betalinge 't lant in den termynbrief daer dese aff
spruytende is geroert, daer voor sal wesen verbant
& execuytabel. Actum den 25en augusty
@ 1603 geschiet in presentie van Jacob Koeman
& Cornelis Reyersz, scheepenen.
OR 5657/364
Den 8en september anno 1603
Jan Jacopsz, gedaechde & gherequereerde
sustineert in reconventie
hem noch te resteeren van den
eysser in conventie voor seeckere
quantiteyt van kasten by den eysser
van hem gecocht & ontfangen die
somma van wel omtrent 60 gulden
waer inne mede ghenomineert zyn zeeckere
verschoten rechts oncosten ende om eens

Aeriaen Hillebrantsz, eysser contra Jan
Jacobsz van de Moerbeec, gedaechde om restytuyti
ter somma van -15-15-8 ter causse
van zeker gelt daer hy gedaechde meerder
ontfangen heeft als hem rechtelycken
toe quam. Concluydeert tot restytuytye
van dien mette costen.
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totten eynde der selver te geraecken
soe presenteert den gerequereerde & is tevreden metten eysser te rekenen ende lyquederen
ter presentie van 2 Schepenen. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Den 3en november 1603.
Schepenen ordonneeren den reconvenient den impost te furneeren tot 25 st.
Actum den 17en november 1603 & is volgende d'selve impost gefurneert.
Date ut supra.

Aerian Cornelisz Schippers in qualite als
hier vooren ter rolle compareerend
percisterende by zyne voorgaende
Claes Wyleffsz buerman tot Oude Nyerop,
ghedaene eet, zeyt naerder niet
eysser & requerant contra de wedue
te weten ende daer over nae
& erffgenamen van † Cornelis Jan
rechte behoorend te moghen volstaen
Aeriaens, verweerders & gerequereerdens
presenteert tot dien fyne op
om volgende voorgaende Scheepenen
costen van ongelyk mette incident
vonnisse van date den 11en augusty
te consulleeren voor rechtsgeleerden
laestleden alhier in rechte by
& versoeckt nietemin dat den eyser
solemneele eede te verclaeren off haer
gecondemneert zal worden te dienen van voornoemde vader de quytantie van de boomweyde
inventaris volgende die laeste retrooff d'selve boomweyde nyet gegeven is
acte. Versoeckend vonnisse van Schepenen. by de voornoemde Claes Wyleffsz in osstadge
Heyndrick van Sevanck als Procureur van den
ofte versekeringe van hare voorseyde vaders
requirant sey sustineert dat d'gerequireerdens
achterwesen & oversulcx losbaer wesende.
ghehouden zullen wesen Schepenen vonnisse te
voldoen sulcx ende in der voegen 't zelve nae
zyn tecxt & inhouden medebrengt zonder dat van node is daerop eenygen
advys van gheleerden te nemen nademael by 't selve vonnisse den gerequireerdens d'forme van den eet
voorgestelt & gepreschribeert is & dat van sodanyge delatie van eede by den rechters ex
offiscio ghedefereert
Schepenen gehoort den eysch by Albert Jansz als Ontfanger
gheen invan de verpondinge ghedaen op ende tegens Jan Claesz Tzum
pertinente
Crabbedam ghedaechde met een weet. Condempneeren den ghedaechde
nochte verdreyde
ten behoeve van den eysser hem te betalen volghende zyn
verclaringhe
boeck op pene van uuytleg by den Offiscier volgende d'style
gheadmitteert
deser stede & dat binnen den tyt van 14 daghen ofte
moghen worden
het staet langer met gemoede. Actum 6en october 1603.
persisteerende
daeromme by
zyn versoeck alhier
ter rolle ghedaen ende dien ongvermindert 't inererende zyn voorgaende notariale presentatie
& consignatie van penningen daerop ghevolcht denonchieert d'gherequireerdens nochmaels dat
d'penningen by arbyters bevonden d'gerequireerdens te competeeren alhier vruchtelloos onder
mijne heeren Schepenen zynde leggende protesteeren daeromme andermael van costen
schaden & interesten & 't zelve d'gerequireerdens wettelijk renunchieeren.
Nota: Verte het derde blat.

OR 5657/364v
Vierschaere ghehouden den 20en october 1603
Bt
off

Cornelis Albertsz van Oude Niedorp,
eysser
contra
Jan Pietersz uuyte Campen, gedaechde
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om betalinghe van 50 st
ter cause als reste van de houdt
van een koe by den eysser in den verleden
winter aen het hoy ghehouden. Concludeert
tot condemptie cum expensis.
Den Offisier dient
op huyden van zynen invenAerian Cornelisz Schippers van der
taris. Versoeckt dat den
Dieck con socius, verweerders
gedaechde insgelycken zyne stucken
contra
zal exhybeeren omme te
Den Offisier, eysser. D' verweerders
wisselen.
versoecken dat den Ofisier alsnoch
Dienvolgende by Claes Govertsz
zal dienen van inventraris ofte
als Procureur van de verweerders
versteecken te werden van't effect van dien.
haere stucken by inventaris geexhibeert
perthye hinctude. Copie & dach ad primam.
In state doen stellen by den eysser
adt primam zonder eysch gedaen te hebben.

Den ghedaechde bekent die penningen
ende is tevreden hem willichlyk
hem te laeten condemneeren in den
eysch.
Volgende 't welcke hebben Schepenen den gedaechde ghecondemneert
in de gheeyschte hooftsomma
met het verloop van dien den eysser
te betalen mette rechtelycke
costen. Actum den 3en november 1603.

Dirck Florisz van Oude Niedorp
voocht in desen van Neel Dircks
wedue † Pieter Claesz by 't
Verlaet, eysser
contra
Pieter Jongejans Snyers, gedaechde
om betalinge ter somma 250
k gulden geleende penningen met
het verloop & interesten van dien voor
2 jaeren jaerlycx 18 gulden k met het
vorder verloop van dien totte effectueele
betalinge toe vermogens den besegelden
schultbrieve & oblygatie daer
van zynde. Concludeert tot condempnatie cum
expenses.

OR 5657/365
Schepenen stellen ende ordonneeren Arent Gysbertsz
met t'samen Jan Jansz Smits te wesen voochden van de jonge
& naeghelaeten weeskinderen van Claas Jan Smits ende
over der selver goeden. Actum den 20en october 1603.

Schepenen condemneeren den
gedaechde volgende zyne bekentenisse in de geeyste penningen
te betalen tusschen dit &

Claes Jansz Linnenwercker, eysser
contra
Jan Claesz Waert in 't "Wapen van
Amsterdam", gedaechde om betalinge
ter somma 10 gulden reste van
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een maent mette rechtelyke
costen. Actum den 20en october
1603.
Veylich

Schepenen ontseggen
den eijscher zynen eysch
apsolveeren den voochden
van de zelve. Actum den 20en
october 1603.

huyshuier verschenen mey laestleden.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.

Bt

Albert Cornelisz Snellewaert van
Winckel, eysser
contra
Pieter Jan Almersz als hem sterck
ghemaeckt hebbend voor zyn zoon, gedaechde
om betalinge van 5 gulden 4 st
4 penn reste van meerdere somma ter cause
van verteerde costen volgend d'eyssers regyster. Concludeert tot condemnatie cum expensis

Bt

D'selve eysser
contra
Gerrit Willems Terdieck ofte
zyne voochden, gedaechdes om 5 gulden
10 st van verteerde costen. Concludeert
uuyt crachte van zyn regyster tot
condemnatie cum expensis.

OR 5657/365v
Schepenen ghehoort den eysch by den Offiscier
ghedaen op ende tegens Cornelis Jansz Keuck offte
zyne gheordonneerde voochden condemneeren den zelven Cornelis Janssz
& zyne voochden ten behoeve van den Offiscier in 3
gulden als veraccordeerde penningen ende houden den vorderen
saecke in advys. Actum den 20en october 1603.
Schepenen ghehoort den eysch by den Offiscier gedaen
in cas van delict op ende tegens Jan Jansz Bol
van Oude Niedorp, gedaechde houden d'saecke in advys. Actum
den 20en october 1603.
Schepenen op 't versoeck van Jan Thysz van Valcooch
stellen ende ordonneeren Aerian Jansz Brouwer ende
Pieter Pietersz Bremer te wesen voochden van het
weeskint van † Jan Jansz Schalckes uuyt d'Leyen en
desselffs goeden. Actum den 20en october 1603.
Veilich

Jan Olbrantsz Meelmolenaer
van Alckmaer, eysser
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contra
Cornelis Rensz van Oude Niedorp,
gedaechde om betalinge te doen van 21 gulden
10 st ter cause van gheleende
penningen hem gedaechde al over 3 jaeren
getrouwelycken & ter noot bygheleijt.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
## Check indexen: Bomber is ms Brouwer ##
OR 5657/366
Dupliceerend seyt Aerian Cornelisz Schippers in qualite als
vooren dat d'consingnatie van de penningen by den requerant ghenomineert mettet pucident in questie alhier niet gemeens
en hebbend maer dat alleenlycken hier aff die questie is
off den ghedaechdes met de ghedefereerden eet zal moghen volstaen
ofte niet & dat daeroff alleenich versocht wort by Schepenen
te consulleeren op het voorseyde incident ofte daeraff te sententeren
nae recht concludeerend & persisteerend als apudt acta.
Schepenen persisteeren by haer voorgaende vonnisse dat
d'wedue ende erven alsnoch haer verclaringe daer op sullen
doen. Actum den 20en october 1603.
Schepenen ghehoort den eysch by Albert Jansz gedaen
op ende tegens Gerrit Gerritsz Velserman, zoe hy
geroepen is ende perthyen bewilginge / appoincteeren dat
perthyen metten anderen sullen consulleeren voor rechtsgheleerden binnen Alckmaer tusschen dit ende ad primam
mits dat Albert Jansz gehouden wert Velserman te laten
hebben copie van 't gunt hy overleyt. Actum den 20en october 1603.
Schepenen condemneeren den
ghedaechde ghetuychnisse der
Cornelis Engelsz van Hoochtwoude requirant
waerheyt te gheven van 't
contra
gunt hy weten zal naedat
Jan Midtwoudt, gedaechde om getuychnisse.
en
hem interrogatorie 2 dagenActum den 20 october 1603.
te voren ghelevert zal zyn.

Schepenen ontseggen den
eysscher zynen eyssche apsolveeren den gedaechde van dezelve

Heyndrick Heyndricx Matselaer,
eysscher,
contra
Ghysbert Pietersz van Haerlems,
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ten waere den eysscher dies noch
gedaechde om den eysscher te betalen zyn
keerde te 14 dagen met beter recht
bedongen loon by den eysscher bedongen
dies hem salff ghehouden wert.
voor het matselen van een schoorsteen
en
Actum den 20 october 1603.
ter somma van . . . . . . . . . . . .. . . . .
Schepenen verclaeren den eysscher
te wesen versteecken van keer ende weer &
condemneeren den selven in 15 st voor de costen ten behoeve van den
triumphant. Actum den 3en november 1603.
OR 5657/366v
Schepenen ghehoort het voorstel & versoeck van de
sequesteren van den boel van Aerian Wyloffsz hoe dat Jan
Cornelis Joncker alsnoch in ghebreecke blyfft zijn resterende penningen
te betalen ende off zij volgend voorgaende vonnisse & begoste
executie voorts sullen procedeeren tot vercopinge van 't gun
t
haer executabel verclaert is. Verclaeren dat deselve sequesteren zullen mogen voort gaen mette executie & vercoopinge.
Actum den 20en october 1603.
OR 5657/367
Vierschaer ghehouden den 3en november 1603
Bt Dirck Jansz Snyder, eysscher
contra
Cornelis Sybrantsz van de Wysent, gedaechde om betalinge
van 3 gulden 16 st toeVeylich
gheseyde penningen den eysscher toegeseyt
Cornelis Sybrantsz, ghedaechde
voor Claes Symonsz van Oude Niedorp
laet bem ghewillich condemspruytende van ghehaelde waeren
neeren in den gheeyste penningen
volgende den eysscher zyn regyster.
hier ter syden surcherend
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
d'executie 14 dagen. Actum
den 17en november 1603.
Lambert Jansz v/Jans van Winckel
als pachter van den impost van de
roudenmaet, eysscher
contra
Pieter Meynertsz van Oude Niedorp,
gedaechde. Sustineert den eysscher hoe d'gedaechde
opghedaen heeft ghehat seeckere
quantiteyt van rogge die den
selven wedervercocht & ghedystribueert
heeft zonder 't zelve voor ofte nae
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aenghegeven te hebben naer behooren
waer aen d'selve gedaechde verbeurt heeft
25 k guldens volgende
die partyculiere ordonnantie op 't
stuck van dien ghemaeckt daerop
den eysscher d'selve imposte verpacht is
mitsgaders d'penen in den placcaete
begrepen. Concludeert derhalven den eysscher
dat d'gedaechde gecondemneert zal worden in de
voorseyde pene van 25 gulden & placcate mitsgaders den impost van de zelve rogge cum expensis.
OR 5657/367v
De selve eysscher
contra
Ysbrant Meynertsz, gedaechde
sustineert . . . . . . . . . .
De selve eysscher
contra
Jan Pietersz Backer van
Oude Niedorp, ghedaechde.
OR 5657/368
Dirck Florisz van Oude Niedorp
voocht in desen van Neel Dircks wedue
†...........
Cornelis Pietersz Boots vader
& vanwegen zyn soon verweerder
dient van duplyck.
Den Offisier copie ende dach.

Den Offisier, eysscher
contra
D'soon van Cornelis Pietersz Boots
van Hoochtwoude, gedaechde in persoon
om te dupliceeren.

Op huyden den 3en november 1603 compareerde
voor ons Schepenen ondergheseyd Tryn Jacopsdr wedue
† Cornelis Jansz Schippers oudt omtrent 51 jaeren
& Aerian Cornelisz haere soon beyde omme haerluyder
verclaringhe te doen volgende Schepenen vonnisse
in date den 11en augusti ende hebben uuyt eenen
monde verclaert d'voorseyde Tryn Jacops by haer jae
als Mennis ghesint in plaetse van eede ende
Aerian Cornelisz by solemneelen eede waer te wesen
dat Claes Wyloffsz haer comparanten † man ende
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vader den boomwaeijt by quytscheldinghe opgedragen
& quytgheschonden heeft voor 1700 k gulden
die den voornoemde Claes Wyloffsz boven andere penningen
aen henluyden schuldich was mette conditie dat Claes
Wyloffsz d'selve weyt ende quytscheldinghe weder mochte
lossen binnen den tyt van 17 jaeren mits opbrengende
preciselycken alle jaeren 107 gulden tot 17
jaeren lang & dat t' elcken jaere Sint Jans mitsoomer
ende by faute van dien d' selve alle jaeren op Sint Jan voorseyd
sulcx niet en dede dat haer vader ofte zyluyden d'selve
weyt ende quytscheldinge apsolveert & tot haer vry eygen
zoude moghen houden ofte oock dat Claes Wyloffsz d'selve
weyde weder mocht hebben in erffpacht jaerlycx voor
118 gulden gheduurende als vooren & soe hy d'selve
OR 5657/368v
erffpacht insgelycx niet en betaelde als vooren
zoude haerluyden d'selve weyde ende quytscheldinge
insgelycx vry eygen wesen als haer † man ende
vader tegens haerluyden sulcx verclaert heeft binnen zyn
leven ende verclaerden tot noch toe geene van de
selve penningen van Claes Wyloffsz ontfangen te
hebben. Verclaerde vorder Aerian Cornelisz dat in den
jaere 91 nae zyn besten onthout naedat perthyen
hinctude waere ghereynvoyeert (by Schepenen interlocutoire
vonnisse) van haer different aen goede mannen op
hope zy metten anderen zouden accordeeren ten huyse van
Aerian Jansz gheweest hebben alwaer Claes Wyloffsz
in 't lange ghehoort is gheweest & onghefundeert wesende
seyde tot hem comparant betael ick e karsmis naestcomende niet zoe moocht ghy die weydt behouden wy
zynde vrienden wy moeten vrienden blyven. Actum ut supra
ter presentie Jan Huybertsz & Jacop Pietersz Koeman
& Jacop Pieter Theus Schepenen.
Aerian Cornelis van de "Slaper" in den resorte
van Groedt werdt by Schepenen ghecondemneert in
zyn eerste defaut met het proffyt van dien
ten behoeve & versoeck van den Offisier, eysscher
alsoe d'selve Aerian Cornelis huyden niet en compareert
volgende den ghedaen weete ende is den Offisier
gheaccordeert een anderde weete.
Actum den 3en november 1603.
Op huyden den 3en november 1603 compareerde
voor dese vierschaer Jan Cornelisz Joncker, Schout van den
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Langedyck versochte aen de sequesteren van den boel van
Aerian Wyloffsz sursantie van 't procederen van
executie op 't landt hem competerende rede ghedaen by
affictie van billette & dat voor den tyt van 14
daghen zonder interruptie omme landdeler tyt te
betalen 't gunt hy schuldich is ofte by faute van betalinge
dat d'selve alsdan voorts zullen mogen procaederen 't welck
d'voorseyde sequesteren sulck geaccordeert hebben ongvermindert
als vooren van haerluyder proceduren.
OR 5657/369
Schepenen ordonneeren ende stellen Aerian
Meynertsz tot Oude Niedorp te wesen voocht van
Tryn Jacopsdr wedue † Cornelis Jansz Schippers
wonende op Terdieck & over haere goeden. Actum
den 3en november 1603.
Claes Wyloffsz van Oude Niedorp, requirant
contra
d'wedue & erffghenamen van Cornelis Jansz Schippers,
gherequireerden omme alsnoch voorgaend vonnisse te
voldoen conform d'rolle van de 11en augusti.

D'gherequireerdens
seggen het vonnisse
in effecte voldaen
& naeghecomen tehebben.
Versoecken oversulcx dat d'requiranten & sy gherequireerdens
hinctude huyden over 14 dagen zullen dienen van haer schriftelyken
inventaris volgende d'laeste retroacte op peyne van versteck.
Schepenen houden 't versoeck van perthyen in advijs.

Dirck Aeriansz van de Moerbeeck, eysscher
contra
Pieter Volckertsz, ghedaechde om voorts te procederen
volgende die laeste retroacte.

Schepenen verclaren dat perthyen
hinctude huyden
te 14 dagen sullen dienen van inventaris
& haerluyder bewys op pene van versteck.
OR 5657/369v

Op huyden dese 15 november 1603
compareerde voor ons Schepenen onder gheseyd
Jan Dircksz ende Symon Dircksz Stapels met
haere ghevoechde eysschers in conventie & verweerders
in reconventie ter eenre met tsamen Alidt Symonsdr
van Alckmaer wedue weleer van Dirck Stapel Gaarrisse met
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haere assystent den E. Advocaat Mr. Vredrick van
't Vornenburch ter andere. Bekenden metten anderen te
wesen veraccordeert & verdraghen belangende haerluyder
gheschil ende questie waervan proces was hangende
voor desen gherechte ende sulcx metten anderen wettelycken
gheschrift ghescheyden & ghedeylt te wesen nopende
den boedel tusschen d'voorseyde † Dirck Stapel & Alidt
Symonsdr zoe veele d'kinderen & erven van
Dirck Stapel eenichsins te spreecken ofte te pretendeeren
hadden opten voorseyde boedel mitsgaders oock van 't
gunt d'voorseyden Alidt Symonsdr by reconventie
tegens d'voorseyde haer overleden eersten man's kinderen
te pretendeeren heeft ghehat hun bekennend
hinctude vernoecht & tevreden te zijn ghelooffden
daeromme perthyen aen wedersyden elckander en
diesaengaende geen vorder questie te moveeren onder
alle verbanden van rechtsweghen daer toe staend.
Ter presentie ende in kennysse.
OR 5657/370
Vierschaer ghehouden den 17en november 1603
Symon Claesz medeScbepen gedaecht ende gecondemneert
wesend zyn getuijchnisse te doen
ten versoecke van Jan Pietersz
Jan Pietersz uuyt d'Campen, eysscher
verclaert dat den eysscher & Jan Cornelisz
contra
te lone ende bode gheweest zyn in
Jan Cornelisz Jonge van de Moerbeeck,
zyn byweesen ende dat dese gedaechde
gedaechde om betalinge ter discretie
eyste dat Jan Pietersz d'koe
van Schepenen ofte goede mannen
aen zyn hoy zoude houden op zyn eygen voor de houdt van een koe
costen een weeck nae zyn calven
by den eysscher aen zyn hoij ghehouden
daer tegen desen eysscher tevreden was die mitsgaders 't verleyde koegelt van den
te houden 14 dagen op zyn costen
zelven. Concludeert ot condemnatie cum
expensis.
& wat hy langer stonde zonder
calven dat Jan Cornelisz dies zoude
nae advenant betalen ende dat d'selve perthyen alsoe scheyden & hy
Symon Claesz voor in't huys ging zonder by de opslach & aengaen van de
coop geweest te zyn.
Schepenen appoincteeren d'saecke aen mannen namelyk:
Pieter Aeriansz & Jan Dircksz. Actum den eersten december 1603.

off

Griet Thomasdr d'huysvrou
van Aerian Cornelisz Mannis in
apsentie van haer man, eyssersse
contra
Jacop Pietersz Koeman ende
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& Jacop Garbrantsz voochden
van Cornelis Jansz Keuck, gedaechde
om betalinge 42 gulden 10 st berekende
penningen ende noch 5 gulden tuiynyieren
alles ter cause van verteerde costen
vermoghens haer regyster. Concludeert
tot condemnatie cum expensis affslaende
7 gulden 1 st.
Griet Hillebrants in apsentie
van haer man, eyssersse
contra
Cornelis Pietersz Breg, gedaechde
om d'eysscher te voldoen 't gunt zy te
cort compt aen de erffgenaemen van
Jan.
OR 5657/370v
Jan Usts tot 15 gulden
reste van een jaer renten
verschenen karstyt laestleden vermogens
't accoort tusschen haer & d'gedaechde.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.
Jacop Pietersz Koeman ende
Jacop Garbrantsz voochden van
Cornelis Jansz Keuck, eysschers
contra
Jacop Heyndricksz & Cornelis
Claesz Kistemaecker, gedaechdes
om betalinge ter somma 64 gulden
ter goeder rekeninghe ter cause
van lanthuuer lange verschenen
Concludeeren tot condemnatie van dien cum
expensis.

Jacop Heyndrixz gedaechde alhier
consigneert zyn penningen die
die hy schuldich kent tot 32 gulden 2 st
3 penn seyt dat zyn gelt zyn
schade zal beschutten
Schepenen verclaren dat
de penningen by Jacop Heyndricksz
ghefurneert zyn schade zullen
beschuttten
ende verclaren dat Cornelis Claesz zal hebben copie van den eysch
& dach adt primam.
Voorts dat d'penningen onder den
gerechte zullen blyven gheconsigneert
tendens recht. Actum den 17en
november 1603.

Dirck Meynertsz Ontfanger
van 't molenschot, eysscher

557

D'ghedaechde veylich
ende wert voorts d'selve
ghecondemneert te betaelen d'geeyste
somma tusschen dit & karstyt
op pene van uuytleg
ten waere het langer
staende met ghemoede. Actum
den 17en november 1603.

contra
d'wedue van Aerian Thysz
off haer gerechte voocht ghedaechde
om 2 gulden 19 st 4 penn
ter cause van molenschot volgend
d'eysschers regyster. Concludeert tot
condemnatie cum expensis.

OR 5657/371
Schepenen condemneeren d'erffgenamen van Aerian Gerritsz
Butterpot ofte derselver voochden tegens den Offisier
in de boeten van . . . . . . . naer in ----- de keure
deser stede ter cause haer vaders graff ------------------behoorlycken tyde in der kercken niet en is --- ghecleyt.
Actum den 17en november 1603.

voor de 2e

Veylich
instantie
Schepenen condemneeren den
gedaechde den eysscher te betaelen
5 gulden 4 st 4 penn
reste van meerder somma
vermogens extract uuyt d'eysscher's
regyster Schepenen gexhibeert
surcheerend d'executie tot karstijt.
Actum den 1en december 1603.

Gerrit Willemsz selffs compareerend
versoeckt metten eysscher te rekenen
Schepenen verclaren dat perthyen zullen
metten anderen reeckenen tusschen
dit ende 14 dagen ende dat
voor Pieter Cornelisz Sytges &
Pieter Jacop Nannings.
Den eysscher employeert
replyck als by acte.
De voochden copie & dach
ende wysen Schepenen dat
den gedaechde te 14 dagen zal dienen
van duplyck op pene van

Albert Cornelisz Snellewaert
van Winckel, eysscher
contra
Pieter Jan Almers, gedaechde
om voorts te procedeeren & --------te purgeeren zyn 2 defaulte &
wyder gecondemneert te werden in den
eysch ---- te rolle gestelt cum expensis.

D'selve eysscher
contra
Gerrit Willemsz van der Dieck
gedaechde om 5 gulden 10 st van verteerde
costen volgend d'eysscher zyn regyster.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.

Cornelis Cornelisz, eysscher
contra
Cornelis Jansz Keuck ofte zyne voochden,
gedaechde om ter 4 te houden.
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versteck ten waere d'gedaechde off zynen Procureur ten
dage dienend hadden redenen van onschult dat hy
niet gereet hadde mogen zijn.
OR 5657/371v
D'requirant ----------------- hebbende
die twe admit ------------- verclaringhen
Claes Wyloffsz van Oude Niedorp
van weghen d'gherequireerdens
requirant
----------------- rolle doen aenteyckenen
contra
seyt dat d'selve soe in specimen
d'wedue & erffghenamen van
als oock in substantie tegens den
Cornelis Jansz Schippers, gerequireerdens
anderen & repugnerend ende
om by den requirant gheseyt te
-----------------------------ende dat
worden tegens d'pretense verclaringen
oock niet verstaen can worden Schepenen van wegens d'gerequireerdens overvonnisse van 11en augusti laestleden
gheleyt.
voldaen te wesen dat daeromme
d'gherequireerdens alsnoch ge-----neert zal worden 't zelve vonnisse
precise latae zyn text ende inhouden
te volcomen te weten off d'quytscheldinghe van de boomweyt
hem gerequireerdens vader verder ofte anders ghegeven is gheweest
dan in ostagie ofte pantschap & tot verseeckeringe van zyn achterwesen & sulcx losbaer te weesen.
Schepenen wysen dat d'gerequireerdens namelyk
Tryn Jacopsdr ende haer soon by recollement andermael zullen verclaren off zy by haer voorgaende verclaringhe
persisteeren ende dat binnen huyden 8 daghen
ende sulcx ghedaen wesende dat perthyen hinctude
van huyden 14 daghen zullen dienen van haerluyder
inventarisen op pene van versteck. Actum den 17en
november 1603.
Perthyen hinctude dienen
op huyden van haerluyder
inventaris & bewys
nemen hinctude dach adt primam
te dienen van reprochen soe zy
--- te rade vinden mits hebbende
ter wedersyden copie van alles
daer zy gheen copie van hebben.

Dirck Aerian Piet Gerrits,
eysscher
contra
Pieter Volckertsz, gearresteerde
om voorts te procedeeren.

OR 5657/372
Op huyden den 24en november 1603 compareerde
voor Schepenen ondergheseyd Tryn Jacopsdr wedue
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Cornelis Jansz Schippers van der Dieck & --------------van den voornoemde Cornelis Jansz omme te volcomen 't Schepenen
appoinctemente in date den 17en november laestleden
tusschen haerluyden ende Claes Wyloffsz ghewesen ende
perfectelycken gherecodeert ofte andermael ghehoort
& ondervraecht wesende op haerluyder ghedaen verclaringe
in date den 3en november verclaerden leyde t'
samen by de selve haere ghedaen verclaringhe te ----------.
Aldus ghedaen ter presentie van Jan Huybertsz ende
Cornelis Reysersz Schepenen. Date ut supra.

Vierschaer ghehouden den eersten december 1603.
Den Offisier voecht
hem metten Pachter.
Concludeert dat den gedaechde
ghecondemneert zal worden in de
peenen ende sulcken amende
als volgende d'ordonnantie
op d'verpachtinge van de tienden
ghemaeckt.
Den gedaechde veylich.
Pieter Lamberts comparerende
in juditio bekent d'tiendinge
ghedaen te hebben doch zonder
last van den tiendenaer. Actum
den 15en december 1603.

Heyndrick Heyndricksz, eysscher
Pachter van 's Heeren tiendinge
contra
Pieter Lambertsz van den Sydtwint gedaechde. Sustineert
den eysscher hoe die gedaechde hem
vervordert heeft zijn vlas thuys
te haelen met des eysschers gerechtichen
& tienden zonder den eysscher zynen
recht ende tieden daer van eerst
te laeten hebben ofte hem daervan alsnoch voldaen te hebben.
Concludeert daeromme dat die gedaechde
gecondemneert zal worden hem eysscher in
vergoedinge te betalen viervout tot
4 guldens cum expensis.

D'Schepenen houden d'saecke in advys adt primam. Actum den 15en december
1603.
amende boete, straffe [PW/8].
OR 5657/372v
Den gedaechde veylich.
Schepenen houden d'saecke
in advys adt primam. Actum
den 15en december 1603.

Heyndrick Heyndricksz als pachter
van 's Heeren tienden, eysscher
contra
Willem Jacopsz Roodt, gedaechde.
Sustineert den eysscher hoe d'gedaechde zyn vlas
& hem eysschers gerechticheijt thuys
gehaelt heeft zonder d'eysscher alsnoch
zyne tiendinge & gherechticheijt
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te hebben voldaen. Concludeeert dat d'gedaechde
gecondemneert zal worden in viervout tot
4 guldens cum expensis.
In advys.
Schepenen houden d'saecke
in advys adt primam. Actum
den 15en december 1603.

D'selve eysscher contra
Pieter Maertensz van den
Zydtwint, gedaechde. Sustineert den
eysscher hoe d'gedaechde zyn vlas ende hem eysschers
gherechticheyt thuys ghehaelt te
hebben heeft zonder d'eysscher alsnoch
zyne tiendinge & gerechticheyt te
hebben voldaen. Concludeert dat d'gedaechde
ghecondemneert zal worden in viervout tot
4 gulden cum expensis.

Den gedaechde veylich.

Jacop Pietersz Ruych
vader & voocht van zyn soon, eysscher
contra
Jan Jacopsz Mes, gedaechde om
betalinge van 10 gulden verdient
arbeytsloon by de eysschers soon aen de
gedaechde verdient met zyn arbeyt ende
inbinden in den somer laestleden.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.

OR 5657/373
D'gedaechde veylich.

D'gedaechde veylich.
D'gedaechde veylich voor de 2e instantie
Actum den 15en december 1603.

Dirck Claesz --------------------------contra
Jan Pietsz van de Rydt, gedaechde
om 7 gulden 14 st ter cause
van backloon. Concludeert tot condemnatie
cum expensis.
D'selve eysscher
contra
Maertgen Thysz van de Westerwech
off haer gerechte voocht, gedaechde
om betalinge van 7 gulden
ter goeder rekeninge van backloon.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.

Schepenen condemneeren Cornelis Jan Usts
Molenmeester tot Oude Niedorp tegens den Offiscier
in een boete van 3 gulden ter cause voor
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het doordelven van de molendyck 't welck binnen behoorlyken
tyde niet weder is ghemaeckt geworden volgende
die keuren. Actum den 1en december 1603.
OR 5657/373v

Veylich

Perthyen hincktude dienen
van inventaris ende
voorts hinctude copie
van elckanders stucken
& dach ad primam te
dienen van reprochen.

Perthyen hincktude dienen
van reprochen.
Schepenen wysen dat
perthyen hinctude te 14 dagen
ghefurneert zullen incomen
by salvatien & advertissement
zulck zy dan sullen willen
exhibeeren op pene van versteck.

Arent Ysbrantsz Biersteecker
tot Alckmaer, eysscher
contra
Reyer Pietersz Borst, gedaechde
om betalinge ter somma van
46 guldens ter
cause van ghehaelde bieren
eensdeels wesende liquide &
eensdeels noch t'lliquide geleden
by naest 2 jaeren volgende
des eysschers regyster. Concludeert
tot condmnatie cum expensis.
Claes Wyloffsz van Oude
Niedorp, requirant & eysscher
contra
d'wedue ende erffghenamen van
Cornelis Jansz Schippers van der
Dieck, gedaechdes & gerequreerdens
om voorts te procedeeren volghende
die laeste retroacte & dienvolgende hinctude te dienen van
inventaris.
Dirck Aeriansz van de Moerbeeck,
eysscher
contra
Pieter Volckertsz, gearresteerde
& verweerder om voorts te
procedeeren dienvolgende te
dienen van reprochen.

OR 5657/374
D'verweerders dienen op
huyden van duplycke
by notele d'eysschers copie ende dach
Perthyen hinctude sallen
te 14 dagen dienen van

Cornelis Cornelis Dircks by 't Verlaet, eysscher
contra
d'voochden van Cornelis Jansz Keuck
verweerders omme te dupliceeren.
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haerluyder inventaris.
Compareerde in ghespannen vierschaere Heyndrick
van Sevanck als procuratie hebbende van
Claes Jansz tot Alckmaer als man ende voocht van
Alidt Symonsdr ende verclaerde gantschelycken
niet te ratificeeren noch te ghestant te doen 't gunt
by de voorseyde Alidt in zyn apsentie met haere pretense
assistent soude moghen verstaen worden gheaccordeert te
zyn ofte consent ghedraghen te hebben tot verminderinge
ofte veranderinghe van zeecker bewijs ghedaen ten
wesenboecke van Nieuwe Niedorp met Jan ende
Symon Dircksz Stapels als halve broeders van
zyn huysvrouwen voorkint ende Cornelis Reijersz
als voocht van Maritgen Dircks 't voorseyde onmondich weeskint
ten proffyte & voor soe veele aengaet des selffs
weeskints vaderlycke bewijs ten eynde 't zelve
weeskint in zyn gherechticheyt niet en worde vercort
daer van protesteeren als nae rechte versoeckend
desen d'heeren Weesmeesteren mitsgaders d'voorseyde Jan
& Symon Dircksz Stapels door den Secretaris van
desen gherechte wettelycken gheinsinueert ende
ghedenunchieert te worden ende daer van te maecken
behoorlycke acte omme den voorseyden Claes ende
't voorseyde weeskint te strecken nae behooren ende
dien ongvermindert d'voorseyden comparantem in den naem als
boven te leveren extract autentyck van't voorseyde bewys
ten voorseyde weesboecke staend.
't Versoeck alhier gedaen wert by Schepenen in advys
ghehouden adt primam.
OR 5657/374v
Sevanck als procuratie hebbende van Claes
Jansz van Alckmaer man ende voocht van Alidt
Symonsdr verclaert te ratificeeren soedanyge
renunchiatie van proces ende rechtpleginghe als
voor dese vierschaer was hangende tusschen hem
Claes Jansz in qualite als vooren ende Jan ende
Symon Dircksz Stapels als arrestanten als by de
voorseyde Alidt Symons ghedaen is nu omtrent 3
weecken gheleden versoeckende 't zelve gheinsinueert
& ghedenunchieert te hebben door den Secretaris
alhier aen de voorseyde Jan ende Symon Dircksz Stapels.
Den ghedaechde veylich.

Jan Cornelisz Keyser, eysscher
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contra
Jan Pietges uuyte Boomen van
Oude Niedorp, gedaechde om 13 gulden
van ghehaelde waeren volghende
d'eysschers regyster. Concludeert tot
condemnatie cum expensis.
OR 5657/375
Vierschaer ghehouden den 15en december 1603
Claes Wyloffsz, requirant & eysscher
contra
Perthyen hinctude houden
D'wedue ende erffghenamen
ter -------- dienen van
van Cornelis Jansz Schippers
reprochen & sullen leveren
van der Dieck, gedaechdens ende
adt primam.
gherequireerdens omme te
dienen van reprochen.
Dirck Aerian Piet Gerrits
Perthyen hinctude furneeren
van de Moerbeeck, eysscher
haerluyder stucken onder
contra
Schepenen volgende haerluyder
Pieter Volckertsz, gearresteerde
inventarisen versoecken recht.
& ghedaechde omme hinctude
Schepenen ordonneeren dat
ghefurneert in te comen.
perthyen hinctude elcx sullen
onder Schepenen leveren
een rosennobel tot 8 gulden
5 st off andere ghelycke penningen tusschen dit & donderdach
naestcomende ten fijne Schepenen sullen moghen nemen advys van
rechtsgheleerden & daernae recht doen nae behooren.
Condemneeren Pieter Volckertsz d'selve 8 gulden 5 st
onder Schepenen als vooren te leveren op pene van uuytleg. Actum
den 15en december 1603.

Perthyen hincktude dienen
van inventaris ende
henluyder bewys nemen dach
adt prymam te dienen van
reprochen.

Cornelis Cornelisz van 't Verlaet
eysscher contra
d'voochden van Cornelis Jansz Keuck
verweerders om te dienen van
inventaris & haerluyder respective
verificatien.

OR 5657/375v
Schepenen houden d'saecke
noch in advijs.

Aeriaen Hillebrandtsz, eysscher
contra
Jan Jacopsz van de Moerbeeck,
ghedaechde om uuytinge van
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vonnisse te hooren.
Schepenen ghehoort d'verclaringe
van Jan Cornelisz hem op zyn
consentie ghedefereert apsolveeren
den gedaechde van den eysscher zynen
eysch.

Jan Pietersz uuyte Campen,
eysscher
contra
Jan Cornelisz Jongen, gedaechde
om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.

Schepenen appoincteeren perthyen
te compareeren voor mannen
met namen: Jacop Cornelis Jacop's,
Albert Jan Dircks & Reyer Danysz
tusschen dit ende adt primam.

Jacop Pietersz Koeman
& Jacop Garbrantsz, eysschers
soe zy procedeeren, eysschers
contra
Cornelis Claesz Kistemaecker,
gedaechde om voorts te procedeeren.

Schepenen houden d'gheeyste
costen in advys tendens recht
ende ordonneeren dat perthyen
metten anderen zullen reeckenen tusschen
dit & adt primam.

Arent Ysbrantsz Biersteecker
tot Alckmaer, eysscher
contra
Reyer Pietersz Borst, gedaechde
om zyn eerste default te
purgeeren off versteecken ende
ghecondemneert te werden in zyn 2e
default.

OR 5657/376
Schepenen ghesien d'consultatie
Albert Jansz, eysscher
by perthyen inghebracht
contra
verclaren by interlocutoire
Gerrit Velserman soe hy geroepen
vonnisse dat Albert Jansz
is, gearresteerde & ghedaechde om voorts
zynen gheeyste schade naerder
te procedeeren. Dienvolgende versoeckt
zal begroten ende vorder
den eysscher openinge van de consultatie
bewys zal moghen inbrengen
by hen t'samen gheobtineert &
tusschen dit & adt primam
voorts uuytinge van vonnisse.
salvo den verweerder zyn
debath.
Dienvolgende Albert Jansz begrootende zynen geeyste schade
concludeert dat hem geadiudiceert zal worden voor zyne schade
38 gulden ende nemt dach adt primam naerder
bewijs te moghen inhrenghen zoe hy te rade vindt.
Den offiscier vanwegen Velserman copie van alles.
Schepenen appoincteeren perthyen
weder aen de zelve mannen &

Albert Cornelisz Snel, eysscher
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Claes Pietsz tot overman.

contra
Gerrit Willemsz van der Dieck,
gedaechde om voorts te procedeeren.

OR 5657/376v
Rechtdach ghehouden den 12en january 1604
Ende zynde voor desen jaere Schepenen: Jan
Cornelisz Jong Kuypers, Jan Willemsz, Jan Jansz Wit,
Cornelis Pietersz van 't Verlaet, Syvert Jansz.
Jacop Heyndricxz seyt voor
desen impost tot 50 st.

Jacop Heyndricksz als voocht
van Marytgen Jacopsdr zyn moeder
ende in desen hun starck maeckend
voor Jan Jacopsz van Grin haer
broeder, eyscher
contra
Symon Aerian Rens Mangnus van de
Zype, gedaechde om betalinghe
ter somma van 225 gulden berekende penningen wesende hooftsom
& verloopen interest vermogens den
oblygatie daer van zynde
met het vorder verloop van dien
totte effectueele betalinghe
toe. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis & d'al soedanige
kustingpenningen als d'eyscher onderAerian Pietersz tot Oude Niedorp
in arrest ghenomen heeft hiervoor verclaert zullen worden executabel.

Schepenen ghesien d'oblygatie
by Jacop Heyndricksz, gheexhibeert condemneeren Symon
Aerian Rens Mangnus gedaechde
in de gheeyschte somma
mitsgaders in den impost &
rechtelyke costen surcheerend
d'executie 8 weecken ten
waere Symon Aeriansz 't zelve
keerde te 14 dagen met beter recht
mits dat den zelven daer van
gheinsinueert werde tusschen dit
ende 14 dagen.
Is voorts Jacob Heyndricksz
een weet geaccordeert Symon
van de bovengeseyde sententie te insinueeren & op zyn keer te daghen.
Op huyden den 26 january 1604
compareerde voor gespannen vierschaer
Symon Aeriansz, gedaechde met een weet
& verclaerde geen keer te hebben.
Schepenen wysen dat
den gedaechde met den
eyscher zal rekenen tusschen
dit & 14 dagen.

Pieter Lambertsz van den
Zyndtwint, eyscher
contra
Aerian Pietersz Smeertenborst,
gedaechde om rekeninge &
dienvolgend betalinghe.

OR 5657/377
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Cornelis Cornelisz van 't Verlaet bekent den Offiscier
schuldich een somma van 20 gulden
bedaengde penningen is ghewillich tevreden
hem daer in te laeten condemneeren volgende
alle 't welcke hebben Schepenen den selven
jegens den voornoemde Offiscier gecondemneert in de voorseide
somma surcherende d'executie 14 daghen.
Actum den 12en january 1604.

Perthyen hinctude dienen
van reprochen accordeeren
elckander copie & dach
om te salveeren gheloven
t'samen huyden een maent
beyde ghefurneert in te comen
by salvatien & advertissement op
pene van versteck.

Claes Wijloffsz, requirant
contra
d'weduwe ende erven van Cornelis
Jansz, gedaechdens & gherequireerdens
omme hinctude te dienen van
reprochen ende dach te nemen
ghefurneert in te comen.

Aerian Hillebrantsz, eyscher
contra
Jan Jacopsz van de Moerbeeck,
gedaechde om voorts te procedeeren
volgende die laeste retroacte.

In advys.

Schepenen condemneeren Symon Aerian Rens
Mangnus van de Zype in de boeten van 45 schellingen
contra den Schout overmits zyn veylicheyt solvo den selven zyn keer
te 14 dagen.
OR 5657/377v
Jan Walichsz als procuratie hebbende
& gemachtich van zynen broeder
doet eysch in reconventie ter
somma 25 gout
guldens ses 't stuck 28 st
volgende seeckere oblygatie.

Jan Evertsz van
Eterssem, eyscher
contra
Jan Walichsz van de Zydtwindt, ghedaechde om 35 gulden
ter cause van een koe om
geree penningen gecocht. Concludeert
tot condemnatie cum expensis.

Schepenen ghehoort
d'bekentenisse van Jan Walichsz
gedaechde als d'koe by hem voor hem
selven gecocht te hebben & dat
voor de somme in den eysch begrepen.
Doende recht condemneeren den selven Jan Walichs d'gheeyste
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somma aen den eyscher te betaelen tusschen dit ende een maent. Actum
den 12en januarij 1604.
Schepenen op 't versoeck van Symon Claes Lamberts
ordonneeren Pieter Heyndricksz tot Oude Niedorp
te wesen voocht van Anna weduwe van Claes
Lambertsz & haere goeden. Actum den 12en januarij
1604.

Schepenen wysen dat
d'ghedaechde metten eyschers
sullen rekenen tusschen dit &
adt primam ende d'selve
wettelyk geinsinueert zynde
niet en comt te rekenen
dat d'rekeninghe zal staen
aen d'eyschers.

Schepenen wysen dat d'gedaechde
metten eyschers sullen rekenen
tuschen dit & adt primam
& d'selve wettelyk geinsinueert
zynde zoe den gedaechde niet en
comt rekenen dat d'selve
moghe zal staen aen de eyschers.

D'seqesteren van den desolaten
boel van Aerian Jansz Suydt,
eyschers
contra
Heyndrick Ouweneels, gedaechde
om 49 gulden ter goeder
rekeninghe van landthuier
verschenen karstyt anno 1602.
Concludeeren tot condemnatie cum expensis.
D'selve eyschers contra
Cornelis Piet Meyns uuyt d'Campen,
gedaechde om 20 gulden ter goeder
rekeninge van lanthuier.
Concludeeren tot condemnatie cum
expensis.

OR 5657/378
D'verweerders dienen van reprochen.
Schepenen wysen dat den
eyscher adt prymam zal
dienen van zyn reprochen
op pene van versteck.

Albert Jansz dient van
vorder bewys.
Den Officier van wegen
Velserman copie & dach
te debattheren.

Cornelis Cornelis Dircks, eyscher
contra
Jacop Pietersz Koeman & Jacop
Garbrantsz voochden van Cornelis
Jan Keuck, verweerders om termyn te houden.

Albert Jansz, eyscher
contra
Gerrit Gerritsz Velserman, zoe
hy geroepen is, gedaechde om . . . . . . . . .
Aerian Symons Nieckelandt als
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Schepenen accordeeren
den requirant een rechtelyke
weete op 't lant by den
requirant in arreste ghenomen.

voocht van de kinderen van
Jan Cornelisz van de Zydtwint versoeckt
eenen rechtelycken wete ghedaen
te hebben op d'Sype aen den persoon
van Symon Pietersz Heyns
(check
origineel ###)

Aenghenomen by Jan Symonsz
Bode.

van Oude Niedorp & den selven by
dien inne ghedaecht te hebben tegens
den naesten rechtdach den requirant
betalinghe te doen die somma van
81 gulden 3 st ter
goeder rekeninge ter cause van
lanthuier verschenen karstyt 1602
ende dit op alsulck landt
als den selven Symon Pietersz leggende
heeft binnen Oude Niedorp by den
requirant in arreste doen nemen ende
ten daghe dienend concluysie te sien
nemen tot condemnatie van dien cum expensis
& wyder te sien procedeeren zoe nae
rechte.

OR 5657/378v
Vierschaer ghehouden den 26en january 1604

In advijs.
Op huyden den 2en februarij
1604 compareerde aen de
rolle Jacop Allersz & verclaerde
te renuncieeren van der instantie.
Actum ut supra.

Jacop Allertsz van Hoochtwoudt,
eyscher
contra
Dirck Jansz, anders genaemt Mr. Dircks,
Aerian Meynertsz van Oude Niedorp,
ghedaechdes om betalinghe ter somma
22 gulden 10 st reste van toegeseyde penningen spruytend van kustinge van
Aerian Heyndrickszs huys lange
verscheenen mits d'een betalend d'ander
ghevryt te zyn. Concludeert tot condemnatie
cum expensis.

Claes Claesz Smit als voocht
off
van de weduwe & erven van †
Dese presentatie gecorrigert volcht
Floris Claesz, eyscher
hier nae met believen van perthyen & Schepenen.
contra
Schepenen accordeeren
Gerrit Gerritsz Velserman
Gerrit Velserman copie
als ghemachticht in de saecken
& dach.
van zynder E. moeder, gearresteerde
om gherenoveert te hebben
voorgaende verjaerden vonnisse dien
volgende dat den selven Velserman
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ghecondemneert zal worden in 228
gulden als voor
verloopen & onbetaelde landts oncosten
van de voorseide Elysabeths landen &
seecker verloop daer op ghevallen
vermoghens 't regyster van † Floris
Claesz als ontfanger van 's landts
oncosten daer van gehouden & d'moedelycke bewilginge van den voornoemde Velserman & zynen pachter Cornelis Aerian
Spanes. Concludeert tot condemnatie cum expensis.
OR 5657/379

+ zyn huysvrou ende
kinderkens ten huyse
uuyt te jaeghen

Alsoe Schout Schepenen ende Raeden der stede
Nieuwe Niedorp gheremonstreert ende mede door
ghelooffwaerdyge ghetuyghen suffitrantelycke ghebleecken
is dat Cornelis Jansz Keuck hem daghelycx meer ende
meer insolencelyck & confuselycken aenstelt soe op
's heeren straet in zyn huijs & buytenshuijs met
groot ghetier te maecken + die selve te dreygen ende
jammerlycken ten huyse uuyt te jaeghen onbehoorlycken
te quellen, oock anderen te willen misdoen ende
versocht is behoorlyck daer in voorsien te hebben
in verhoedinghe van arger ende meerder quaet ende verhoedinge aller confusie soe veel doenlyk is wert mitsdesen
by Schout ende Schepenen den voornoemde Cornelis Jansz
gheordonneert nietemin belast ende bevolen zyn voorgaende
quaet onstuymich ende onbehoorlyck ghetier te laeten,
zyn voorseiden huysvrou & kinderen ghene dreyghementen
noch overlastich verdriet meerder te doen van haer
uuyt te jaeghen te slaen stooten ofte dreyghen ofte
onder lelick ghevloeck ofte ghetier te maecken maer
hem ter contrarie behoorlyck ende stil te houden
& draghen. By ghebreecke van dien ordonneeren, lasten
& beveelen Schout ende Schepenen voorseide Jacop Pietersz
Koeman voochden & Jacop Garbrantsz voochden
van Cornelis Jansz ende elcken van dien den voornoemde Cornelis
Jansz voor seeckeren tyt ter discretie van den gherechte
in bewarender handt te stellen t' zy in gevangen plaetse
ofte anders tot cost ende last van den voornoemde Cornelis Jansz
waertoe d'voorseide voochden ende elck van hen mitsdesen oock
vorder werden gheonthouseert als ghereserveert den
Offiscier zyne actie zoe den selven Cornelis Jansz yet
comt te attenteeren ofte te misdoen nae rechte
straffwaerdich. Aldus ghedaen opten stadthuyse tot
Nieuwe Niedorp by den Schout & alle die Schepenen van
Nieuwe Niedorp + desen 22en january 1604.
+ collegialiter vergadert.
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Aantekening:
Jacop Pietersz Koeman en Jacop Garbrantsz worden op fo. 378 genoemd als
"voochden van Cornelis Jan Keuck".

OR 5657/379v
Aerian Jansz Eustes, Cornelis Jansz (Eustes)&
Jacop Jansz Eustes, ghebroeders vervangende
Eust Jansz haeren broeder als erffghenamen
van Jan Eusts haeren vader oock in haerluyder
selffs name, gedaechdens gelyck zy haer selffs gewaert
hebben jegens den E. Doede Jansz, Burgermeester
van Alckmaer als gemachtigt van Barent Symonsz
Coopman van Amsterdam nu wonend tot Danswyck
ende tegens Gerrit Matheusz van Alckmaer
bekenden d'selve schuldich te wesen die somma
van 326 gulden 12 st 8 penn
ter cause van verschenen landthuijer & verschoten
lants oncosten berekende penningen verschenen het
laeste karstyt laestleden ende bovendien noch
schuldich te weesen om te betalen & daer voor
te verantwoorden twe jaeren oncosten van het
zelve landt. Verclaerden willich tevreden te zijn
henluyden in de voorseide somma & oncosten te laeten
condemneeren consenteerend de condemnatie daer op ghedecerneert te werden by Schepenen.
Dienvolgende hebben Schepenen d'voorseide Aerian
Jansz Ustes, Cornelis Jansz Ustes, Jacop Jansz
Ustes con socius ghecondemneert in de boven geseyde
somma van 326 gulden 12 st 8 penningen
verschenen lanthuier ende aen de oncosten
als boven aen de voorseide Doede Jansz & Gerrit
Matheusz respective te betalen mitsgaders
d'selve te ontheffen van de vordere 2 jaeren
oncosten cum expensis. Actum den 26en
january 1604.

decerneren
OR 5657/380
Thys Aeriansz Schuytvoerder,
eyscher
contra
Jan Jansz Wit, ghedaechde om
betalinge ter somma van 71 gulden
ter goeder rekeninge met het
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verloop ende intereste van dien nae
beloop des tyts ter cause van
toegheseyde penningen den eyscher toegeseyt te betalen voor de weduwe &
erven van Louris Claesz. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis
offslaende nietemin 't gene den eyscher
daer tegens ontfangen heeft.

Den gedaechde gecondemneert
in zyn 1e default.

Thys Aeriansz, eyscher
contra
Jan Claesz Stolp van den Langereys,
gedaechde om rekeninge ende dienvolgende betalinge volgend d'eyschers
regyster ter cause van rogge.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.

Thys Aeriansz, eyscher
contra
Den gedaechde wert gecondemneert Jacop Allertsz van Oude Niedorp,
in zyn eerste default.
gedaechde om 7 gulden van rogge
volgend d'eyschers regyster. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
OR 5657/380v
off

Den gedaaagde wort gecondemneert
in zyn 1e default.

Jan Cornelisz Schoenmaecker,
eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels van
Oude Niedorp, ghedaechde om 6 gulden
15 st ter cause van schaeren
volgend den eyscher zyn regyster.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.
Claes Pieter Symons
van de Moerbeeck, eyscher
contra
Pieter Garbrantsz van de
Wester Moerbeeck, gedaechde om
betaling van 44 gulden ter
cause van verschoten penningen
by den eyscher en als borge opgeleyt voor de coop van een
koe. Concludeert tot condemnatie
cum expensis.
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Schepenen condemneeren den gedaechde
metten eyscher te rekenen ende
den selven te betalen alles
tusschen dit ende een maent.
Actum den 26en januarij
1604.

Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Heyndrick Oudeneels, gedaechde
om 13 gulden 14 st 4 penn
ter cause van laecken &
waer volgend d'eyschers regyster.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.

OR 5657/381
Veylich
Den ghedaechde wert ghecondemneert
d'kevie van den eyscher te ontfangen & voorts den eyscher
betalinge te doen van de geeyste
17 gulden alles tusschen dit
& een maent salvo den gedaechde
zyn keer te 14 dagen soe hy
eenich heeft. Actum den
26en january 1604.

D'gedaechde wert gecondemneert
veylich.
ghefurneert den impost
tot . . . . . . . . . . 50 st
den 17en mey 1604.

off

Jan Jans Doedes van Oude Niedorp
eyscher
contra
Heyndrick Oudeneels gedaechde om
ruyminge van een --------------------gedaechde den eyscher bestedigt --------& de voorts den eyscher te betalen
die somma van 17 gulden voor't
maecken & opleveren van de ------------kevie Concludeert tot condemnatie van dien
cum expenis.

Dirck Jansz Mr. Dirck, eyscher
contra
Claes Wyloffsz van Oude Niedorp,
gedaechde omme betalinge ter somma
van 306 gulden hooftsomme & verloopen renten verschenen
karstyt laestleden met het vorder
verloop van dien totte effectueele
betalinge toe vermogens zeecker
artyckel uuyt den weesboecke
van Oude Niedorp. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis
ende dat den boomweyt wesende
d'eyschers speciael hypoteecke hiervoor verclaert zal worden executabel.
Dirck Florisz voocht van de weduwe
van Piet Claes, eyscher
contra
Cornelis Aerian Deckers, gedaechde om
omtrent 19 gulden van goeden
by het in het boelhuys van Cornelis
Heyndricksz Schout gecocht volgend
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den boelbrieff daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie in gelt off
uuytleg cum expensis.
OR 5657/381v
Schepenen approbeeren
d'voorgaende willyge condemnatie
in date den 7en aprili 1603
condemneeren dienvolgend Aerian
Jansz Ustes in de somma
van 172 gulden 15 st
mette rechtelyke costen.
Verclaren daer voor het huys
& erve in de willyge condemnatie
geroert executabel.

D'weduwe van Jan Doedesz
van Oude Niedorp, requirante
contra
Aerian Jan Ustsz van Oude
Niedorp, gedaechde & gherequireerde
om executie te sien decerneren
op voorgaende willyge condemnatie
in date den 7en aprili 1603
inhoudend die somma van 172
gulden 15 st. Dienvolgend versoeckt
d'requirante d'selve willyge
condemnatie by Schepenen geapprobeert
te hebben & sulcx d'selve ter
executie te moghen
stellen cum expensis.

Schepenen verclaren by vonnisse interlocutoir dat
den Officier zal volgen & hebben copie uuyt
den oblygatie by Cornelis Wyertsz van Hoochtwoude ghepretendeert te hebben tegens Jan Jansz
Keuck ofte opte penningen onder hem berustend. Actum
den 26en january 1604.
Schepenen op 't versoeck van Jan Jansz
Wit ordonneeren Jan Huijbertsz te wesen
voocht van Griet Jan Dirck Danijs, weduwe
van Jan Pietersz Wit ende over haere
goeden. Actum den 26en january 1604.
OR 5657/382
Schepenen ordonneeren ende stellen Arent Geysbertsz
te wesen medevoocht & curateur -neffens Jacop
Pietersz Koeman & Jacop Garbrantsz over Cornelis
Jansz Keuck & zyn mitsgaders zyns huysvrouwen goeden
in stede van † Floris Claesz vermogens d'-------------van den Hove Schepenen gegeven. Actum den 26en january 1604.

Noch in advys.

Aerian Hillebrantsz, eijscher
contra
Jan Jacopsz van de Moerbeeck,
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gedaechde om voorts te procedeeren
volgende voorgaende retroacte.
Schepenen appoincteeren
Dirck Aerian Piet Gerrits,
perthyen hinctude aen
eyscher
mannen als Jan Cornelis Dircks,
contra
Jacop Heyndricksz, Jan
Pieter Volckertsz, gearresteerde
Huybertsz & Albert Jansz
om uuijtinge van vonnisse
omme metten
te hebben.
anderen voor de selve te accordeeren
is 't doenlyk. Actum den 26en January 1604.

In state 14 dagen.

D'sequesteren van den desolaten
boel van Aerian Jansz Snyder (Suyder?),
eyschers
contra
Heyndrick Oudeneels, gedaechde
om voorts te procedeeren.

OR 5657/382v
Velserman dient op
huyden van debath in
schriptis.
Albert Jansz copie ende
dach.

Schepenen condemneeren
den gedaechde veylich.

Albert Jansz, eyscher
contra
Gerrit Gerritsz Velserman gedr--om voorts te procedeeren
volgende d'laeste retroacte.

Aerian Jacopsz Beugel als
voocht van zyn † suster kinderen
geprocreert by Ludolphus Poterus
Rectoor der latynscher scholen tot
Alckmaer, eyscher
contra
Claes Wyloffsz van Oude Niedorp,
borch ende principael onder rerenunchiatie voor Aerian Wyloffsz
zyn broeder, ghedaechde om betalinge
ter somma van 400
k gulden hooftsom & 10 gulden
reste van verloopen renten van den
jaere 1601 & 't gunt vorder verlopen
is & noch zal moghen verloopen
totte effectueele betalinghe
toe vermogens den besegelden constitutie brieff daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien ten
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minsten by provysie tot namtissement
van de selve somme cum expensis offslaend
't gunt ten affslach behoort ende
dat het hypoteeck by Claes Wijloffsz gestelt als anderhalff morgen
genaemt het cleyne weytgen in den
brieve geroeert daervoor verclaert
zal worden executabel.
OR 5657/383
Schepenen condemneeren Symon Dircksz Dulles
Albert Jansz Ontfanger van de honderste penning
te betalen d'resteerende hondersten penning volgend zyn
regyster & dat Albert Jansz zal hebben gelt
tusschen dit & 14 dagen op pene van uuytleg
als heerlycke schulde cum expensis.
Condemneeren insgelycken Ysbrant ende Reyer Jansz aen den
lange brug.
Condemneeren insgelycken Sybrant Cornelisz Dulles.
Condemneeren insgelycken Thys Pieter Nepos.
Condemneeren insgelycken d'weduwe van Lambert Willemsz.
Condemneeren insgelycken Pieter Thys Symon Luchts.
Condemneeren insgelycken Jan Piet uuyt d'Campen.
Condemneeren insgelycken Jan Dircksz Outgen.
Condemneeren insgelycken Wouter Dirck Jan Keucx.
Condemneeren insgelycken Pieter Jansz Wit.
Condemneeren d'boven gheseyde persoonen voorts alle veylich
tegen den Offiscier.

Fiat een weet
ten pericule van den
Offiscier.

Ryckert Ryckertsz als Offiscier
versoeckt een weet tot Hoochtwoudt
gedaen te y--- aen Cornelis Rens Grotes omme
tegens adt primam te compareeren
te sien gecondemneert te werden in de
boeten van 10 ponden over seecker
mestieck by hem gedaen binnen deser
stede tegens d'soon van Jan Claesz
Oterlicks en ten daghe dienend te
sien procedeeren soo nae rechte.

OR 5657/383v
Claes Claesz Smit als voocht
van de weduwe ende erven van
† Floris Claesz zyn overleden
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Schepenen accordeeren
Gerrit Velserman copie
& dach.

broeder, requirant ende eyscher
contra
Gerrit Gerritsz Velserman
vanweghen zynder E moeder
ghearresteerde om renovatie van
Schepenen verjaert vonnisse in
date den 29en aprili 1602
Concludeert den eyscher tot renovatie van dien dat het selve
vonnisse by U myne heeren sententie
gherenoveert zal worden & dienvolgende dat den zelven Velserman
ghecondemneert zal worden alsnoch te betalen in
gelde ter somma van -204-15-12
van verschenen landts oncosten
volgende d'regysters van † Floris
Claes & dat binnen 8 dagen
op pene van uuytleg ende
bovendien den eyscher in qualite
voorseids te rembourseeren ende betalen
28 gulden ter cause van seecker
verloopen interesten by Floris Claesz
† gheladen & ghehat vanwegen
d'gearresteerdens voorgaenden huier ma-& den gearresteerde & t'zynen laste
& noch 2 gulden
van schryfloon aen den gearresteerde
verdient cum expensis.

OR 5657/384
Vierschaer ghehouden den 4en februarij 1604

off

Thys Jorisz requirant &
eyscher
contra
Jacop Cornelis Jacops, Dirck Claesz
& Symon Jacopsz als sequesteren
van den desolaten boel van Joris
Mathysz Blockhuijs, gedaechdens &
gherequireerdens om onder
hem requirant te leveren ende
voldoen den tweden & laesten kusti(
ghe van de vercochte goeden van
Joris Mathijsz karstyt laestleden
verschenen vermoghens den accoorde tusschen
hem requirant & d'gemene crediteuren ghemaeckt. Concludeert tot
condemnatie cum expensis.
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off

Jan Pietersz Smit, eyscher
contra
Cornelis Jansz Brouwer van Enchu-(
sen, ghearresteerde om betalinge
ter somma 3 gulden ende
een st ter cause van yserwerck aen de gearresteerdens huysinge,
gelevert volgend d'eyschers regyster.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.

OR 5657/384v
In state 14 dagen.

Aen rekeninghe.

Thys Aeriansz Schuytvoerder,
eijscher
contra
Garbrant Pieter Garbrants
van de Moerbeeck, gedaechde om
betalinghe ter somma van . . . . . . . .
Thys Aeriansz Schuytvoerder,
eyscher
contra
Heyndrick Heyndricksz, ghedaechde
om betalinghe ter somma van
14 gulden berekende penningen.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.

Thys Aeriansz Schuytvoerder,
Jan Jansz Wit, ghedaechde
eyscher
ontkent wel expresselycken
contra
den eyscher eenyge toeseg gedaen
Jan Jansz Wit, ghedaechde
te hebben ofte oock voor den boelom voorts te procedeeren volgende
brieff geseyt ofte hem starck
die laeste retroacte in date
ghemaeckt te hebben maer
den 26en january laestleeden.
contrarie waer te zyn dat den
Dienvolgend versoeckt den eyscher
eyscher den boelbrieff van Louris
dat den ghedaechde alsnoch gecondemneert
Claesz by transpoort ontfanghen
zal worden in de geeyschte 71
heeft waerop hij d'gedaechdens suster
gulden ter goeder rekeninghe
Sool schynt byghelyt heeft daer
toegheseyde penningen offslaende
voor de gedaechde geensins ghehouden noch nietemin 't geen by den eyscher daer
schuldich is. Concludeert daeromme
op ontfangen is.
tot apsolutie van den eysch cum
expensis.
Olbrant Jansz Wit, mede hierop ghedaecht ontkent insgelycken.
OR 5657/385
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off

Gheconsigneert 8 st voor den
impost.
Schepemem condemneeren
den gedaechde in de gheeyste
192
gulden d'eyschers te betalen
mette rechtelyke costen
surcheerend d'executie tot
paesschen salvo die gedaechde
haer keer te 14 dagen zoe
zy eenich heeft.

Jan Claesz Waert in "t Wapen
van Amsterdam" aen den steenen
brug, eyscher
contra
Willem Symon Willems & Cornelis
Harcksz, gedaechdes om betalinge
ter somma van 14 gulden ter
cause van wyncoop by de
gedaechdes in't ghelach ghemaeckt
over d'coop van een paert ende
tot des eyschers huyse verteert. Concludeert den eyscher dat d'gedaechdes
mette anderen een schuldigen man zullen
maecken & voorts gecondemneert zullen
werden in de voorseide 14 gulden cum
expensis.
Gerrit Jansz & Jan Jansz, ghebroeders, eyschers
contra
Maritgen Claesdr van de Weel
off haer gherechte voocht, ghedaechde om betalinge ter somma van
192 gulden
berekende penningen zoe van rogge,
waeren, geleende penningen ende anders
by de ghedaechde beschuldicht aen
Anna Lambertdsdr. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Maritgen Claes Oloffs wert versteecken
van keer & weer. Actum den 23en february 1604.
Aerian Jansz Groot constitueert hem cautionaris
voor Maritgen Claes Oloffs om 't gewijsde te
voldoen mits surcheerend d'executie tot Sinte Maerten ongvermindert alle voorgaende
proceduren.
Actum den
20en september 1604.

In state 14 dagen.

Thys Aeriansz Schuytvoerder, eyscher
contra
Jan Claesz Stolp, gedaechde om zyn
eerste default te purgeeren ofte
versteecken & ghecondemneert te werden in
zyn twede default & voorts in den
eysch ter rolle gestelt
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cum expensis.
OR 5657/385v
Schepenen condemneeren den
ghedaechde in de gheeyschte
7 gulden mette rechtelyke
costen surcherend d'executie
6 weecken.

Schepenen condemneeren den
ghedaechde d'gheeyste 44 gulden
den gh eyscher te betalen mette
rechtelycke costen surcheerend
d'executie 8 weecken salvo
den gedaechde zyn keer te 14
daghen.

In state by Schepenen
mits d'apsentie van den
ghedaechde.

Thys Aeriansz Schuytvoerder,
eyscher
contra
Jacop Allertsz van Oude
Nieudorp, gedaechde om zyn eerste
defaut te purgeeren off versteecken
& ghecondemneert te werden in zyn twede
default & voorts in 7 gulden
volgende den eysch cum expensis.
Claes Pieter Symons van de
Moerbeeck, eyscher
contra
Pieter Garbrantsz van de
Moerbeeck, gedaechde om zyn eerste
default te purgeeren off versteecken
& ghecondemneert te werden in 44
gulden volgende den eysch cum expensis.
Dirck Jansz anders Mr. Dirck,
eyscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaechde om
zyn veijlicheyt te purgeeren
off versteecken & gecondemneert te
werden in den eysch te rolle
ghestelt.

OR 5657/386
Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen namelyk Cornelis
Reyersz Burgermeester & Dirck
Claesz Schotvanger om
by de zelve te accordeeren
is 't doenlyck.

Aerian Hillebrantsz, eyscher
contra
Jan Jacopsz van de Moerbeeck,
gedaechde. Den eyscher versoeckt noch uuy(tin
ge van vonnisse volgende voorgaende
retroacten.

Perthyen hinctude furneeren
haerluyden stucken volgende
haere inventarisen. Concludeeren

Claes Wyloffsz, eyscher & requirant
contra
die weduwe ende erven van
Cornelis Jansz Schippers van der Dieck,
gedaechdens om hinctude te furneeren
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in rechte versoecken recht.

volgende die laeste retroacte in
date den 12en january laestleden.

Schepenen ordonneeren dat perthyen
elcx sullen furneeren onder Schepenen
tot consultatiepenningen 30 guldens tusschen dit ende 8 daghen
omme daermede te moghen trecken met perthyen in Den Haege te nemen aldaer
advys van rechtsgheleerden omme daernae te doen recht nae behooren.
Pieter Volckertsz versoeckt dat Schepenen
alsnoch sullen oopenen consultatie
van rechtsgheleerden by Schepenen
Dirck Aerian Piet Gerrits van de
tot coste van perthyen ghenomen &
Moerbeeck, eyscher
voorts dienvolgende recht doen by diffuntyve
contra
sententie volgende voorgaende retroacte Pieter Volckertsz van de Moerbeeck,
& apoinctemente in date den 15en
ghearresteerde om uuytinge van
december.
vonnissse.
Van ghelycken versoeckt Dirck
Aeriansz openinghe van consultatie
& recht nae behooren.
Schepenen appoincteeren perthijen hinctude weder aen deselve mannen om
te accordeeren is 't doenlyck.

in state 14 dagen.

Albert Jan Dircks, eyscher
contra
Gerrit Gerritsz Velserman,
gearresteerde.

OR 5657/386v
Claes Claesz Smit in der
qualite zoe hy procedeert, requirant &
eyscher
Door schriftelycken missyve ende by Claes Pietsz als procureur

Velserman zoe hy procedeert
contra
defendeerende seyt eerst nopende
Gerrit Gerritsz Velserman in den
die gheeyste jaeren verpondinghe dat
qualite soe hy geroepen is, ghedie selve den eyscher zoe hy poocht
arresteerde om voorts te procederen
te procedeeren niet en roeren ende
volghende die laeste retroacte
dat die selve oock betaelt zyn
in date den 26en january laestals blycken zall des noot zynde &
leeden. Dien volgende versoeckt den
aengaende die 28
eyscher alsnoch renovatie van
gulden in den voorseyden eysch vorder begrepen
voorgaende verjaert vonnisse &
seyt d'selve hem zoe hy procedeert
wyders volgende den eysch te
niet aen te gaen tevreden zynde
rolle ghestelt.
van de vorder gheeyschte 2 gulden
metten eyscher te treden in lyquidatie
van 't ghene Floris Claesz †
van de koe daermede hy als debiteur in de boelbrieff staet
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weder hem schuldich is mits dat diegeene die den ander
schuldich blyft ghehouden zal weesen terstont te betalen. Concludeert
mitsdien nopende 't eerste poinct tot niet ontfanckelyk & apsolutie
van der instantie nopende het twede poinct tot apsolutie van den eysche
& belangende het 3e poinct dat hy met zyn presentatie dies
aengaende ghedaen mach & behoort te volstaen & apsolutie van den
verderen eysch maeckend op alles eysch van costen ofte concludeert
nopende die 2 laeste poincten (alsoe hy nopende 't eerste alleenlycken
persisteert by d'exceptiele concluisie) tot andere apsolutie employeerend
daerop etc.
Schepenen houden die saecke in advys 14 dagen.
OR 5657/387
In state 14 dagen ten
versoecke van Sevanck
mits d'apsentie van den gedaechde.

Aerian Jacopsz Beugel in der
qualite zoe hy procedeert, eyscher
contra
Claes Wyloffsz van Oude Niedorp,
gedaechde om voorts te procedeeren
volgende die laeste retroacte.

Pieter Lambertsz van den Sydtwint, eyscher
in advys 14 daghen.
contra
Frans Jansz, gedaechde om betalinge
8 gulden 8 st toegheseyde
penningen van bruyloftsbier & geleende
penningen by Frans Jansz ende zyn huysvrouw
Schepenen wysen den eyscher
toegeseyt te betalen voor die
zyn gelt toe. Actum
dochter van Jacop Pietersz Ruych
den 23en februarij.
genaemt Ma- & haer bruydegum. Concludeert tot
ritgen Jacops condemnatie cum expensis.

Schepenen condemneeren den gedaechde
d'gheeyschte somma te
betalen tusschen dit ende 8
weecken mette rechtelyke costen
salvo den gedaechde zyn keer soe hy
eenich heeft te 14 dagen.

Noch in state 14 dagen

Jan Doenensz van Winckel,
eyscher
contra
Jacop Allertsz van Oude Nieudorp,
gedaechde om 7 gulden 7 st
reste van vleys volgende het
schultboeck van Dirck Claesz
Opdam. Concludeert tot condemnatie cum
expensis.

Die sequesteren van den desolaten
boel van Aerian Jansz Snyder,
eyschers2
contra
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by consent van perthyen.

Heyndrick Ouweneels, gedaechde
om voorts te procedeeren.

OR 5657/387v
In state 14 dagen
by perthyen.

Jan Cornelisz Schoenmaecker
eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, gedaechde
om 6 gulden 15 st van schoenen
volgend den eyscher zyn regyster. Concludeert
tot condemnatie cum expensis.
Jonge Jan Jansz als voocht
van de weduwe & kinderen van
† Gerrit Pietersz, eyscher
contra
Pieter Jonge Jan Suyers, gedaechde Snyers?
om betalinge ter somma van
check

Den ghedaechde is ghewillich tevreden hem in den eysche
te laeten condemneeren & volgens het
ypoteeck daer voor verclaert te
werden executabel.

indexen

242 gulden hooftsomme
& verloopen renten + mitsgaders 't vordr
verloop van dien totte effectueele
betalinge toe vermoghens den
besegelden brieve in date den
9en december 1600. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis
& dat het ypoteeck in den
selven brieve verbonden daer voor
verclaert zal worden executabel.

Dienvolgthende condemneeren + verschenen
Schepenen den ghedaechde
karstyt
in de gheeyste 242 gulden en
laestleden
met het vorder verloop van dien
mette rechtelycke costen
ende verclaren het hypoteecke
in den brieve geroert daer voor
executabel.

Jan Symonsz Bode
neemt aen Dirck Claesz
jegens adt primam by wettelycken
arreste voor desen gerechte
te daghen.

Gerrit Jansz & Jan Jansz, ghebroeders requiranten versoecken
een weete ghedaen te hebben
tot Calverdyck aen Dirck Neel
Jong Claes tot Calve omme
jegens ad primam te compareeren
d'requiranten betalinge te doen
ter somma 41 gulden 5 st &
ten dage dienende concluisie te
.............

OR 5657/388
Albert Jansz copie & dach.

Pieter Heyndricksz van Oude Niedorp,
requirant & eyscher
contra
Albert Jansz voocht van Geertgen
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Floris mitsgaders Anna Symons
& haer kinderen, gedaechde omme te
volcomen het gheblyff & uuytspraecke (check orig # # #)
daerop ghevolcht tusschen hen perthyen
hinctude ghemaeckt. Concludeert den
eyscher dat executie ghedecerneert zal
worden by desen gherechte opte uuytspraeke tusschen perthyen nae voorgaende gheblyff ghedaen by Cornelis Rembrantsz,
Cornelis Reyersz & Syvert Jansz
maeckende in cas van proces eysch van
costen, schaden en interesten.

Schepenen perthyen ghehoort & op alles geleth
doende recht ontseggen
den eyscher zynen eysch &
apsolveeren den gedaechde
van de selve.

Heyndrick Heyndricksz, Pachter
van 's heeren tiendinge, eyscher
contra
Pieter Lambertsz van den Sydwindt,
gedaechde. D'eyscher versoeckt uuytinge van
vonnisse.

Die selve eyscher
contra
Willem Jacopsz Roodt, gedaechde
ad idem als boven.
Die selve eyscher
contra
Pieter Maertensz van den Zydtwint, gedaechde ad idem als boven.
OR 5657/388v
Schepenen ordonneeren ende stellen Jan Aeriansz
mitsgaders Evert Cornelisz te wesen voochden van de
jonge ende onghehoude kinderen van Claes Claesz
Roodt & over derselver goeden. Actum den 9en
february 1604.
Den 19en
Schepenen ghesien hebbende den eysch ende
concluisie, ghedaen ende ghenomen by den Officier
van Nieudorper cogge op ende tegens Maerten Jansz
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uuyt d'Eyder ghevangen hem aenseggend dat hy hy hem vervordert hadde tegens den placcaten van der heeren staten 's lants
van Hollandt en zyn excellente ghesonts lichaems te gaen bedelen
ende teren opten huysman zonder betalen. Concludeeren dat den
selven ghevangen voor de eerste reyse in besloten camere zoude werden gegeesselt & bovendien ghebannen uuyt Hollant,
Seelandt & Vrieslant op meerder straffe vermogens d'placcaten ende daer tegens ghehoort den selven gevangen verclarend
dat hy over eenyge maenden overghecomen was met ossen
te dryven om zynen loon & dat hy ter noodtdruft
zyn broot voort ghebeden hadde alsoe hy hem mette winst
niet hadde moghen behelpen. Ende op alles geleth
ende op 't voorspreecken van sommyge persoonen voor den selven
ghevangen gedaen ontslaen den selven ghevangen van
zyne apprehensie belasten den selven nietemin terstont
uuyt desen jurisdictie te vertrecken op peyne van meerder
straffe. Actum den 19en february 1604.
Ende was den selven ghevangen alhier in apprehensie gestelt den 8en february anno voorseid.
OR 5657/389
Vierschaer ghehouden den 23en februarij 1604
Schepenen appoincteeen d'saecke
weder aen de zelve mannen
& Jacop Heyndricksz & Jan
Cornelisz tot overmannen mits
dat d'selve haerluyder uuijtinge
ofte advijs schriftelyk zullen overleveren.

Aerian Hillebrantsz, eyscher
contra
Jan Jacopsz van de Moerbeeck,
gedaechde om voorts te procedeeren
alsoe perthyen voor mannen hebben geweest
& niet hebben connen accordeeren dienvolgende versoeckt den eyscher dat den
gedaechde
alsnoch ghecondemneert zal worden hem eyscher
te restitueeren d'geeyste 15 gulden 15 st
8 penn cum expensis.

Schepenen perthyen hinctude
in 't lange ghehoort hebbende
Thys Aeriansz Schuytvoerder, eyscher
condemneeren den ghedaechde d'gheeyste
contra
14 gulden te betalen surcherend
Heyndrick Heyndricksz, gedaechde om
d'executie tot palm.
voorts te procedeeren.
In advijs.

Thys Aeriansz Schuytvoerder, eyscher
contra
Jan Jansz Wit*) & Olbrant Jansz,
gedaechdes om voorts te procedeeren.
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*) Wit (cf /393)
OR 5657/389v
Schepenen accordeeren
Claes Wyloffsz copie uuyt
den weesboecke.

Dirck Jansz anders genaemt Mr.
Dirck, eyscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaechde om zyn
veylicheyt alsnoch te purgeeren
off versteecken & ghecondemneert te
werden in den eysch cum expensis.

Den gearresteerde versoeckt alsnoch
openinge van consultatie & sententie
diffinityff volgende die drie voorgaende laeste
retroacten.
Schepenen op perthijen hinctude haer
versoeck exhibeeren d'consultatien by
haer in de saecke ghenomen. Houden
nietemin d'saecke in advijs.

Dirck Aerian Piet Gerrits, eyscher
contra
Pieter Volckertsz, gearresteerde
om uuytinge van vonnisse.

Albert Jan Dircks, eyscher
contra
Gerrit Velserman, gearresteerde
om voorts te procedeeren.

In state by perthye selffs.

Thys Aeriansz Schuytvoerder,
eyscher
contra
Garbrant Pieter Garbrants
van de Moerbeeck, gedaechde om
betalinge ter somma . . . . . . . . .

OR 5657/390
Den eyscher sustineert dat
d'weduwe & erven van † Floris
Claes Claesz Smit in der qualite
Claesz noch suijverlycken resteert
zoe hy procedeert, eyscher
beyde die jaeren oncosten in de welcke
contra
Floris Claesz Ontfanger gheweest is
Gerrit Velserman, ghearresteerde ------breder blyckende by desselffs regysters
voorts te procedeeren volgende die laeste
& jaerboecken consequentelycken dat
retroacte.
oock onbetaelt is 't voorgaende vonnisse
by † Floris Claesz tegens den gearresteerde
gheobtineert gelyck oock den gearresteerde niet en zal betalinge
bewysen den rechte ghenoch zynde ende off met het opteyckenen
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van de voorseide twe jaeren in 't veriaerde vonnisse belangende den datum gheabuseert
waere dat sulcx den gearresteerde niet en patrosineert wesende streckende d'selve aenteyckeninge
van de jaeren niet anders dan visie scriptoris. Concludeert daeromme den
eyscher als apud acta ende mede tot condemnatie van de vordere gheeyste sommen
cum expensis alles om redenen breder by monde ghededuceert.
Schepenen accordeeren Claes Pietsz als procureur van de gearresteerde copie & dach.

Schepenen condemneeren Claes
Wyloffsz te betalen d'costen
van de veylicheyt volgende die
keuren & accordeeren Claes
Wyloffsz copie & dach.

off

Aerian Jacopsz Bengel in der
qualite zoe hy procedeert, eyscher
contra
Claes Wyloffsz soe hy gheroepen is,
gedaechde om voorts te procedeeren volgende
die laeste retroacte.
Pieter Heyndricksz van Oude Niedorp
eyscher,
contra
Albert Jansz soe hy gheroepen is, gedaechde.

OR 5657/390v
In state ofte advijs
adt primam.

Den gearresteerde copie ende
dach.

off

Dirck Jansz Keuck, eyscher
contra
Jan Evertsz, ghedaechde om
betalinge van 12 gulden 5 st 8 penn
ter cause van verschoten penningen
vermoghens seeckere oblygatie by den
gedaechde getekent. Concludeert tot condemnatie
cum expensis.
Garbrant Aeriansz, eyscher
contra
Pieter Fransz, ghearresteerde om betalinghe ter somma van 3
gulden vermoghens den oblygatie
by den gearresteerde gheteyckent. Concludeert
tot condmenatie van dien com expensis.
Willem Dircksz Matselaer, eyscher
contra
Jan Amelsz van Hoghebieren
erffgenaem van zyn
overleden broeder, gearresteerde om
betalinghe van 4 gulden 10
st ter cause van paerts
huiere & verdienst met ploegen.
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Concludeert tot condemnatie cum expensis.
OR 5657/391
Pieter Aeriansz van Grote Wal,
eyscher
contra
Jacop Jan Rippers van de Weel, gedaechde
om betalinge van 9 gulden ter cause
van lanthueer van drie verloopen jaeren
verschenen karstyt 1602 het laeste. Concludeert
tot condemnatie cum expensis.

off

Schepenen condemneeren den gedaechde
d'eysers te betalen d'gheeyste
8 guldens mette rechtelyke
costen surcheerende d'executie
een maent.

Pieter Pietersz & Heyndrick Jacopsz
van Oude Niedorp, eyschers
contra
Jan Aeriansz V, gedaechde om betalinge
van 8 gulden van "Et Groede" van de
helft van seecker stuck landts leggende
in 't Waerdtlandt den herust laestleden
by den gedaechde ghebruyckt. Concludeert
tot condemnatie cum expensis.

Schepenen ordonneeren ende stellen Jan Thomasz
tot Oude Nieudorp te wesen voocht van de kinderen
van Jan Claes Lamberts geprocreert by Neel Cornelis &
over haere goeden. Actum den 23en february 1604.

In state 14 dagen.

Die sequesteren van den boel van
Aerian Suydyck, eyschers
contra
Heyndrick Oudeneels, gedaechde
om voorts te procedeeren.

OR 5657/391v
Perthyen hinctude furneeren
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, eyscher
ende versoecken recht.
contra
Schepenen appoincteeren perthyen
Cornelis Jansz Keuck ofte zyne
aen mannen te accordeeren in't vrundelyke
voochden, ghedaechdens om hinctude
te accordeeren is 't doenlyk by faute
te furneeren.
van accoort dat perthyen consultatie
penningen sullen furneeren onder handen van Jan
Willemsz Schepen elcx 12 gulden tusschen dit & vrydach naestcomend.
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Den gedaechde bekent die
penningen versoeckt atterminatie

Gerrit Jansz & Jan Jansz, erffghenamen van Lambert Claesz van den
Zydtwint, eyschers
Schepenen condemneeren den ghearresteerde
contra
d'gheeyste somma van 41 gulden
Dirck Claesz van de Tocht,
5 st te betalen mette rechtelyke
gearresteerde omme betalinge ter somma
costen surcherend d'executie tot
van 41 gulden 5 st van seeckere
paesschen.
waeren. Concludeert tot condemnatie
cum expensis.

Fiat een weete.

Dirck Claesz Schotvanger
versoeckt een rechtelyke weet ghedaen te hebben tot Winckel aen de
psoon van Pieter Groot Everts om
adt primam te compareeren betalinge
te doen 't lantschot & molenschot
volgenden den requirant zyn
regyster ofte haer boecken & ten
dage dienend. Cocluisie te sien nemen
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5657/392
Vierschaer ghehouden den 8en marty 1604
Schepenen ghesien d'verclaringe

Aerian Hillebrantsz, eyscher in
conventie
van mannen ende pertije dingtalen
& verweerder in reconventie
soe in conventie als reconventie
contra
in 't lange gehoort & 't gunt perthyen hebben
Jan Jacopsz van de Moerbeeck,gedaechde
willen exhibeeren doende recht
& eyscher respective om uuytinge
condemneeren Jan Jacopsz, gedaechde in conventie van vonnisse.
den eyscher in 't zelve cas te betalen
& restitueeren 8 gulden ontseggende
den selven eyscher zynen vorderen eysche
ende in reconventie ontseggen Jan
Jacopsz zijnen eysche ende apsolveeren Aerian Hillebrantsz verweerder van dien.
Condemneeren voorts perthyen hinctude elck halff & halff te betalen d'costen van 2
comparitien
ten huyse van Griet Thomas gemaeckt. Compenseeren d'vordere costen van den processe
om redenen. Actum den 8en marty 1604.

In state 14 dagen.

Dirck Jansz, anders Mr. Dirck, eyscher
contra
Claes Wyloffsz, ghedaechde. Den eyscher
concludeert als apudt acta.
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Schepenen houden d'saecke
in advys.

Dirck Aerian Piet Gerritsz, eyscher
contra
Pieter Volckertsz, gedaechde om
uuytinge van vonnisse.

Die ghearresteerde soe hy procedeert houdende alhier tegens des eyschers pretense replycke voor------

generale duplycke over verhaelt die middelen van zyn defentie ter rolle van den 9en february
laestleden

gedaen seyt dies ongvermindert voor vorder duplycke de wyle d'eyssche van des eyschers wegen ter rolle van den
26en january laestleden originelyck gedaen haer expresselyck is reserverend totte 't vonnisse van den 30en
aprilis.

1602 geweesen & ghemerckt 't zelve vonnisse uuytdruckelyk
spreeckt van de verpondingen van den jaren 1601 & 1602
die (zoe by defentie geseyt is) betaelt zijn gelden oock is het
jaer 1603 soe is meer als notoir dat den eyscher soe
hy procedeert nopende die selve jaeren in't voorseide vonnis
en den voorseiden eyssche van den 26en january laestleden
respectivelijck begrepen ende gerepeteert (sulcx datter

Claes Claesz Smit soe hy procedeert,
eyscher
contra
Gerrit Velserman soe hy geroepen
is, gearresteerde om te dupliceeren off
versteecken te werden van't effect van

oock te minder eenichsins vitium scriptoris geallegeert
dien & gecondemneert te werden in
can worden) obsteert exceptio solutionis 't welck een
den eysche.
exceptie es daerby men volgende die nieuwe ordonnantie
Hieronder ms gedeeltelijk
der Ed. Heeren Staten mach persisterren ende al waer 't dat
leesbaar in origineel.
die eyscher soe hy procedeert sustineeren zoude willen datt er
eenyge andere jaren verpondinge onbetaelt zouden staen des hy niet en zoude-----van de leste vervallen jaeren verpondinge in desen notoir & kennelyk zyn & ----geprobeert wert die betalinge van alle voorgaende jaeren soe zoude hy eyscher ------moeten renuncieeren met refugie van des gearresteerdes costen salvo den gearresteerde -----indien den eyscher zulcx zoude willen bestaen hoe wel hy door redens hierboven ver-----gearresteerde al 't Pieters voorstel van den zelven eyscher hem gearreste-----------denegatie & impertinentie affslaend & protesteerende oock van hem selven ----persisteert by de concluisie in ofte achter zijn voorseide defentie ge----OR 5657/392v

In state by den eyscher.

Cornelis Jansz Groteman, eyscher
contra
Heyndrick Claesz man & voocht van
zyn huysvrouw con socius erven van Claes
Claesz Root om te hebben voldoeninge
& betalinge van zijn arbeytsloon &
dienst op d'gedaechdes landt ghedaen
van 't zelve te hebben gheeffent &
met arbeyden verbeetert vermoghens die
voorwaerden tusschen hem eyschers ende
d'gedaechdes oom en voocht gemaect ende
desen tot discretie van Schepenen ofte
goede mannen hen dies verstaend. Concludeert
tot condemnatie cum expensis.
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In advys 14 dagen.

Wyloff Gerritsz, gedaechde bekent
die penningen, is gewillich hem
te laeten condemneeren.
Dienvolgende condemneeren Schepenen
den gedaechde in de gheeyschte somma
met her vorder verloop van dien totte
effectueele betalinge aen de Armevoochden te betaken mette rechtelyke
costen surcherend d'executie tot
paeschmarckt naestcomend. Actum
den 8en marty 1604.

Dirck Sygersz & Jan Aeriansz
Armevoochden deser stede, eyschers
contra
Cornelis Rembrantsz, gedaechde om
betalinge ter somma van 313 gulden 10 st hooftsom & verloopen interest ofte renten
ter cause van gheleende penningen
verschenen karstyt laestleden met het
vorder verloop van dien totte effectueele
betalinge toe vermogens d'oblygatie
daer van zynde. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

D'selve eyschers
contra
Wyloff Gerritsz als Cleyn Wyloff
van den Zydtwint, gedaechde om betalinge
ter somma van 215 gulden
hooftsom & verlopen renten verschenen
karstyt laestleden met het vorder
verloop van dien totte effectueele betalinge
vermogens den oblygatie. Concludeeren
tot condemnatie cum expensis.

OR 5657/393
off
Wyloff Gerritsz bekent
Jan Aeriansz d'gheeyste
penningen schuldich, belooft te
betalen te 14 dagen.

Schepenen houden d'saecke
in advys.

Jan Aeriansz, eyscher
contra
Wyloff Gerritsz als Cleyn Wyloff,
gedaechde om restitutie ofte betalinge
van 8 gulden spruytende van een
koe by den gedaechde van hem eyscher
gecocht.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Thys Aeriansz Schuytvoerder,
eyscher
contra
Jan Jansz Wit ende Olbrant Jansz,
gedaechdes. Den eyscher versoeckt ende
concludeert als apudt acta.
Pieter Claesz Cuijper, eyscher
contra
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Schepenen condemneeren Jan
Sybrantsz, gedaechde den
koe in den eysche geroert
te leveren ten waere
d'gedaechde sulcx wist te keeren
met beter recht te 14 dagen
dies hem salff ghehouden wort.

Jan Sybrantsz van 't Verlaet, gedaechde
omme den eyscher leverantie te doen
van een vare koe dien hy den eyscher
toegeseyt heeft omme te mogen leveren
Dirck Florisz & dat tot tacxatie
& 't seggen van goede mannen presenteerend
hy eyscher d'selve --------- te betalen
tot discretie & seggen als boven. Concludeert
daeromme dat de gedaechde bij U mijn
heeren vonnisse gecondemneert zal worden
d'voorseide koe te leveren cum expensis.

OR 5657/393v
Schepenen condemneeren den
ghedaechde d'coop de koeyen
te ontfangen & den
eyscher schultbrieve te leveren volgend
den eysch ten waere die
gedaechde sulcx keert met beter
recht te 14 dagen dies hem
salff gehouden wert.

Den eyscher uuyt crachte
van de besegelden brieff versoeckt
zyn eysche & concluisie gheadjudiceert
te hebben.
Schepenen houden d'saecke
in advijs.

Pieter Claesz Kuyper, eyscher
contra
Dirck Florisz van den Sydtwint,
gedaechde. Sustineert den eyscher hoe diee
gedaechde van hem gecocht heeft een van
zyn beste koeyen & den varekoe
dien Jan Sybrantsz hem toegheseyt
heeft ofte gelt voor de zelve varekoe voor
een somma van 189 gulden 15 st
te betalen soe wanneer den eyscher binnen
2 jaeren gheweest heeft daer den
son dach & nacht schynt ofte daer
den son om gaet dat men hem een geheel
etmael mach sien schijnen. Concludeert daerome
hij eyscher dat die gedaechde by U mijne heeren
vonnisse ghecondemneert zal worden vrij
----ge te doen vande een van d'eyschers beste
koeyen staende op syn stal ofte d'selve
te ontfangen mitsgaders den voorseiden
varekoe van Jan Sybrantsz ofte gelt
daer voor ende voorts den eyscher
te passeeren behoorlycke schultbrieve
van de voorseyde coop tot verseeckeringe van
zyne penningen mette costen hieromme gedaen.

Aerian Jacopsz Bengel, zoe
hy procedeert, eyscher
contra
Claes Wyloffsz, zoe hy geroepen is,
gedaechde.

OR 5657/394
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Schepenen perthyen ghoort doende
recht condemneeren Jan Evertsz
Dirck Jansz Keuck, eyscher
d'resteerende penningen van de paerden
contra
te betalen te weten 't gunt
Jan Evertsz, gedaechde.
daer noch zoude mogen aen resteeren
op d'50 gulden 10 st die Jan
Evertsz tot zynen laste genomen heeft voor Jacop
Hillebrantsz te betalen aen Dirck Jansz tot Schaghen
en 't geen hy vorder gegeven heeft daer van metten anderen te rekenen
ende dat volgende dien Dirck Jansz alsdan
Jan Evertsz zal leveren ofte restitueeren
d'brieff van de paerden by Grote Jacop
ten behoeve van Jacop Hillebrants
gepasseert. Actum den 8en marty 1604.

Schepenen appoincteeren perthyen
aen mannen.

Garbrant Aeriansz, eyscher
contra
Pieter Fransz van Twisch, ghearresteerde om te antwoorden.

Perthyen hinctude versoecken
openinghe van consultatie
& dienvolgend vonnisse.
Schepenen houden d'saecke
in advijs mitsgaders oock
d'versochte copie van de consultatie.

Claes Wyloffsz, requirant ende eyscher
contra
Die weduwe ende erven van Cornelis
Schippers, gerequireerden & gedaechdes om
uuytinge van vonnisse.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen om
in 't vrindelyke te accordeeren
is 't doenlyk.

Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, eyscher
contra
Cornelis Jansz Keuck ofte
zyne voochden, gedaechdens om
uuytinge van vonnisse.

OR 5657/394v
Heyndrick Cornelisz bekent
de penningen, laet hem dienvolgende ghewillich condemneeren
d'selve gheeyschte penningen te
betalen surcheerend d'executie
14 daghen. Actum den 8en
marty 1604.

D'sequesters van den desolaten
boel van Adriaen Snyder, (Suyder?)
eyschers
contra Heyndrick Ouweneels, gedaechde
om voorts te procedeeren volgend voorgaende retroacte. Dienvolgend
versoecken d'eyschers dat d'gedaechde
gecondemneert
zal worden in 49 gulden 15 st 8 penn
berekent gelt.
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off

Pieter Jansz Almers, voocht van
Jan Cornelisz, soon van Cornelis Everts,
eyscher
contra
Claes Lambertsz & d'weduwe van
Gerrit Taemsz off haer gerechte
voocht, gedaechdens om betalinge ter
somma 56 gulden 10 st ter cause
van geleende penningen op lyffpensie
gedaen verscheenen karstyt laestleden vermoghens 't weesboeck
tot Oude Nieudorp. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Ontfangen 25 st voor den impost.

Schepenen condemneeren den gedaechde
d'gheijste somma te betalen
mette rechtelyke costen & oock
den impost surcheerend d'executie
tot paesschen salvo den gedaechde
zyn keer te 14 dagen.

Cornelis Michielsz van den Sydtwint,
eyscher
contra
Jan Huybertsz van den Sydtwint, gedaechde om betalinghe
ter somma 54 gulden 1 st
hooftsomme & verloopen intereste
verschenen karstyt laestleden
met het vorder verloop van dien. Concludeert
tot condmnatie cum expensis.

OR 5657/395
off

off

Den gedaechde copie &
dach.
Gerrit Pietersz geassisteert
met Gerrit Willemsz oom van't
kint ende Jan Cornelisz nemen

Maritgen Pieters Schovert (cf. OR 5658/16v)
contra
Cornelis Jansz, ecx gedaechde om 26 st
berekent gelt van verteerde costen--Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis
Jan Cornelisz Rinckel, eyscher
contra
Cornelis Claesz Duyn, gedaechde om betalinge
ter somme van 5 gulden ter cause van
50 mandt turff hem in den herust gedaen.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.
Gerrit Pietersz C Oudtoom & voocht
in desen van Claes Jansz, het
naegelaten jongste kint van † Re------Willems, eyscher
contra
Jan Cornelis Dircks, gedaechde omme
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elcx hinctude aen / d'costen
van desen processe tot elck
zyn respective laste te dragen
& het kint daer van vry
te houden nietemin onder protestatie
op costen van ongelyk tegens elckander etc.
# ofte den acker geheel.

zyn soontgen voorseid te verseeckeren by behoorlyken
artycule in den weesboecke van den halven
acker & 200 guldens # by hem
gedaechde zyn voorseide soontgen toegeseyt &
beweesen voor zyn moeder erve voor Cornelis
Rembrantsz, Jan Claesz Oterlick, Arent Gysberts
& Symon Jacopsz gedaen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Jan Cornelisz Schoenmaecker, (cf. OR 5658/33)
eyscher
contra
Heyndrick ---------- Ouweneels (cf. OR 5658/33),
gedaechde om 6 gulden 15 st.

off

OR 5657/395v
Schepenen condemneeren Jan Jansz Keuck getuychnissse der waerheyt te gheven ter requisitie
van den Officier van 't gunt hy zal weten op
't gunt hem by den Officier gevraecht zal worden. Actum
den 8en marty 1604.

+ over ofte in
alles

Schepenen condemneeren Albert Cornelisz Snellewaert
van Winckel tegens den Officier in een boete
van 30 ponden + over seeckere messtieck ende
quetsuiere by hem gedaen tegens & in de pesoon
van Gerrit Willemsz van der Dieck ten waere
Albert Cornelisz sulcx noch conde keeren met beter recht
te 14 dagen dies hem salff ghehouden wert.
Actum den 8en marty 1604.
Schepenen condemneeren Jan Sybrantsz & Dirck Florisz
van de Sydtwint elcx in de boeten volgende die keur ter
saecke d'coopmanschap by henluiden gedaen met Pieter Claesz
niet en is bests ten waere d'selve persoonen het
keerden met beter recht te 14 dagen. Actum den 8en
marty 1604.
Den Officier versoeckt dat Jan Jansz & Sijvert Jansz Schepenen
haerluyder

rappoort & verclaringe sullen doen van 't geen voor haer gebleecken.
is van de oblygatie
Jan Jansz Wit ende Syvert Jansz Schepenen
die Cornelis Wyerts
versocht weesende haer rappoort te doen verclaren
gecondemneert was Sche- dat Cornelis Wyertsz opten laesten february laestleden -penen te vertoonen
elck in 't bysonder veroont & laten vysiteeren heeft
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daer van den Officier
copie was gelevert
by Cornelis Wyerts

# verclaert Syvert
Jansz

den oblijgatie waer van den Officier copie gelevert was
houdende op Jonge Jan Keuck ende dat d'selve oblygatie
in hilde op den naem van Cornelis Wijerts dan
dat den naem van Cornelis veranderlyck schrift waere
d'noch tot meer plaetsen in de selve oblygatie als zy anders
niet conden bemercken ende dat Cornelis Wyerts dien
tertyt toeseyde dat hy den volgende sonnendach als gister
weder sonder comen tot Nieudorp d'selve obligatie wederom
voor haer ende d'andere Schepenen te toonen & haer te laten vysiteeren ende mede # dat gister den 7en marty Cornelis Wyertsz
voonoemt tot Nieudorp by hem is geweest & gevraecht zijnde
off hy den oblygatie bij hem hadde seyde d'selve Cornelis
Wyerts dat hy den oblijgatie niet met hem hadde
& dat hy die oock niet hadde weten te vinden noch niet en
wiste waer die gebleven was als d'selve verclaerde. Actum
den 8en marty 1604.

OR 5657/396
Vierschaer ghehouden den 22en marty 1604
Schepenen ghehoort den eysch by Claesz soe hy procedeert
gedaen op & tegens Gerrit Velserman soe hy geroepen is, gearresteerde
mitsgaders die defentie van den
ghearresteerde voorts replyck ende
Claes Claesz Smit zoe hij procedeert,
duplycke & ghesien 't geen perthyen hebben
eyscher
willen produceeren doende recht renoveeren
contra
't voorgaende verjaerde vonnisse by Floris Claesz
Gerrit Velserman soe hij gheroepen
op & tegens Velserman geobtineert in
is ghearresteerde om voorts te
en
date den 29 aprili 1602 condemneeren
procedeeren dien volgend versoeckt den
den voornoemde Velserman soe hy gheroepen is
eyscher uuytinge van vonnisse.
den voorseiden eyscher soe hy procedeert die
twe jaeren oncosten de anno 99 ende 1600
te betalen volgende die boecken van † Floris Claesz op pene van uuytleg ende houden d'vordere saecke in advijs. Actum den 22en marty 1604.
Op huyden den 24en marty 1604 compareerde aen de rolle Claes Pietersz als Procureur
& ghemachtich van Gerrit Velserman & heeft hem vanwegen zyn Mr. ghestelt reformant
ofte appellant van Schepenen vonnisse boven geseyt ende dat voor den Hove van Hollandt.
Schepenen appoincteeren
perthyen weder aen de zelve
mannen om te accordeeren is 't doenlyk.

Dirck Aerian Piet Gerrits, eyscher
contra
Pieter Volckertsz, ghearresteerde ende
ghedaechde om uuytinge van vonnisse
te hooren.

Dirck Sygersz & Jan Aeriansz
Armevoochden, eyschers
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contra
Cornelis Rembrantsz, gedaechde. D'eyschers versoecken
alsnoch dat die ghedaechde ghecondemneert zal
worden haer te betalen volgende den eysch
te rolle gestelt mette rechtelyke
costen.
OR 5657/396v
In advijs.

Schepenen appoincteeren
perthyen te compareeren voor
mannen om te accordeeren is 't doenlijk
Pieter Claesz protesteert
van costen, schaden ende interesten
rede geleden & noch te lyden.

Schepenen appoincteeren
perthyen te compareeren
voor mannen om te accorderen is 't doenlyk.
Pieter Claesz protesteert
van costen, schaden ende interesten rede geleden ende noch te lyden.

Schepenen perthyen
ghehoort mitsgaders haere
stucken ende 't geen zy hebben
willen exhibeeren ghesien
doende recht apsolveeren den
gedaechde van den eysch by Garbrant Aerians op hem gedaen
& genomen compenseeren die
costen om redenen.

Thys Aeriansz Schuytvoerder
eyscher,
contra
Jan Jansz Wit & Olbrant
Jansz, gedaechdes
Pieter Claesz Cuijper, eyscher
contra
Jan Sijbrantsz van 't Verlaet
ghedaechde & ghecondemneerde omme zijn
keer te doen soe hij eenich heeft
off versteecken te werden van 't effect
van dien.

Pieter Claesz Kuyper, eyscher
contra
Dirck Florisz van 't Zydtwint,
gedaechde om zyn keer te doen soe hij
eenich heeft ofte versteecken te
werden van 't effect van dien.

Garbrant Aeriansz, eyscher
contra
Pieter Jansz van Twisch
gearresteerde om voorts te procedeeren volgende die laeste retroacte
alsoe perthyen by mannen hebben geweest & niet hebben connen accordeeren

OR 5657/397
Rens Cornelisz Molenaer, requirant
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& eyscher

off

In state 14 dagen.

Schepenen houden die saecke
noch in advijs.

contra
d'voochden van . . . . . . . . . . . . . .
d'weduwe off haer gerechte voocht van Floris
Claesz & Jan Jansz Keuck
mitsgaders Jan Pietersz Koeman, t'samen
gedaechdens & gherequireerdens omme
den requirant costeloos & schadeloos te
leveren & te behandygen alsulcken brieve
als hy requirant voortyts verleden heeft
ghehadt ten behoeve van Lysbeth Melis
berustende tot noch toe onder Eeuwoudt
Melisz by den eyscher nochtans affghelost
& voldaen alles vermoghens d'acte
van belofte daer van zynde. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

Pieter Pietersz Bremer als actie
ende transpoort hebbende van Heyndrick
Cornelisz Snyder & in zyn zelffs pryven
name, eyscher
contra
Cornelis Claes -----es, gedaechde om
betalinge ter somma 45 guldens ter
goeder rekeninge van toegheseyde
penningen & vermoghens den schultbrieve
daer van zynde. Concludeert tot condemnatie
van dien & dat het hypoteeck in den
schultbrieve geroert daer voor verclaert
zal worden executabel cum expensis.
Aerian Jacopsz Bengel, soe hy procedeert,
eyscher
contra
Claes Wyloffsz, soe hy gheroepen is,
ghedaechde.

OR 5657/397v
Schepenen ghesien die consultatie
van rechtsgeleerden verclaren by
vonnisse interlocutoir 't proces niet
te wesen in state van wysen om vooralsnoch eyntelyk ghetermineert te werden
ordonneren daeromme den verweerder
in reconventie te nemen contrarie concluisie op den eysch & concluysien van

Claes Wyloffsz, requirant & eyscher
contra
die weduwe ende erven van Cornelis
Schippers, gedaechdens & gherequireerdens
om uuytinge van vonnisse te hooren.
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reconventie by de eyschers in 't selve cas.
Achter haerluyder antwoort in conventie tegens hem ghedaen & ghenomen om het selffde ghedaen zynde voorts alsdan recht te doen sulcx
als behooren zal reserveerend die costen van den processe ten uuyteynde
toe van de saecke.
Schepenen appoincteeren
perthyen voor mannen te compareeren ten overstaen van 2 schepenen
om te accordeeren is 't doenlyk.

Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, eyscher
contra
Cornelis Jansz Keuck off zyne voochden,
gedaechdens om uuytinge van vonnisse
te hooren.

Jan Huijbertsz doende zyn
keer concludeert tot niet
Cornelis Michels van 't Zydtwint,
onfanckelyck & dat hy
eyscher
gedaechde geapsolveert zal worden
contra
van de zelven eysch cum expensis.
Jan Huybertsz van den Zydtwint,
Alsoe Cornelis Michielsz zyn eysche
gedaechde om zyn keer te doen soe hy
nimmermeer zal bewysen den
eenich heeft off versteecken te
rechte ghenoch zynde.
werden van 't effect van dien.
Cornelis Michielsz versoeckt dat den
gedaechde zal kennen ofte ontkennen.
Schepenen appoincteeren perthyen aen mannen.

In advys.

Gerrit Pietersz van Calverdyck,
soe hy procedeert, eyscher
contra
Jan Cornelisz, ghedaechde omme te
antwoorden op den eysch te rolle
gestelt.

OR 5657/398
In advys ad primam.

in state 14 dagen.

Thys Aeriansz, eyscher
contra
Garbrant Pietersz van de Moerbeeck, gedaechde om betalinge van 18 guldens
19 st 4 penn van rogge, volgend
den eyscher zyn regyster. Concludeert
tot condemnatie cum expensis.
Luyckas Nanningsz, ghemachtich
van de weduwe & erffgenamen van Hans
die Vlaming tot Schagen actie ende
transpoort hebbend van Vredrick Cornelis(
mede van Schaghen, eyscher
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contra
Jan Pietersz uuyt d'Campen, gedaechde
om betalinge van 45 gulden 15 st
van verscheenen lanthuier, verschenen
karstyt laestleden vermoghens den
huiercedulle daer van zynde. Concludeert tot condemnatie van dien ten
minsten by provisie tot namtissement
cum expensis.

In advys te
14 dagen.

Gerrit Willemsz van der Dieck
off zyne voochden, eyschers
contra
Pieter Meynertsz van Oude
Nieudorp als aenghevaert hebbende
& administrerend den boel van Anna
Meynsis, gedaechde om betalinghe
van 9 gulden 6 st van huyshuier.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

OR 5657/398v
In advys te 14 dagen.

D'gedaechde wert gecondemneert in
zyn 1e default.

Mr. Dirck Jansz van Oude
Nieudorp, eyscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaechde omme
voorts te procedeeren volgende die
laeste retroacte. Dienvolgend
versoeckt den eyscher dat den gedaechde
ghecondemneert zal worden hem te
betalen die somma van 302 gulden 15 st hangende
lites hem berekent & volgende
het weesboecke van Oude Nieudorp
& dat d'boomweyt volgende den
originelen eysch alsnoch daer
voor verclaert zal worden executabel cum expensis.
Barber Dircksdr van Haringhuysen, eyssersse contra
Theus Gyses van den Sydtwinde,
gedaechde om betalinge van 52 gulden
van dienstloon over seecker
5 jaren die d'eyssersse met
hem ghewoont & ghedient heeft.
Concludeert tot condemnatie cum expensis.
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off

Lambert Claesz van Oude
Nieudorp, eyscher
contra
Elle Wyloffsz, gedaechde om 27
st van stro en spyckers aen
hem gedaechde ghelevert. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5657/399
In advys 14 dagen.

Elle Wijloffsz, eyscher
contra
Ysbrant Cornelisz van der Dieck
Coopman, gedaechde om 5 gulden
berekende penningen reste van kaes. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

Den Officier doende eysch in cas van
crym op ende tegens Cornelis Wyertsz van
Hoochtwoude gearresteerde ende ghedaechde in persoon. Concludeerdt als in't eynde van dezelve ende versoeckt
dat alsoe Cornelis Wyertsz niet en compareert zelffs
in persoon dat denselven ghecondemneert zoude worden contumacx & in zyn eerste defaut met het proffijt
van dien & verleent te hebben een anderde indaginge
ofte sitatie.
Schepenen houden 't versoeck van den Officier
in advys te 14 dagen als oock 't geen Mr. Aerian
van Veen versocht heeft toeghelaten te zyn by
procuratie voor Cornelis Wyerts te moghen ageeren.
In der saecke tusschen Ryckert van Vollenhove
Schout als eyscher in cas van delict ter eenre
ende Symon Claesz Brouwer van Veenhuysen, verweerder
in 't zelve cas ter andere. Schepenen appoincteren den eyscher metten verweerder te compareeren voor
mannen met namen: Jacop oom Heyns, Jan Cornelis Dircks
& Jonge Janoom omme voor de zelve te accordeeren
is 't doenlijk.
contumax wederspannig, die gedaagt zynde voor den rechter niet en verschynd [PW/26]
OR 5657/399v
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Schepenen verclaren by vonnisse Albert Cornelisz
Snel te wesen versteecken van keer & weer
tegens den Officier hem salff ghelaten huyden
14 dagen.
Schepenen ghehoort het versoeck by den
Officier ghedaen tegens Jan Janssz Keuck
verclaren bij vonnisse dat Jan Jansz Keuck onder
desen gherechte alhier zal furneeren & leveren
alsulcke penningen als hy onder hem heeft ende
schuldich is volgende seeckere oblygatie bij
hem gepasseert ende die den Officier te vooren
onder hem in arrest genomen hadde tusschen
dit ende 14 dagen.
Schepenen condemneeren Cornelis Rens Grotis
van Hoochtwoude tegens den Officier in
een boete volgende die keuren deser stede
over seecker wanstuier bij hem in 't boelhuys van Cornelis Pietersz ghedelinqueert houdend
die begrootinge van de boeten in advys adt primam
as t'en waere Cornelis Rensz sulcx noch keerde
te 14 dagen met beter recht. Appsolveeren vorder
Cornelis Rensz van den eysch van mestieck by den Schout
op hem ghedaen ten waere den Officier te 14 dagen
beweese by Cornelis Rensz mestieck gedaen te zyn.
Schepenen ghehoort die clachte & eysch by den
Officier ghedaen op Dirck Aeriansz mitsgaders
Pieter Volckertsz over d'clachte & aenseg by Dirck Aeriansz ghedaen op
Pieter Volckertsz apsolveeren Dirck Aeriansz
van den eysch by den Officier gedaen ende houden
vorder d'saeck tegen Pieter Volckertsz in advijs.
OR 5657/400
Schepenen condemneeren Jan Vrericxz van de Zydtwint tegens den Officier in een boete van 20 st
over dien dat hy zyn swynen opten Sydtwindt heeft
laten loopen contrarie die keur. Salvo zyn keer te
14 dagen.
Cornelis Rembrantsz voocht van
Jan Dircksz naeghelaten soon &
weese van Dirck Jansz versoeckt
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een rechtelyke weete ghedaen te hebben
tot Schagen aen den persoon ofte ter
woonstede van Vredrick Cornelisz stiepvader van 't voorseide soontgen tegens adt primam te compareeren voor desen vierschare.
Schepenen condemneeren Symon Dircksz aen de
Langereys Dirck Claesz Schotvanger te
betalen volgende zyn regyster mette rechtelycke costen binnen 10 dagen op pene van
uuytleg.
Schepenen condemneeren d'Langebruggers Dirck Claesz
Schotvanger te betalen volgende zyn regyster
mette rechtelyke costen binnen 10 daghen op pene
van uuytleg.
Schepenen condemneeren Sybrant Dulles Dirck
Claesz Schotvanger te betalen volgende zyn regyster mette rechtelyke costen binnen 10
daghen op pene van uuytleg.
OR 5657/400v
Schepenen der steden Nieudorp ghehoort hebbend het
voorstel & 't versoeck aen henluyden ghedaen bij de voochden van
Cornelis Jansz Keuck met namen Jacob Garbrantsz & Jacop
Koeman mitsgaders Cornelis Jansz selffs hoe den selven rede
aendeele in huier waere uuytgegeven hadde aen Dirck
Claesz Schotvanger & Pieter Bremer respective seeckere twe
pseeltgens saetlandts Cornelis Jansz toehehoorend ten lijve
van zyn twe dochteren in voegen dat den gront & huiere
zoude moghen affsterven ende ooc by het leven van de dochteren
daerby merckelijk te mogen proffyteeren ende onder recht
zynde dat sulcx zoue moghen strecken tot nut ende
oorbaer van de boel & goeden van Cornelis Jansz & zynen
staet als vereysschend die meeste renten versoeckend gheadmitteert & gheouthoriseert te weesen d'selve huiere
mette voornoemde huierders respective te moghen stipuleeren.
Nae zijne forme hebben Schepenen ex officio d'selve
voochden sulcx gheadmitteert ende daer toe gheauthoriseert. Actum den 27en marty 1604 bij
alle die Schepenen van Nieuwe & Oude Nieudorp.
OR 5657/401
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Vierschaer ghehouden den vijffden aprili 1604
In der saecke hangende voor den vierschaer ende gerechte
deser steden Nieudorp van weghen Ryckert Ryckertsz
van Vollenhove Schout ende Hooftofficier van weghen
d'graefflijcheyt & hoochovericheyt van Hollandt over Nieudorper
cogge, als eyscher in cas van crym op ende tegens
Pieter Karstensz als Pieter Speck laest alhier geweest
hebbende dienaer der justitie ghedaechde in persoon t'zyner
laester residentie defaillant & voorvluchtighe.
Sustineerend den voorseide Officier hoe den selven Pieter Karstens
den vyffden january laestleden anno present hem vervordert
heeft binnen deser steden jurisdictie eenen Albertus gebooren
Schotsman te infligeeren met een instrument van wapen
zeeckeren quetsuere in desselffs rechteren schouder daeraen
den selven Schotsman ghestorven is binnen cleynen stonde concludeerend dat den selven Pieter Karstens over den voorseiden
nederslach als by hem moetwillens ghedaen ende mits zyne vlucht
ghecondemneert zoude werden ghebannen te zijn ten eeuwygen dagen
uuijt d'graefflyckheyt van Hollandt op zynen hals &
bovendien alle zyne goederen te wesen gheconfisqueert ofte
verbeurt ten behoeve van de graefflyckheijt waer tegen
den selven Pieter Carstens voorvluchtich is ghebleven.
Schepenen der steden Nieudorp ghehoort hebbenden den voorseiden
eysch van den voornoemden Schout ende ghesien hebbende die
verificatien by den zelven overghelyt daer toe dienende
mede ghehoort die verclaringe van den Officier hoe dat Pieter
Karstens nae versscher daet tegens hem hadde bekent den quitsing Albertus voornoemt gheinfligeert te hebben oock ghebleecken
zynde nae voorgaende vysitatie van 't dode lichaem d'selve
quetsinghe dootlyck te weesen ende vorder op alles
rypelycken gheleth 't geene haer heeft moghen moveeren
doende recht in den naem & vanwegen d'graefflycheyt
van Hollant condemneeren den selven Pieter Karstens
als homesidie & voorvluchtige gheverbannen den selven uuijt
den graeffschap van Hollandt & Westvrieslant zyn
leven lang ende daer niet weder inne te comen op
peijne van ghestrafft ende gheexecuteert te werden metten
sweerde datter die doot nae volcht. Verclaeren vorder
alle zyne goeden te wesen gheconfisqueert ofte verbeurt ten
behoeve van de graefflyckheyt voornoemt. Actum den 5en aprili 1604.
OR 5657/401v
Schepenen accordeeren
Sevanck als procureur van
Claes Wyloffsz copie uuyt
den concluisie by Jan Coster
als procureur van de weduwe ende

Claes Wyloffsz van Oude
Nieudorp, requirant & eyscher
contra
die weduwe ende erven van
van Cornelis Schippers.
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erven van Cornelis Schippers
niens overgheleijt.

In advijs.

Schepenen appoincteeren
perthyen te compareeren voor
mannen om te accordeeren
is 't doenlyk.

Aerian Jacopsz Bengel, zoe
hy procedeert, eyscher
contra
Claes Wyloffsz van Oude
Nieudorp, ghedaechde om voorts
te procedeeren.
Mr. Dirck Jansz van Oude
Nieudorp, eyscher
contra
Claes Wyloffsz, ghedaechde.

OR 5657/402
Schepenen appoincteeren
perthyen te compareeren
voor mannen te accordeeren
is 't doenlyk.

Claes Govertsz Bywaert van
Veenhuysen, declarant & eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers con socius van der
Dieck, gedaechdens. Den eyscher leyt over
declaratie van verdient salaris, versoeckt
dat d'gedaechdes by Schepenen vonnisse
gecondemneert
zullen werden hem dies te betalen
tot tacxatie & moderatie van Schepennen. Concludeerend ten dien fyne cum expensis.
D'selve eyscher

off

contra
Jan Jansz Floor, gedaechde om betaling
van verdient salaris volgende den specificatie. Conclueert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Jan Aeriansz Huysman oom ende
voocht van Maritgen Symonsdr, eyscher
contra
Gerrit Allert Tielmans, gedaechde. Sustineert
den eijscher hoe den gedaechde ghetrout
& tot zyn huysfrou heeft ghehat †
Aeff Aeriansdr d'voorseide Maritgen Symons
Den gedaechde wert gecondemneert moeder d'welcke deser werelt overin zyn eerste default.
leden zynde is d'voorseide Maritgen Sijmons
als haeren universalen erffename ghesuc-
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cedeert in de goeden by haer moeder achterghelaten dat hoewel den gedaechde wel
behoort hadde met d'voorseide Maritgen Symons
te procedeeren tot wettelycken schiftinge,
sheydinge & deelinge & sulcx haer
te laeten volgen 't geene by haer moeder
tot haeren behoeff is achtergelaten is daer
van tot noch toe gebleven in ghebreec--Concludeert daeromme den eyscher dat die
gedaechde by 9 heeren vonnisse gecondemneert zal
worden te leveren behoorlyken inventaris met
eede gestarckt van alle die goeden by Aeff
Aerians metter doot ontruymt & achterghelaten ende dienvolgend te procedeeren tot
behoorlyke
schiftinge & delinge van dien & zulcx d'selve
Maritgen Symons te laten volgen 't geen haer by
haer moeder is achtergelaten mette costen.
OR 5657/402v
Claes Govertsz Bywaert als
Schepenen ghehoort d'bekenteprocuratie hebbende van Cornelis Jacopsz
nisse van Cornelisz als procureur
Boeckebinder tot Alckmaer, eyscher
van den gedaechde condemneeren den gedaechde
contra
d'gheeyschte somma te betalen als
Mr. Wouter Aeriansz Schoolmeester van
2 gulden 1 st 8 penn binnen
Oude Nieudorp, gedaechde om betalinge
6 weecken mette rechtelyke
van 2 gulden 1 st 8 penn ter
costen.
cause van boecken, papier & anders.
Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

Den gearresteerde copie ende
dach.

Aerian & Claes Meynertsz
van de Moerbeeck con socius, requiranten
& eyschers
contra
Maerten Pietersz van Haringhuysen als
man ende voocht van zyn huysvrou,
gearresteerde,
erffghenamen van † Aeff Allerts
die erffghenaem was van haer
dochter gheprocreert by † Cornelis Claes
Uuytschots van de Moerbeeck. Sustineeren die eyschers hoe henluyden ghemoveert
wert seecker aenspraeck & proces
van eenen Mr. Jacop van den Broeck op
omtrent 4 geers landts leggende
op die Moerbeeck daer van hen eyschers
† vader d'helfte gecocht heeft van
Aeff Allerts voornoemt voor
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wel t' onrecht)

van contendeerend den voorseiden Mr. Jacop (hoe
dat hem het selve lant als eygen
gheadiudi die possesie van dien geadjudiceert zoude werden maeckende d'eyschers
t'onrechte aen te brengen groote swaere
costen soe voor den Hove van Hollandt
als anders ende alsoe die verweerdr
in qualite voorseids schuldich is den
eyschers 't zelve landt voor den gerechte
[vervolg op /403]

OR 5657/403

[vervolg van /402v]

helft costeloos & schadeloos te
indemneeren ofte te bevryden soe concludeeren
d'voorseyde eyschers dat den verweerdr by
E. heeren vonnisse ghecondemneert zal werden
't zelve lant voor de een helft te vryen &
indemneeren van den eysch ende concluisie ende
vordere proceduieren by Mr. Jacop van den
Hove daer op ghedaen & ghenomen ende
dat costeloos ende schadeloos ten minsten
by provisie d'eyschers te rembourseeren d'halve
costen by henluyden daer alrede om gheleden
& noch te lyden cum expensis ofte
tot anderen alsulcken fynen & concluisien
als myne E. heeren d'eyschers oorbaerlycxste
bevinden zullen te behooren maeckend in
cas van proces, eysch van costen.
Dirck Aerian Piet Gerrits, eyscher
contra
Pieter Volckertsz, ghearresteerde ende
verweerder.

In advijs.

off

Thys Aeriansz Schuijtvoerder, eyscher
contra
Jan Jansz Wit ende Olbrant Jansz
ghedaechdes.
Thys Aeriansz Schuytvoerder, eyscher
contra
Garbrant Pietersz van den Moerbeecke,
gedaechde om voorts te procedeeren dienvolgend
versoeckt den eyscher dat d'gedaechde
by U myne E. heeren vonnisse alsnoch
gecondemneert zal worden in den eysch te
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rolle gestelt.
OR 5657/403v
Schepenen der stede Nieudorp ghehoort hebbend
den eysch van wegen Ryckert Ryckertsz van
Vollenhove als Schout van Nieudorper cogge
gedaen op & tegens Thomas Donasen ende
Anthonie Whiet beyde Schitsmannen tegenwoordich
alhier ghevangenen hen aenseggende dat d'selve
hem stoutelyck hadden vervordert te gaen valkeeren
& bedelen op d'huysman zonder wettelijcken bescheyt
ofte paspoort & zonder te betalen contrarie den placcaten van de E. moghende heeren staten & zynder exelentie
concludeeren dat d'selve openbaerlyck & strengelyck
zouden werden gegeesselt & ghebrantteeckent & vorder
ghebannen te zijn haer leven lang uuyt d'graefflyckeyt
van Hollant ende daer tegens ghehoort den onschult
by de ghevangens voor haer selffs ghedaan ende
op allen rypelycken ghelet 't geene heeft mogen
moveeren soe mede ten regaert eenyger ghenade
doende recht condemneeren ende bannen d'selve
gevangens so te vertrecken binnen 24 uren uuyten
Schout ambochte van Nieudorper cogge & daer niet
weder binnen te comen binnen den tijt van 5 jaeren
op peyne van ghegeesselt & ghebranteeckent te werden. Actum den 5den aprily 1604.
Schepenen verclaren voor de waerheyt d'boven geseyde
ghevangens alhier tot Nieudorp in gevanckenisse ghenomen & ghestelt te wesen opten
21en marty laestleden. Actum ut supra.
Jan Jansz Jongejan Keuck furneert & levert
onder handen van Schepenen alhier volgende Schepenen
vonnisse in date den 22 martij laestleden 181
gulden 3 st 8 penn welcken hy schuldich is
volgend zeeckere oblygatie by hem ghepasseert ten behoeve van Jan Wyertsz van Hoochtwoudt seyt dat
zyn gelt zyn schade zal beschutten & hem betalinge
zal verstrecken ende dat hem zal volgen zyn voorseyde
hantschrift.
OR 5657/404
Schepenen ontslaen by haeren vonnisse
ontslaen Cornelis Reyersz Oom van de voochye
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by hem ghehadt over het naeghelaten weeskint
van Dirck Jansz Stapel ghenaemt Maritgen
Dircks geprocreert by Alidt Symonsdr.
Schepenen condemneeren Cornelis Wyertsz van Hoochtwoude ghearresteerde & ghedaechde in persoon in zijn
eerste default met het proffyt van dien als nae rechte
ende consenteeren wederom een twede sitatie.
Schepenen condempneeren Jan Jansz Sybekarspel
van Hoochtwoudt ten versoecke van den Officier
ghetuychnisse der waerheyt te gheven op 't gunt
hem affghevraecht zal werden.

Gheappoincteert aen de
mannen als d'voorgaende
saecke.

Dirck Jansz Mr. Dirck, eyscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaechde om 15 gulden
over toegift van een paert lange
verschenen. Concludeert tot condemnatie cum
expensis.

Schepenen ordonneeren Dirck Aeriansz &
Pieter Volckertsz perthyen advers elcx noch
te furneeren 10 stuyvers als wesend 't gene d'consultaren
meerder ghecost hebben als te vooren was gefurneert.
OR 5657/404v
In der saecke hangende voor den gherechte
der steden Nieudorp tusschen Dirck Aeriansz van de
Moerbeeck eyscher ter eenre ende Pieter Volckertsz
mede van de Moerbeeck nu woonende tot Langedyck, gearresteerde ende verweerder ter andere. Ghesien by
Schepenen den eysch ende concluisie by Dirck Aeriansz
op & tegens Pieter Volckertsz ghedaen ende ghenomen opten 28en julij anno 1603, mitsgaders des
ghedaechdens defentie ende vordere stucken soe van
replyck, duplyck, verificatien, reprochen & salvatien
ten wedersyden overghelevert & op alles gheleth
't gunt heeft moghen moveeren doende recht condemneeren den ghearresteerde in 't gheeyschte meesterloon
te betalen totten daghe toe de voorseide eysche ghedaen
is apsolveeren den selven gearresteerde van 't vorder
inhouden van den zelven eysche compenseeren die
costen van desen processe om redenen.
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Dirck Aeriansz protesteert op het vonnisse.
Pieter Volckertsz protesteert van ghelycken
op het vonnisse & wyders van omnitte costen
rede gheleden ende noch te lyden.
Op huyden den 11en aprili 1604 compareerde aen de
rolle Pieter Volckertsz & heeft hem van Schepenen
vonnisse boven gheseyd ghestelt appellandt ofte reformant
voor den Hove van Hollandt.
Schepenen ordonneeren Jacop Heyndricksz
te wesen voocht van Maritgen Dircks een dochter
van Dirck Stapel gheprocreert by Alidt Symonsdr & over zyne goeden hem aenbestorven van Dirck
Stapel zyn vader.
OR 5657/405
Perthyen hincktude versoeken
recht & uuytinge van
vonnisse.
Aen mannen namelyk den
Schout, Jan Jansz Koster
& Cornelis Jansz Hogeboom.

Cornelis Cornelisz van Oude Nieudorp,
eyscher
contra
Cornelis Jansz Keuck ofte zyne
voochden, gedaechde.

Cornelis Rembrantsz als voocht
Luyckas Nanningsz, ghemachtich van de
van Jan Dircksz naegelaten
weduwe & erffgenamen van Hans die Vlasoon van Jan Dircksz*) verclaert
ming tot Schagen, actie ende transpoort
't zelve kint toe te comen den gront
hebbende van Vredrick Cornelisz mede
& eygendoom van het landt, lant
van Schagen, eyscher
by den gedaechde ghebruyckt ende dat
contra
oversulcx hem die huiere van dien
Jan Pietersz uuyt d'Campen, gedaechde
competeert versoeckt daeromme
om betalinge van 45 gulden 15 st van verschenen
dat den gedaechde ghecondemneert zal worden
lanthuier verschenen karstyt
laestleden
d'huiere in zynen handen te betalen
volgende den huiercedulle daer van zynde.
& dat Luyckas Nanningsz soe
Concludeert tot condemnatie van dien ten minsten
hy procedeert verclaert zal worden
by provisie tot namptissement cum expensis.
niet ontfanckelyk cum expensis.
Luyckas Nanningsz versoeckt dat
den gedaechde alsoe hy niet en compareert gecondemneert zal worden in zyn eerste
default.
Schepenen houden d'saecke in advys.
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Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen om
te accordeeren is 't doenlyck.

Gerrit Pietersz van Calverdyck,
zoe hy procedeert, eyscher
contra
Jan Cornelisz, ghedaechde om voorts te
procedeeren volgende die laeste retroacte.

*) Moet zijn: Dirck Jansz † [/400]
OR 5657/405v
Schepenen condemneeren Symon
Jan Jansz Koster, eyscher
Brouwer volgende zyn bekentecontra
nisse den eyscher te betalen 2
Symon Brouwer van Veenhuijsen,
sacken havers tusschen dit &
gearresteerde om eysch te hooren.
allerheylygen naestcomende ende
by faute van de leverantie voor
allerheylygen voorseid dat hy alsdan
mitsdesen gecondemneert zij 3 sacken havers aen Jan Jansz
te leveren & voldoen in alles zonder meer apsolveeren
den gearresteerde van den vorderen eysche.
[van /393]

Schepenen appoincteeren perthyen
weder aen mannen ordonneeren
d'selve mannen haer uuytinghe
te doen schriftelyk.

Pieter Claesz Kuyper, eyscher
contra
Jan Sybrantsz van den Zydtwint, gedaechde om voorts te procedeeren.

[van /396v]

ydem

Pieter Claesz Kuyper, eyscher
contra
Dirck Florisz van den Sydtwint,
ghedaechde om uuytinge van vonnisse
te hooren.
[van /398v]

Schepenen condemneeren den gedaechde
in de gheeyschte 52
gulden dienstloon d'eyssersse te
betalen mette rechtelycke costen
salvo den gedaechde zyn keer adt
primam zoe hy eenigen keer
heeft.

Barber Dircksdr van Haringhuijsen,
eyssersse
contra
Theus Gyses van den Sydtwindt,
gedaechde.
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[van /399]

In state adt primam.

Elle Wijloffsz, eyscher
contra
Ysbrant Cornelisz van der Dieck,
gedaechde.

OR 5657/406
Vierschaer ghehouden vlot vaerdich nootwendich recht den 15en aprili 1604
Schepenen condemneeren Gerrit Heertgisz als voocht
van z'n broeders kinderen gedaechde Albert Jansz Ontfanger
van de verpondinghe te betaelen den honderste penning
ofte verpondinghe achtervolgende zyn regyster tusschen
dit & woonesdach naestcomende op pene van uuytleg als heerlycke schulde mette rechtelycke costen.
Schepenen condemneeren Pieter Cornelisz Maurus ofte zijn
huijsvrou ad ydem als boven.
Schepenen condemneeren Cornelis Garbrandts Dircksz als
voocht van zijn broeders kinderen ad idem als boven.
Schepenen condemneeren Thys Jorisz ad idem als
boven.
Schepenen condemneeren Harmon Pieter Alberts
van Winckel, gedaechde met een weet ad idem.
Schepenen accordeeren Albert Jansz een rechtelyke
weete ghedaen te worden aen Cornelis Symensz
van de Moerbeeck woonende op Langedyck tegens den
26en aprili naestcomende den requirant betalinge
te doen den honderste penning ofte verpondinge achtervolgend
zyn regyster.
Actum den 15en aprili 1604.
OR 5657/406v Blanco pagina
OR 5657/407
Vierschaer ghehouden den 26en aprili 1604
Ryckert Ryckertsz van Vollenhove, Schout van Nieudorper
cogge nomine officij, eyscher in
cas van delict
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contra
Cornelis Wijertsz van Hoochtwoude,
ghedaechde in persoon twede default
te begeeren.

Vierschaer ghehouden den 17en mey 1604

Aen mannen.

Cornelis Michielsz van den Zydtwint,
eyscher
contra
Jan Huybertsz van den Zydtwint,
ghedaechde om voorts te procedeeren
volghende die laeste retroacte.
Dienvolgend versoeckt den eyscher dat
d'ghedaechde gecondemneert zal worden hem
te betalen die somma van 55 gu(
10 st mette costen hier omme ghedaen.

OR 5657/407v
Schepenen persisteeren by voorgaend
vonnisse. Condemneeren d'weduwe
Claes Wyloffsz requirant & eyscher
ende erven Claes Wyloffsz te
contra
betalen d'costen van de reterdemente
Die weduwe ende erven van
voor 2 verloopen rechtdagen
Cornelis Schippers, gedaechdens ende
tot tacxatie & moderatie
gherequireerdens.
van Schepenen.
Sevanck van weghen
Claes Wijloffsz zyn Mr. voldoend voorgaend vonnisse
exhibeert zeeckere schriftelyke comparitie by alen gestelt.
Concludeert als in't eynde van dien.
Schepenen houden d'saecke ten
principale in advijs. Consenteeren
Aerian Jacopsz Bengel, zoe
perthyen hinctude te moghen lichten
hy procedeert, eyscher
t'haeren costen. Copie van de intstructie off memorie
contra
by Schepenen ontfangen van de rechtsgeleerden. Claes Wyloffsz van Oude
in Den Haghe.
Nieudorp, gedaechde om uuytinge
In advys 14 dagen.
van vonnisse te begeeren.
[van /402v]

Den procureur van den ghearresteerde
dient van exceptie. Concludeert
als in't eynde van de zelve.
Schepenen accordeeren d'eyschers
d'naem van Aeff*) ghecorygeert
te mogen werden in Hillegunt

Aerian ende Claes Meijnertsz
van de Moerbeeck con socius, requiranten
& eyschers
contra
Maerten Pietersz van Haringhuysen soe hy geroepen is,
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Allerts.
ghearresteerde om t'antwoorden.
Ende accordeeren Claes Pietersz
dien volgen noch copie & dach adt primam.
Schepenen condemneeren d'huijsvroue van Jan Symonsz op d'Moerbeeck
ghetuychnisse der waerheijt te gheven
ten versoecke van Dirck Aeriansz des daertoe wettelyk geinsinueert zynde by de bode.
*) Aeff Alerts † [/402/v].

OR 5657/408
Schepenen wysen dat d'gedaechdes
haer sullen purgeeren by eede
tusschen dit & 14 dagen.

Thys Aeriansz Schuytvoerder, eyscher
contra
Jan Jansz Wit & Olbrant Jansz
Wit, gedaechdes om voorts te procedeeren
& dienvolgend uuytinge van vonnisse
te begeeren.

Schepenen ghehoort 't versoeck by den Officier
ghedaen omme te moghen lichten d'penningen by Jongejan
Keuck onder Schepenen ghelevert onder sufficiante
cautie / houden 't zelve versoeck in advijs om redenen.
In der saecke hanghende voor desen vierschaere der
steden Nieudorp tusschen Ryckert Ryckertsz van Vollenhove Schout
# contra Symon Claesz van Nieudorper cogge ratione officie, eyscher in cas
Brouwer van Veenvan delict # hem aenseggende dat den selven zeeckere
huysen, gearresteerde
dieverije van vuijcken te nemen mitsgaders seeckere
by apoprehensie &
penningen voor goet gelt uuyt te geven ghedaen ende
gedaechde in persoonleck gepleecht hadde soe binnen deser stede jurisdictie als
anders. Concludeeren tot arbitrale correctie & dat den
selven zouden worden ghebannen uuyt d'jurisdictie
van Nieudorper cogge & zyne goederen gheconfisqueert
ten behoeve van de graefflycheyt ende daer tegens
ghehoort die defensie van den voornoemde Symon Brouwer
mitsgaders ghesien d'uuytspraecke van mannen tusschen
d'voorseyde eyscher & Symon Brouwer nae voorgaende appoinctemente van Schepenen ghedaen ende op allen geleth
't geen heeft moghen moveeren Schepenen der voorseide steden doende recht
approbeeren d'selve uuijtspraecke condemneeren dienvolgende
den voornoemde Symon Claesz Brouwer tegens den voornoemde
Officier in een mulcte van 30 gulden apsolveeren
den selven van den vorderen eyssche compenseeren
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die costen om redenen. Actum den 26en aprili 1604.
Schepenen ghehoort het versoecke van Jacop
Pietersz Koeman ontslaen by haer vonnisse
den selven Jacop Pietersz Koeman van zyne voochdie & kurateurschap van Cornelis Jansz Keuck &
zyne goeden.
OR 5657/408v
Ontfangen rekeninge van
Dirck Aeriansz voor den impost
15 st 8 penn.
Schepenen condemneeren Dirck
Aeriansz, gedaechde, d'gheeyste
penningen te betalen & by dien
d'eyscher te bevryen tusschen dit
& een maent ten waere
hy te 14 dagen keert met beter
recht / mette rechtelyke costen.

Den eyscher dient van
eysch in schriptis.
Jan Cornelisz Keijses als procureur
van de gedaechde copie ende dach.

Pieter Jansz uuyt d'Campen, eyscher
contra
Dirck Aerian Snyers, gedaechde sustineert
den eyscher hoe hy van den E. Heer
van Mathenesse aenghesproocken
wart als huierman van des selffs landen
binnen Nieudorp gelegen om betalinghe
van 75 gulden voor een jaer lanthuier
ghebruyckt & gheconsumeert by
Adriaen Snyder voor welcken Dirck
Aeriansz hem als borch & principale
ghestelt heeft. Concludeert daeromme
hy eyscher dat den gedaechde ghecondemneert
zal worden den voorseide huyere te betalen & hem eyscher costeloos & schadeloos daervan te vryen ende
ontheffen vermogens den brieve van
indemnite ofte huiercedulle daervan zijnde cum expensis.
Claes Govertsz Bywaert
als ghemachtich van Jan Cornelisz
anders genaemt Jan Reyersz zijn
sustersoon, eyscher
contra
Jan Jansz als Jan Bol, gedaechde.

OR 5657/409
Schepenen appoincteeren
perthyen omme metten
anderen te rekenen voor
Albert Barentsz &
Cornelis Heyndricksz.

Jacop Dircksz Doncker, eyscher
contra
Jacop Hillebrantsz, gedaechde om betalinge
ter somma van 5 gulden 10 st reste
van kustinghe. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
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Schepenen appoincteeren
perthyen omme metten
anderen te rekenen
voor Albert Barentsz &
Cornelis Heyndricksz.

Perthyen hinctude stellen
cautie om 't gewysde te
voldoen. Dienvolgende
heeft Thys Aeriansz
Schuytvoerder hem gestelt
cautie voor Jan Claesz
ende Pieter Cornelisz Waert
constitueert hem cautie
voor Jan Thysz soe hy geroepen
is alles om 't gewysde te voldoen
onder verbandt haere persoonen
& goeden & allen verbanden van
rechtswegen daer toe
staende.
in qualiteyt
Den gearresteerde
copie ende dach.

Jacop Dircksz met samen Jan Hillebrantsz,
requiranten & eyschers
contra
Jacop Hillebrantsz, gerequireerde &
ghedaechde omme metten anderen te rekenen & slot van rekeninghe te
maecken van alsulcke societeyt
& pachte als zy metten anderen ghehadt
hebben. Concludeert tot condemnatie cum
expensis.
Jan Claesz Bootsgheselle, eyscher
contra
Jan Thysz van Spanbroeck, als
curateur van Cornelis Jansz Poes
mede van Spanbroeck by desselffs apsenties, gearresteerde om den eyscher betalinghe
te doen ter somma 50 K guldens
ter cause van gheleende penningen
den voorseide Cornelis Jansz
ter nootruft & t'zynen behoeve wettelyk
gheleent in Oost India vermoghens
den obligatie daer van zynde die
den eyscher versoeckt dat by den gearresteerde
zal worden gekent ofte ontkent.
Concludeert tot condemnatie van dien
ende in de voorseyde somma ten minsten
dien by provysie te namptiseeren
cum expensis.

OR 5657/409v
Schepenen condemneeren d'ghedaechdes
in den eysch namelyk
Griet Lambertsdr d'selve brieve
te passeeren & leveren tusschen dit
ende een maent ten waere die
gedaechdes 't zelffde keerden te 14 dagen
met beter recht.

Cornelis Jacopsz Moels, als voocht
in desen van Griet Lambertsdr zyn huysvrouwen moeder, requirant
& eyscher
contra
Lambert & Pieter Lambertsz
ghebroeders, gedaechdens & gherequireerdens omme den voorseide Griet
Lamberts te passeeren & leveren
alsulcken quytantie & brieve van
indemnite als rede met believen
van de ghedaechdes by den Secretaris daervan beseyd is. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
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Schepenen condemneeren den
ghedaechde d'gheeijste 10 gulden
10 st te betalen mette rechtelyke
costen tusschen dit ende een
maent ten waere den selven
sulcx conde keeren met beter
recht te 14 dagen.

D'requiranten & eyschers protesteren
van omnitte costen.
Arent Gysberts voor hem selven
presenteert & is tevreden te rekenen voor Schepenen.
Schepenen condemneeren d'ghedaechdes
haer rekeninge, bewys & reliqua te doen tusschen dit &
pincxter.

Pieter Huybertsz Timmerman
van de Zype, voor hem & zyn
swager, eyscher
contra
Claes Huybertsz van de Zydtwint, gedaechde om betalinge ter somme
van 10 gulden 10 st ter cause
van een schrien by den gedaechde van de
eyscher gecocht verschenen St Jacop
anno 1603 laestleden. Concludeert
tot condemnatie cum expensis.
Pieter Cornelisz Man vanwegen
zyn huysvrouw, gheassisteert met
Aerian ende Jacop Hillebrantsz
haer broeders, requiranten & eyschers
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet
Arent Gysbertsz & Dirck
Aerian Piet Gerrits als voochden
van de voorseide Griet Hillebrants voorkinderen geprocreert by Jan Cornelis
Schagers, ghedaechdes omme te doen rekeninge
bewys & reliqua van haere voochdye & administratie van wegen d'voorseide
kinderen ghehat. Concludeert tot
condemnatie cum expensis.

schrien kist [MNW/527]
OR 5657/410
Schepenen condemneeren
den gedaechde d'gheeyschte
somma te betalen tusschen
dit & een maent mette rechtelycke costen salvo den gedaechde
zyn keer te 14 dagen zoe
hy eenich heeft.

Jan Cornelisz Keyses, eyscher
contra
Jan Pietersz in de Boomen, gedaechde om
betalinge ter somma van 9 gulden 3 st
ter cause van laecken volgend
des eyschers regyster. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen condemneeren den gedaechde
d'gheeyschte somma te betalen tusschen dit & een
maent mette rechtelycke

D'selve eyscher
contra
Uusst Jansz, ghedaechde om
betalinghe ter somma van
17 gulden 13 st ter cause
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costen salvo den gedaechde
zyn keer te 14 dagen zoe
hy eenich heeft.

Den gedaechde dach te
antwoorden.

off

van verdient salaris & anders.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Mr. Jan Syrurgyn, eyscher
contra
Wyert Jansz Schrienwercker,
gedaechde omme den eyscher te
voldoen & betalen zyn arbeytsloon,
costen & besoinge by hem eyscher
ghedaen aen den persoon van Cornelis
Harcksz ende dat ter somme
van 18 gulden. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Claes Claesz Smit, oom & voocht
van de kinderen van † Floris Claesz,
requirant & eyscher
contra
Claes Cornelisz Voorin, gedaechde & gherequireerde omme metten eyscher te rekenen & slot van rekeninge te maecken
over seecker lae--en schulden by den gedaechde
van den voorseide kinderen ten achter gebleven
en
seeckere penningen by Floris Claesz ---- tegen
onder hem gehouden. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5657/410v
Den gedaechde belydt d'pennningen door
zyn procureur. Versoeckt atterminatie tot
St Jacop.
Schepenen condemneeren den
gedaechde d'geeyste somme te
betalen mette rechtelycke
costen surcherend d'executie
tot St Jan naestcomende.

off

Claes Claesz Smit, oom & voocht
van de kinderen van † Floris Claesz,
eyscher
contra
Jan Gerritsz Slotemaecker,
gedaechde om zyn oblygatie te kennen
of te ontkennen. Concludeert tot condemnatie
van dien & by provisie tot namptissement
ter somma van 22 gulden beleder schult
vermoghens den oblygatie daer
van zynde cum expensis.
Mr. Thomas Pietersz
van Langedyck, eyscher
contra
Jacop Aeriansz, ghedaechde om
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betalinghe ter somma van
36 gulden van seecker bedongen
& verdient Mr. loon aen den gedaechde
verdient. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.

Den gedaechde wert gecondemneert
in zyn eerste default.

D'selve eyscher
contra
Jan Jansz, anders Janmaet,
gedaechde om betalinge van
verdient Mr. loon aen zyn soontgen
verdient ter somma 30 gulden. Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5657/411
off

Jacop Hillebrantsz eyscht
betalinge van zyn ghelevert
sout.
Schepenen houden d'saecke in
advijs.

Schepenen houden 't versoeck
in advys om redenen.

Claes Cornelisz Voorin, eyscher
contra
d'voochden van Cornelis Jansz Keuck,
gedaechdens om betalinge ter somma van
20 guldens van verteerde costen by
Cornelis Jansz Keuck ghedaen. Concludeert
tot condemnatie cum expensis.
Pieter Heyndricksz van Schagen,
requirant & eyscher
contra
Jacop Hillebrantsz, ghedaechde concludeert den eyscher dat den ghedaechde
ghecondemneert zal worden metten eyscher te
maecken slot van rekeninge ofte dat
d'rekeninge aen hem eyscher zal staen
& by dien 't gelt van 't sout by d'eyscher
van de gedaechde ghehaelt ten affslach
zal coomen op te penningen van de kaesten
by hem eyscher ghelevert. Concludeert
tot condemnatie cum expensis.
Cornelis Wyertsz van Hoochtwoude.
requirant alsoe
Jan Jansz Keuck alhier onder Schepenen gheconsigneert heeft
181-3-8 competerend hem Cornelis
Wyertsz ende d'selve by den Officier
ghearresteerd zynde versoeckt de voornoemde
requirant d'selve zyne penningen by provisie
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te moghen lichten onder cautie
sufficiant die hy daer vooren preferteert
te stellen tot verseeckeringe van dien
ghenen die bevonden zal moghen werden
naerder daer toe gherechtich te
zyn protesteerende mede van costen, schaden
& interesten.
consigneeren ter bewaring geven [KE/184], verzeegelen [PW/24]
OR 5657/411v
D'gedaechde wert gecondemneert
in haer 1e default.

Dese instantie affgeslagen.

Pieter Heyndricksz van Oude
Nieudorp van wegen d'gedaechde
bekent d'penningen versoeckt dach.
Schepenen condemneeren den
ghedaechde d'gheeyschte 31 gulden
10 st te betalen tusschen dit
& den Schoorllschen pincxtermarckt
naestcoomende mette rechtelykcke
costen.

Schepenen houden d'saeck
in advijs.

Dirck Pietersz, soon van Griet
Beykes van de Wysent, van
wegen zyn moeder, eyscher
contra
Guiert Kuijpers uuyt d'Boomen
off haer gerechte voocht, gedaechde om
betalinge van 12 gulden van verloopen
renten. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Mr. Jan Syrurgyn van Winckel,
eyscher
contra
Thys Aeriansz Schuytvoerder,
ghedaechde omme rekeninghe.
Cornelis Pietersz Breg, eyscher
contra
Lambert Claes Lamberts
van de Zydtwint, ghedaechde om
betalinge van 31 gulden ter cause
van een koe. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Claes Govertsz Bywaert,
eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers, gedaechde
om 9 gulden 14 st bedaengde
penningen ter cause van verdient
salaris. Concludeert tot condemnatie cum
expensis.
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OR 5657/412
Schepenen amplieeren voorgaende haere vonnisse
tusschen den Officier, eyscher & Cornelis Rens Grootes
van Hoochtwoude, gedaechde met een weet. Condemneeren
den selven Cornelis Rensz tegens den Officier in een
boete van 5 ponden van 40 grooten 't stuck, apsolveeren
den selven van den vorderen eysch.
Schepenen ghehoort het versoeck by den Officier
ghedaen verclaeren by vonnisse executabel
d'landen daer van Jan Thysz in de Campen den houder
saen penningen ofte verpondinghe aen Albert Jansz onbetaelt
ghelaten heeft vermogens voorgaend vonnisse ten voordele
van Albert Jansz Ontfanger ghewesen ende dat
voor de somma van 8 gulden verloopen verpondingen by den
Officier uuytgheleyt met het fret van dien &
alle vordere rechtscosten.
Schepenen ghehoort het versoeck by den Officier
ghedaen verclaren executabel het landt daer
van Pieter Jansz Wits den verpondinghe aen
Albert Jansz onbetaelt ghelaten heeft vermogens
voorgaend vonnisse ten voordele van Albert Jansz, ghedaechde
wesen ende dat voor de somma van 6 gulden by den
Officier uuygheleyt met 't vret van dien ende
alle rechtscosten.
Schepenen ghehoort het versoeck van Pieter Aeriansz
van den Langedyck & Pieter Jacopsz van
Warmenhuysen naeste vrunden van het kindt van Claes
Aeriansz Beun ordonneeren Aerian Meijnertsz ende
Pieter Jansz Janooms te wesen voochden van d't kindt
van Claes Aeriansz Beun ende Sybrich Willems & over
desselffs goeden.
fret rente, winst [MNW/175]
OR 5657/412v
Schepenen op 't versoeck ghedaen by Arent
Gysbertsz mede-curateur van Cornelis Jansz
Keuck ordonneeren Dirck Jansz Keuck te
wesen mede-curateur over Cornelis Jansz Keuck
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ende zyne goeden.

Den gedaechde wert gecondemneert
in zyn eeste default.

1e

default.

Aerian Meynertsz van Oude
Nieudorp, eyscher
contra
Jan Jacop Allerts, gedaechde om omtrent
38 gulden van arbeytsloon
& van laecken volgende des eyschers
regijster. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
D'selve eyscher
contra
Jacop Allertsz, ghedaechde om
betalinge van 20 gulden ter goeder
rekeninge van laecken & arbeytsloon volgende d'eyschers regyster.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

Schepenen wysen dat
perthyen noch zullen rekenen
Mr. Dirck Jansz, eyscher
& slot van rekeninge maecken by de zelve mannen
contra
tusschen dit & 14 dagen &
Claes Wyloffsz, ghedaechde.
by faute zoe Claes Wyloffsz
niet compt te rekenen dat
d'rekeninge alsdan zal staen aen den eyscher.
OR 5657/413
Shepenen appoincteeren perthyen

Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, eyscher

alsnoch aen mannen: Jan Thomasz, Dirck Florisz, Albert Jansz & Jan Huybertsz

ende dat d'selve haer advys
& verclaringe schriftelyk zullen overleveren.

Versteecken van keer en
weer.

contra
Cornelis Jansz Keuck off zyne
voochden, ghedaechdens.
Barber Dircksdr van Haringhuysen,
eyssersse
contra
Theus Gyses, gedaechde om zyn
keer te doen zoe hy eenich heeft.

[van 399 en 405v]

IJsbrandt Cornelisz stelt tet ten

Elle Wyloffsz, eyscher
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eede van den eyscher
contra
't welck Schepenen dienYsbrant Cornelisz, ghedaechde om
volgend wysen dat Elle
uuytinge van vonnisse te begeeren.
hem zal purgeeren
ende dien volgende heeft
Elle Wyloffsz, ghe presenteert
den eet te doen. Ende is hem den selven eet by Ysbrant
Cornelisz verdraghen.
Dien volghende Schepenen doende recht condemneeren den gedaechde
in de gheeysxhte 5 gulden mette rechtelyke costen.
Gerrit Willemsz van der Dieck,
eyscher
contra
Pieter Meynertsz, gedaechde om
uuytinge van vonnisse te begeeren.

In state.

Schepenen condemneeren Dirck Jansz Keuck, Albert
Jansz te betalen den verpondinghe achtervolgend
zyn regyster tusschen dit & een sonnendach
naestcomend op pene van uuytleg.
OR 5657/413v
Schepenen condemneeren d'naevolgende persoonen
ghedaechdes Pieter Heyndricksz Ontfanger van de
verpondinghe te betalen d'resteerende & verloopen verpondinghe volgende zyn regijster tusschen dit ende
8 dagen op peyne van uuytleg.
Cornelis Rensz
Gerrit Allert Tielmans
Cornelis Cornelis Dircks
Maritgen Jong Claes
Wyloff Gerritsz
Theus Gyses
Gebke Gyses
Pieter Maertensz Jongs
Jacop Pietersz Ruych
Meynu Beyckesdr
OR 5657/414
Vierschaer ghehouden den laesten mey 1604
Perthyen hinctude versoecken
ten principalen uuytinghe
van vonnisse.

Claes Wyloffsz, requirant & eyscher
contra
D'weduwe ende erven van Cornelis
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Schepenen tacxeeren d'costen
Schippers, ghedaechdens.
van de voorgaende reterdemente
op een somma van 4 gulden. Gereserveert d'costen van der
executie des noot.

In advys.

In staete 14 dagen ten
versoecke van Aeff Floris.

Aerian Jacopsz Beugel, zoe
hy procedeert, eyscher
contra
Claes Wyloffsz soe hy gheroepen
is, ghedaechde omme uuytinghe
van vonnisse te begeeren.
Aerian ende Claes Meynertsz
van de Moerbeeck, con socius, requiranten & eyschers
contra
Maerten Pietersz van Haringhuysen, soe hij geroepen is, ghearresteerde
omme alsnoch te antwoorden.

OR 5657/414v
D'voochden van Cornelis Jansz Keuck
versoecken te moghen overleggen &
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet, eyscher
dienen van posistie 10 verbu--credit
contra
vel non & haer vorder bewys.
Cornelis Jansz Keuck off zijn
Schepenen approbeeren den uuytvoochden, ghedaechdes.
spraecke van mannen. Dien volgend
wysen dat Cornelis Cornelisz zal wederom nae hem moghen nemen d'penningen by
hem onder Schepenen gheconsigneert
ende dat Cornelis Jansz Keuck
Thys Pieter Maerts in den
daer van zal betalen behoorlycke
naem ende als voocht van
d'interesten sedert die daer gelegen
Cornelis Wyertsz van Hoochtwoude
hebben. Ontseggen den eyscher zyn
versoeckt uuytinghe van 't
vorderen eysch apsolveeren den gedaechde ghestede vonnisse ende
van de zelve compenseeren die costen
dat hij die 181 gulden
om redenen.
3 st 8 penn onder suffisante cautie de restituendo
In state by Schepenen.
zal moghen lichten achtervolgend
die consultatie van 4 rechtsgheleerden.

Schepenen houden d'saecke
in advijs.

Cornelis Jacopsz Mols, soe hy
procedeert, eyscher
contra
Lambert & Pieter Lambertsz,
ghedaechdes om haerluyder keer te
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doen zoe zij eenich hebben off
versteecken te werden van 't effect
van dien cum expensis.

In state adt primam
by Schepenen.

Jan Claesz Bootsgheselle,
eyscher
contra
Jan Thijsz van Spanbroeck
soe hy gheroepen is, gearresteerde
om t'antwoorden off versteecken
& ghecondemneert te werden van 't effect
van dien & ghecondemneert te werden
in den eysch cum expensis.

OR 5657/415
off
Mr. Jan Sirurgyn, eyscher
contra
Wyert Jansz Schrienwercker
ghedaechde om te antwoorden.

Wijert Jansz sustineert by den
eyscher gheen kuier noch dienst
gedaen te weesen aen de persoon
van Cornelis Harcksz daer voor
hy eyscher met recht yet zoude
hebben te eysschen maer ter contrarie
dat den eyscher met zyn weynich verbinden den
voorseide Cornelis Harcksz in zyne wonde schade aenghedaen
heeft waerdoor hy hem verweerder in meerdere &
grooter costen gheholpen & veroorsaeckt heeft die hy eyscher
veel meer schuldich is hem te beteren. Concludeert daeromme
hy verweerder tot apsolutie van des eyschers eysche mette costen
ghereserveert 't geen hy verweerder om redenen voorseid in revonventie
heeft te eyschen.

off

D'ghedaechdes purgeeren haerluyden
by eede verclaren den eyscher
gheen toeseg ghedaen te hebben
van de penningen.

Pieter Huybertsz Timmerman,
eyscher
contra
Claes Huybertsz van den Zydtwint,
ghedaechde om zyn keer te doen
zoe hy eenich heeft off versteecken
te werden van 't effect van dien cum
expensis.
Thijs Aeriansz Schuijtvoerder,
eyscher
contra
Jan Jansz Wit ende Olbrant Jansz,
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Dienvolgende apsolveeren
gedaechde omme uuytinghe
Schepenen den gedaechdes van den
van vonnisse te begeeren.
eysch op henluyden gedaen &
ghenomen ontseggen den eijscher
van de zelve condemneeren den eijscher
in de costen tot tacxatie & moderatie van Schepenen. Actum
den laesten mey 1604.
Schepenen tacxeeren d'costen tot 15 st.
OR 5657/415v
Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen.

Jan Cornelisz Keyser procureur van de
verweerder versoeckt cautie voor de
costen.
Cornelis Cornelisz by 't Verlaet constitueert
hem cautie voor Jan Jansz Bol
om 't gewijsde te voldoen. Den
Officier constitueert hem cautie
voor Jan Cornelisz voor de costen.
Den gedaechde doet eysch in reconventie om betalinge van Mr.loon verteerde costen & zyn leente.
Den eyscher in conventie copie
& dach.

D'gedaechde wert gecondemneert in
zyn eerste default.

Thomas Dircksz d'gedaechdes

Tryn Vuyckesweters van Winckel
contra +als voocht van Jan Corn(
Pieter Jansz Almers +, ghedaechde
om 36 gulden ter cause
van verteerde costen by Jan
Cornelis Evertsz verteert.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Claes Govertsz Bywaert als
ghemachtich van Jan Cornelisz andrs
genaemt Jan Reyersz, eyscher
contra
Jan Jansz Bol van Oude
Nieudorp, gedaechde omme t'antwoorden
off versteecken & ghecondemneert te
werden in den eysch & concluisie
by den eyscher desen gerechte gheexhibeert den 17en mey laestleden. Concludeert ten fyne voorseids
cum expensis.

Mr. Thomas Pietersz van
Langedyck, eyscher
contra
Jan Hamskes, gedaechde om betalinge
ter sommq van 18 gulden van
verdient Mr.loon en costen by den geeyscher
aen den gedaechde gedaen met drancken
& anders. Concludeert tot condemnatie van
dien cum expensis.
D'selve Mr. Thomas, eyscher
contra
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wyffs vader compareerend in
judito bekent d'gedaechdes soon ghenesen te zyn.
In advijs.

Jan Jansz Janmaet, gedaechde om
zyn eeste default te purgeeren
off versteecken & gecondemneert te werden
in zyn 2e default.

OR 5657/416
Den gedaechde is tevreden
te betalen zoe verre
Aerian Meynerts moeder
Styn Goverts uuytstal gegeven
heeft op pene van een cluijt
Den gedaechde is tevreden te
betalen soe wanneer den
eyscher d'stucken overlevert.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen met
namen, namelyk: Jacop
Heyndricksz & Jacop Koeman
ordonneeren
d'selve een uuytinge te
doen.

off

Claes Govertsz Bywaert, eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers, gedaechde
om uuytinge van vonnisse. Dienvolgend
versoeckt den eyscher noch condemnatie van de geeyschte 9 gulden 14 st tevreden zijnde
daer affghetrocken te werden 2 gulden 5 st
dien Ysbrant Meynertsz van den eyscher
comt & 2 gulden aen Maerten Schipper(s.

Anna Luytgis huysvrou van
Jacop Harcksz, eyssersse contra
Wyert Jansz Schrienwercker, gedaechde
omme d'eyssersse te betalen haer
ghedaen dienst & costen ghedaen
& ghehat aen den persoon van Cornelis
Harcksz terwyle d'selve ghequetst t'haeren huyse te cureren
ghelegen heeft ter somma 12 gulden.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Thijs Jorisz Blockhuys, eyscher
contra
Jacop Cornelisz con socius sequesteren van de
boel van Joris Mathysz
omme hem eyscher te leveren & voldoen
den tweden & laesten termyn van de vercochte goeden van Joris Mathysz verschenen
karstyt laestleden vermoghens den
accoorde tusschen hem requirant ende
d'crediteuren van Joris Mathysz ghemaeckt offslaend nietemin dat er
op betaelt is. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

OR 5657/416v
Den gedaechde wort versteecken

Jan Cornelisz Keyses, eyscher
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van keer & weer.

contra
Jan Pietersz uuyt d'Boomen, gedaechde
om zyn keer te doen soe hy eenich
heeft off versteecken te werden van 't
effect van dien cum expensis.

Den gedaechde bekent d'penningen
dan seyt die ghearresteert
te wesen.
Schepenen wysen dat den
gedaechde d'gheeyste penningen zal
furneerren onder den gerechte
tusschen dit & 14 dagen.
Dirck Jansz consigneert d'geeyste
penningen tot 45 st onder Schepenen.

Jan Jacopsz van Langedyck,
eyscher contra
Mr. Dirck Jansz, gedaechde om
betalinge ter somma 45 st
van weghen zyn ooms erffenisse.
Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Schepenen condemneeren den gedaechde
d'gheeyschte 3 gulden te
betalen tusschen dit ende een
maent mette rechtelycke
costen salvo den gedaechde zyn
keer te 14 dagen.

Claes Huybertsz van 't Zydtwint, eertyts armevoocht, eyscher
contra
Heyndrick Ouweneels, gedaechde
om renovatie van voorgaend
verjaert vonnisse. Dienvolgende
versoeckt den eyscher dat den gedaechde
ghecondemneert zal worden den eyscher
te betalen 3 gulden cum
expensis.

OR 5657/417
Schepenen condemneeren
den gedaechde den eyscher te
betalen tusschen dit ende
een maent d'gheeyschte
20 gulden mette rechtelyke
costen op pene van uuytleg, salvo den gedaechde zyn keer
te 14 daghen.

Ryckert Rijckertsz Schout
als ghemachtich van Jan
ende Cornelis Heyndricksz Harsing
con socius erffghenamen van Claes
Heyndricksz van Woerden, eyscher
contra
Jan Thysz uuyt d'Campen,
gedaechde om betalinghe ter
somma van 20 gulden ter cause van
landts oncosten by d'eyscher verschooten
van't landt by de gedaechde ghebruyckt.
Concludeert tot condemnatie van dien &
dat hy eyscher zal hebben gelt off
uuytleg als heerlyke schulde cum
expensis.

Jan Pietersz uuyt d'Campen, gedaechde bekent
Witte Jacopsz schuldich 120 gulden
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lanthuier verschenen karstijt laestleden volgende
d'oblygatie daer van zynde ende laet hem
daer inne willichlycken condemneeren d'selve te betalen mette rechtelyke
costen surcherend d'executie den tyt van 2
maenten. Actum den laesten mey 1604.
Jan Pietersz uuyt d'Campen, gedaechde bekent
Ryckert Ryckersz Schout deser stede 10 gulden 10 st
van Et Groede laet hem daer inne willichlyck
condemneeren mette rechtelycke costen te betalen surcherend
d'executie den tyt van 8 daghen. Actum den
laesten mey 1604.
OR 5657/417v
Schepenen condemneeren den
ghedaechde d'gheyschte 41 gulden
aen de eyssersse te betalen
tusschen dit & 8 weecken
mette rechtelycke costen salvo
den gedaechde zyn keer te 14 dagen.

Den ghedaechde copie &
dach.

D'weduwe van Huybert Pietersz
van Barsingerhorn, eyssersse
contra
Cornelis Jaspersz van de Zydtwint,
ghedaechde om betalinge van 41 gulden
ter cause van een schuyt ofte
Langedycker praem. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
D'weduwe van Huybert Pieter
Huyberts van Barsingerhorn, eyssersse
contra
Dirck Jansz woonende in de Campen,
gedaechde. Den eyscher dient van
eysch in schriptis. Concludeert als
in't eynde van de zelve cum expensis.

Schepenen appoincteeren den Schout, eyscher
& Thys Aeriansz, verweerder te compareeren
voor mannen t'accordeeren is 't doenlyk voor Reyer
Danysz & Jacop Heyndricksz.
Thys Aeriansz protesteert van onnutte costen
versoeckt dat den Officier daerinne
zal werden ghecondemneert.

off

Dirck Claesz Backer, requirant
& eyscher
contra
Jacop Cornelisz & Symon Jacop
Dircks con socius g als sequesters
van den desolaten boel van Joris
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Mathysz, gedaechdens om hem eyscher
te voldoen d'resterende penningen hem
competerend van den voorseyde boel
volgende voorgaend accoorde mette
crediteuren ghemaeckt. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.
OR 5657/418
In der saecke hangende voor den gherechte van
Nieuwe Nieudorp tusschen Claes Wyloffsz buierman
tot Oude Nieudorp, eyscher in conventie, requirant ende
verweerder in revonventie ter eenre & die weduwe
ende erffghenamen van Cornelis Jansz Schippers mitsgaders
die voochden van dien, verweerders gherequireerden & eyschers
in 't zelve cas ter andere zyde. Schepenen ghesien
hebbende alle die stucken munimenten & verificatien
by de voorseyde perthyen ter wedersyden onder hemluyden gheproduceert
& daerop ghehadt het advys van rechtsgeleerden verclaren
by vonnysse interlocutoir dat d'voorseyde verweerders in
conventie eerst ende al vooren by eede off in plaets
van eede by heure sielesalicheyt ofte ten minsten by
waere woorden op straffe van meinedicheyt haer sullen
purgeeren & verclaren off zy niet en weten dat het
landt ghenaemt die boomweyt daer questie om is
den vorseyde Cornelis Jansz Schippers in pandtschap ghegeven
is tot verseeckertheyt van 't gunt hy aen de voorseyde eyscher
in conventie ten achteren was & dat die opdrachte
van 't zelffde landt in date den 22en july anno
1598 tot enen fijne ter goeder trouwen t'zynen behoeve
verleden & hem overghelevert is gheweest mitsgaders
off zy insgelycx niet weten dat den voorseyden eyscher in conventie
andere lossinge ofte redemtie van 't voorseyde landt ghegundt
is dan mits jaerlycx St Jansmisse te midtsomer precise
betalende die somme van 107 gulden 17 jaer
achtereen volghend ingaende St Jansmisse anno 98
voorseyd op peyne van versteecken & vervallen te zijn van 't
recht van de voorseyde redemtie ofte mits jaerlycx gheduierende die voorseyde 17 jaeren betalend 118
gulden op erffpachtrecht & op verval als vooren ende
houden vorder d'saecke in advys.
Den eyscher in conventie protesteert van 't vonnisse.
Claes Wyloffsz stelt hem appellant ofte reformant voor den
Hove van Hollandt van den bovengeseyde interlocutoire sententie.
Actum den 9en junij 1604.
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muniment bevestiging, beweering [PW/72]
OR 5657/418v
Cornelis Rensz van Oude Nieudorp, ghedaechde
bekent d'weduwe van Gerrit Piers tot Oude Nieudorp schuldich 135 gulden
van geleende penningen & 't verloop van dien volgende zeecker
zyn oblijgatie ende laet hem daer inne ghewillichlyck condemneeren dies Schepenen den selven
condemneeren d'voorseyde penningen aen de weduwe te betalen mette
rechtelycke costen.
Schepenen condemneeren Claes
Wyloffsz, gedaechde Mr. Dirck, eyscher Mr. Dirck Jansz van Oude
te betalen d'somma van
Nieudorp, eyscher
302 gulden 15 st & 15 gulden van een paert
contra
mette rechtelycke costen.
Claes Wijloffsz van Oude
Ghereserveert Claes Wyloffsz
Nieudorp, ghedaechde om uuijtinge
zyn actie in reconventie by hem
van vonnisse te begeeren.
gheintendeert nopende die cleederen by hem d'eyschers huysvrouwe ghedaen
zoe hy eyscht appoincteeren 't zelve aen mannen als met
namen: Aerian Meynertsz & Pieter Heyndricksz.

Den gedaechde wort versteecken
van keer & weer.

Perthyen submitteeren d'saecke
aen Schepenen.
Dienvolgende Schepenen doende
uuytspraeck verclaren dat den
gedaaagde den eijscher zal betalen
27 gulden 10 st.

Pieter Jansz uuyt d'Campen,
eyscher
contra
Dirck Aeriansz, ghedaechde om
zyn keer te doen zoe hy eenich
heeft off versteecken te werden van 't
effect van dien cum expensis.

Cornelis Michels van den Zydtwint,
eyscher
contra
Jan Huybertsz mede van den
Zydtwint, gedaechde om uuytinge
van recht.

OR 5657/419
Schepenen condemneeren Heyndrick Ouweneels,
gedaechde Pieter Heijndricksz Pontgaerder te
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betalen achtervolgend zyn boeck d'resteerende
pontgelt & lantschot binnen 8 daghen
op pene van uuytleg mette rechtelyke costen.
Actum den laesten mey 1604.
Schepenen condemneeren Pieter Jongejans, gedaechde
Pieter Heyndricksz Pontgaerder te betalen
d'resteerende pontgelt & landtschot binnen 8
daghen op pene van uuytleg mette rechtelycke
costen. Actum den laesten mey 1604.

In advijs.

Pieter Heijndricksz van Schagen,
eyscher
contra
Jacop Hillebrantsz, gedaechde
om uuytinge van vonnisse.

Schepenen ordonneeren
den eyscher zyn regyster
te exhybeeren.

Mr. Jan Syrurgyn, eyscher
contra
Thys Aeriansz Schuytvoerder,
gedaechde om rekeninge & betalinge
van verteerde costen.

D'gedaechdes dach adt primam.

Gerrit Willemsz, eyscher
contra
Pieter Meijnertsz, gedaechde
om uuijtinge van vonnisse.

OR 5657/419v
Schepenen condemneeren den gedaechde
den eyscher te betalen 38 gulden
volgende den eysch te rolle gestelt
mette rechtelycke costen
surcherend d'executie 6 weecken
salvo den gedaechde zyn keer te
14 dagen.

Schepenen condemneeren den
ghedaechde den eyscher te betalen
20 gulden ter goeder rekeninge mette rechtelycke
costen surcherend d'executie

Aerian Meynertsz, eyscher
contra
Jan Jacop Allerts gedaechde om
zyn eerste default te purgeeren.

Aerian Meynertsz, eyscher
contra
Jacop Allertsz gedaechde om
zyn eerste default te
purgeeren.
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6 weecken.
Schepenen condemneeren Dirck Florisz
den Officier te betalen een boete van 20 st
volgende d'keure. Actum den laesten
mey 1604.
OR 5657/420
Vierschaere ghehouden den 14en junij 1604
In state ofte advijs
by Schepenen om redenen.

Den procureur van de
gearresteerde seyt d'eijschers
te vrooch op te zijn ende
dat in alle gheval nopende
d'geeyste costen zouden moeten
gheyst worden voor den Hove,
Concludeert tot apsolutie.

In advijs.

Aerian Jacopsz Bengel, zoe
hy procedeert, eyscher.
contra
Claes Wijloffsz van Oude
Nieudorp, soe hy gheroepen is,
gedaechde om uuytinghe van
vonnisse.
Aerian ende Claes Meynertsz
van de Moerbeeck con socius, requiranten &
eyschers
contra
Maerten Pietersz van Haringhuijsen,
soe hy gheroepen is, gearresteerde omme
alsnoch te antwoorden.

Cornelis Jacopsz Mols, soe hy
procedeert, eyscher
contra
Lambert ende Pieter Lambertsz
ghebroeders, ghedaechdens.

OR 5657/420v
In advys state.

In state 14 dagen.

Thys Pieter Maerts van
Hoochtwoudt, in den naem &
als voocht van Cornelis Wyertsz
van Hoochtwoudt, versoeckt uuytinghe van 't ghestede vonnisse.
Jan Claesz Bootsgheselle,
eyscher
contra
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Jan Thysz van Spanbroeck,
zoe hy gheroepen is, gearresteerde.

In advys.

In state 14 dagen.

D'weduwe van Huybert
Pieter Huyberts van Barsingerhorn, eyssersse
contra
Dirck Jansz woonende
in de Campen, gedaechde omme
t'antwoorden.
Pieter Heyndricksz van Schagen, eyscher
contra
Jacop Hillebrantsz, ghedaechde
om uuytinge van vonnisse.

OR 5657/421
Perthyen sullen metten
anderen reeckenen volgende
haer beyder consent.

Schepenen appoincteren
perthyen metten anderen te
rekenen voor Cornelis Rembrantsz
& Gerrit Jacopsz.

Schepenen verclaren den
gedaechde te wesen versteecken
van keer & weer.

Anna Jan Thijs van Eertswoude, weduwe
& boelhouster van Pieter Coorn, eyssersse
contra
Cornelis Rembrantsz, ghedaechde om betalinge van
18 gulden 3 st reste van lanthhuier
& ontfangen custingpenningen. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.
Pieter Pietersz Bremer, als actie
& transpoort hebbende van Heyndrick Snyder ende in
zyn prijve naem, eyscher
contra
Cornelis Claesz Kuckes, gedaechde
om betalinghe ter somma 45 gulden
ter goeder rekeninghe van toegheseyde penningen ende vermoghens den
schultbrieve daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien & dat
het hypoteecke in den brieve geroeert hiervoor verclaert zal worden
executabel cum expensis.
Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Eust Jansz, gedaechde om zyn keer
te doen oft zoe hy eenich heeft
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off versteecken te werden van 't
effect van dien.

Den gedaechde dient van
eysch in reconventie
& antwoort in conventie
onder protestatie alleen tot
defentie van zyn goet recht.
Den eyscher copie & dach.

Claes Govertsz, van weghen
Jan Reyersz van Veenhuysen,
eyscher
contra
Jan Jansz Bol, gedaechde omme
alsnoch voorts
te procedeeren. Dienvolgend versoeckt den
eyscher condemnatie alsoe den gedaaagde den eysch
niet en ontkent.

OR 5657/421v
Lambert Aeriansz Meelmolenaer van Oude
Nieudorp consigneert onder Schepenen alhier alsulcke
kustingpenningen als hy aen Aerian Lauris Molenaer
tot Alckmaer schuldich is verschenen mey laestleden
welcken Cornelis Rensz onder hem hadde doen arresteren
seggende dat d'selve zyn schade sullen beschutten ende
hem betalinge verstrecken.
welcke bovengheseyde kustinge d'voornoemde Aerian Laurisz
versoeckt te moghen lichten onder cautie om die
te restitueeren zoe bevonden mochte worden sulcx te behooren.
Schepenen ackordeeren Aerian Lourisz d'penningen
te moghen lichten.
Dienvolgende heeft Jan Cornelisz Keyses hem gestelt
cautie de restituendo ende dienvolgende
d'penningen ghelicht. Actum den 14en juny 1604.
Schepenen condemneeren Wyert
Jansz te betalen een
somma van 6 gulden.

Anna Luytgisdr, eyssersse
contra
Wyert Jansz Schrienwercker,
gedaechde om uuytinge van
vonnisse.

Cornelis Aeriansz van Langedyck, ghearresteerde
bekent Dirck Claesz arrestant schuldich
15 gulden ter cause van uuyen laet hem
ghewillichlyck condemneeren d'selve penningen te
betalen mette rechtelycke costen surcheerende
d'executie tot St Jacop naestcomende ende
heeft vorder den zelven Cornelis Aeriansz
stipulatie ghedaen aen handen van den Officier d'voorseyde willyge condemnatie te voldoen bij faute
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van dien dat d'voorseyde Dirck Claesz hem zal mogen
roepen met een rechtelyke weete alhier in gyselinghe
te comen. Actum den 14en juny 1604.
OR 5657/422
In der saecke hangende voor desen vierschaere
tusschen den Schout, eyscher op & tegens Pieter Volckertsz,
gearresteerde nopende 't gene den Officier Pieter Volckertsz
accuseert ghewelt gheattenteert te hebbende. Schepenen
doende recht op 't gene haer ghebleecken is ende heeft
moghen moveeren ontseggen den zelven Officier
zynen eysch & apsolveeren Pieter Volckertsz van den zelven,
compenseren d'costen om redenen. Actum den 14en
juny 1604.
Nopende den eysch by den Officier ghedaen iegens
Pieter Volckertsz in cas van iniurie op & tegens Jan
Cornelisz & Pieter Jansz houden Schepenen
d'saecke in advijs.
Schepenen apsolveeren Pieter Volckertsz van den voorseyden eysch offte
aenspraeck van iniurie. Actum den 28en junij 1604.
Schepenen condemneeren
Pieter Meynertsz, ghedaechde
onder desen gherechte te
Gerrit Willemsz, eyscher
furneeren ende leveren alsulcke
contra
penningen als hy uuyt crachte van den
Pieter Meynertsz, gedaechde.
boelbrieff van Anna Meynsis goeden
gheinnet heeft behoudelyck
wat hy deuchdelyk bewyst Anna
Meyns is in haer siecte ytem voor
haer doot schulden by gheleyt & verschoten te hebben
dat hy d'selve daer aff zal moghen trecken. Actum
den 14en juny 1604.

Schepenen appoincteeren
perthyen wederom aen
mannen.

Tryn Vuyckesweters, eyssersse
contra
Pieter Jansz Almers, soe hij
gheroepen is, gedaechde om voorts
te procedeeren.

OR 5657/422v
Dirck Jansz Mr. Dirck, eyscher
& triumphant van Schepenen
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Noch in advys adt primam.

vonnisse contra
Claes Wyloffs, gedaechde ende ghecondemneerde. Den triumphant versoeckt
alsnoch vordere uuytinge van vonnisse
ende by dien d'boomweyt verclaert
te hebben executabel voor zyn
achterweesen mette costen.

Schepenen appoincteeren
perthyen aen mannen om
te accordeeren is 't doenlyk
mits oock dat den gedaechde den
gepresenteerde cautie zal
stellen.

Mr. Thomas Pietersz, eyscher
contra
Jan Hamskes, gedaechde om zyn
default te purgeeren.

1e default.

In state adt primam.

Aerian Meynertsz, eyscher
contra
Cornelis Cornelisz van 't Verlaet,
gedaechde om 14 gulden 7 st soe
ter cause van 't toegeseyde penn.
by hem gheseyt te betalen voor
Jan Bol als zyns sellfs aengaende.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Mr. Jan Syrurgyn, eyscher
contra
Thys Aeriansz, gedaechde om
voorts te procedeeren.

OR 5657/423
Cornelis Reyersz Oom versoeckt ontslaghen
te zyn van zyn curateurschap off voochdye
over Jan Claesz tot noch toe ghehat.
Dienvolgende ontslaen Schepenen den voornoemde
Cornelis Reyersz van de zelve zyne curateelschap
& voochdye. Actum den 14en junij 1604.
Schepenen op't versoeck van Jan Cornelisz Jonghen
ordonneeren Dirck Aerian Dircks te wesen voocht
van de naeghelaeten kindern van Willem Jong Kuijpers
& der selver goeden. Actum den 14en junij 1604.
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OR 5657/423v
Vierschaer ghehouden den 28en junij 1604

In state.

Aerian Jacopsz Bengel, zoe
hy procedeert, eyscher
contra
Claes Wyloffsz van Oude
Nieudorp, zoe hij gheroepen is, gedaechde
om uuytinghe van vonnisse te
begeeren.

D'eyschers voor replycke sustineeren
Aerian ende Claes Meynertsz
dat den gearresteerde soe
con socius, requiranten & eyschers
hy gheroepen is ghehouden is 't lant
contra
aen d'eyschers vader vercocht voor de
Maerten Pietersz van Haringcontingent van Hillegunt Allertsdr te
huysen zoe hy gheroepen is, gheindemneeren costeloos & schadeloos van arresteerde om voorts te procedeeren.
alle lasten & aenspraecken consequentelyk
van alle costen mitsgaders alle interesten & schaden die d'eyschers daer
van opghecomen zynde & noch moghen lyden vermogens den
quijtscheldinghe daer van zynde welcke remboeursement
d'eyschers daeromme oock niet van noden hebben voor den Hove te vervolgen.
Concludeeren daeromme als apud acta.
Claes Pietersz procureur van de
ghearresteerde copie & dach
te dupliceeren.
In state.

Cornelis Jacopsz Mols, zoe hy
procedeert, eyscher
contra
Lambert ende Pieter Lambertsz,
ghebroeders, gedaechdens.

OR 5657/424
Schepenen verclaren voor
vonnisse dat den Officier
met Cornelis Wyertsz zal
consulleeren voor rechtsgheleerden by ghebreecke van dien
dat Cornelis Wyerts d'penningen zal
moghen lichten onder cautie
d'restituendo.

Thys Pieter Maerts van Hoochtwoudt in den naem & als voocht van
Cornelis Wyertsz van Hoochtwoudt
versoeckt uuijtinghe van 't ghestede
vonnisse. Voor de vierde instantie
& dat hem alsnoch gheadjudiceert zal
worden d'versochte 181 gulden 3 s
8 penn te moghen lichten onder soufficiante
cautie.

Den Officier protesteert op 't
vonnisse.

[zie verder OR 5658/15v]

Jan Claesz Bootsgesel, eyscher
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In advijs.

In advijs.

In advijs.

contra
Jan Thysz van Spanbroeck zoe hy
geroepen is, ghearresteerde.
D'weduwe van Huybert Pieter Huijberts
van Barsingerhorn, eyssersse
contra
Dirck Jansz woonende in de Campen,
ghedaechde.
Pieter Heyndricksz van Schaghen,
eyscher
contra
Jacop Hillebrantsz, ghedaechde
om uuytinghe van vonnisse.

OR 5657/424v
Jan Symonsz van weghen.
Den gedaechde ontkent d'eyschers
soon ghequetst te hebben.

Claes Govertsz noch
dach te repliceeren.

Aen mannen.

Jan Symonsz Glasemaecker,
als vader & van wegen zyn
zoon,
eyscher
contra Joost Heyndricksz
mede Glaesemaecker, gedaechde om
te voldoen 't meysterloon van seeckere
quetsuere by den gedaechde d'eysschers zoon
ghedaen ende zulcx den Mr. te
betalen & den eyscher daer van te
vryen & bovendien den eyscher voor
zyn zoon te betalen voor zyn gheleden smert & versuymeniss 10
pont vermoghens den previlegie
deser stede. Concludeert tot condemnatie
van dien cum expensis.
Claes Govertsz, soe hy procedeert, eyscher
contra
Jan Jansz Bol, ghedaechde.
Mr. Jan Sijrurgyn, eyscher
contra
Thys Aeriansz Schuijtvoerder,
gedaechde.
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OR 5657/425

Den requirant wert
gheaccordeert een
rechtelycke weet t'zijnen
peryckel.

Den gedaechde wert
gecondemneert in zyn 1e default.

1e defaut.

Jacop Hillebrantsz versoeckt een
rechtelycke g weete ghedaen
te hebben tot Petten aen Jan Schouten
Officier aldaer omme tegens
adt primam te compareeren voor desen
vierschaere ende metten requirant
voorts te procedeeren volghende
d'laeste retroacte & proceduieren
metten anderen ghehouden in date den
20en aprilis 1602 tot des requirants
wedercomst van Oost India in state
ghestelt dien volgend den requirant alsnoch
restitutie te doen van 16 gulden 4 st
& ten daghe dienend te procedeeren zoe
nae rechte.
Pieter Gerritsz van Grotewal,
eyscher
contra
Dirck Cornelisz Snyerman, gedaechde
om restitutie van 25 gulden
5 st verschoten penningen. Mitsgaders 15 st voor affstant van de koe metten anderen gecocht
& vorder den eyscher te restitueeren
& oock te betalen zyn gheleden costen
als 30 st van een weete & vordere
andere costen mitsgaders oock behoorlycke interesten vanweghen
den gedaechde gheleden al tot tacxatie
& moderatie van Schepenen. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expsensis.
Pieter Gerritsz van Grotewal,
eyscher
contra
Jan Theusz, gedaechde om 7 gulden 5 st
ter cause van vleys over 4
jaer den gedaechde bygheleijt. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5657/425v
Volckert Jacopsz ghecompareert
zijnde in ghespannen vierschaer
verclaert d'gemeene creditueren

Cornelis Michielsz van den Zydtwint,
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van Aerian Snyder ontboden
gheweest te zijn ten huyse van
Thys Aeriansz & aldaer 't meesten
deel van dien by den anderen zynde
dat 't meerendeel van de selve
crediteuren condsenteerden dat men
het huys ende landt van
Pieter Dissel ghecomen voor de
resterende kustinge zouden in den boel
behouden & vercoopen tot baet &
schaet van den boel.

Den gedaechde wert ghecondemneert
d'gheeyste 36 gulden den eyscher
te betalen mette rechtelyke
costen surcheerend d'executie den
tyt van 6 weecken salvo
den gedaechde zyn keer te 14 dagen
zoe hy eenich heeft.

Den gedaechde wert ghecondemneert
d'gheeijste 7 gulden 1 st 8 penn
den eyscher te betalene mette rechtelycke costen surcheerend d'executie 8 weecken salvo den
gedaechde zyn keer te 14 dagen
soe hy eenich heeft.

als voocht van Piet Dissels
kinderen, requirant
contra
Volckert Jacopsz, gedaechde om
ghetuychnisse der waerheyt
te gheven.

Pieter Cornelisz uuyt Ooster Blocker,
eyscher
contra
Reyer Pietersz Borst, ghedaechde
om betalinge van 36 gulden ter
cause van een paert by den gedaechde
van den eyscher ghecocht & te
dancke ontfanghen verschenen
november 1603 laestleden volgende
den oblygatie daer van zynde.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.
Heyndrick Heyndricksz Matselaer,
eyscher
contra
Jan Pietersz Veringloper,
gedaechde om betalinge van 7 gulden
2 st 8 penn ter cause
van ghehaelde waeren. Concludeert
tot condemnatie van dien cum expensis.

OR 5657/426
Aen mannen.

Schepenen condemneeren
Claes Wijloffs, gedaechde den
eyscher te leveren ofte behandygen

Cornelis Paulusz, eyscher
contra
Thys Aeriansz Schuytvoerder, gedaechde
om betalinge van 6 gulden, reste van
een koe. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Heyndrick Jansz Vattis, eyscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaechde om resti-
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quitantie van den RenteMr. van de
tutie & betalinge van 35 gulden 19 st
penningen & somme dien hy voor de eyscherby den gedaechde van de eyscher aen saet ontaen de zelve zoude betalen
fanghen & vorder van een schaep bevoor dat de tienden naestcomende
schuldicht. Concludeert tot condemnatie van dien
zullen werden verpacht mette rechtecum expensis.
lycke costen.

In advys.

Schepenen condemneeren den
ghedaechde d'gheeyschte
somma van 4 gulden 17 st
aen den eyscher te betalen
mette rechtelycke costen
surcherend d'executie den tyt
van een maent salvo den gedaechde
zyn keer te 14 dagen soe hy eenich
heeft.

Pieter Jansz Janooms, eyscher
contra
Claes Wyloffsz, ghedaechde om
betalinge ter somma van 20 gulden
10 st ter cause van coop van
schapen. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.
Jan Cornelisz Keyser, eyscher
contra
Janoom d'Oude, gedaechde omme betalinge
ter somma 4 gulden 17 st van
laecken & andere resterende schulden.
Concludeert tot condemnatie van dien cum
expensis.

OR 5657/426v

off

Ysbrant Cornelisz Coopman,
eyscher
contra
Aerian Cornelisz Schippers, gedaechde
om den eyscher te beteren
& voldoen zyne schade welcken
hy gheleden heeft & noch
lydende is voord't ongebruyck
van 3 ackeren welcken
den gedaechde hem eyscher in
bruyckwaer zoude laeten hebben
voor den tyt van seven acht jaeren
waer op d'eyscher groote costen
& verbeteringhe aen de zelve
ghedaen heeft die den gedaechde
nu aen hem tteckt. Concludeert
daerom den eyscher tot beteringe
van de zelve schade tot discretie van Schepenen ofte andere
goede mannen cum expensis.
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In state adt primam.

Dirck Aerian Piet Gerrits,
eyscher
contra
Claes Wyloffsz, gedaechde om
betalinge van 16 gulden 8 st van
coop van koren. Concludeert tot
condemnatie van dien cum expensis.

Schepenen condemneeren Jan Gerritsz met zyn broeder,
beyde van den Zydtwint ghetuychnisse der waerheyt
te gheven ter requisitie van den Schout. Actum
den 28en juny 1604.
OR 5657/427
Thys Aeriansz, verweerder contra den Schout, eyscher
wert ghecondemneert hem te purgeeren by zyn mannewaerheyt off hy Cornelis Jansz Keuck d'quetsuere
gheinflygeert heeft ofte niet / ende mede off hy doen
gheen mes heeft ghetrocken ghehat / als Cornelis Jansz d'quetsuere
ghe heeft ontfangen dien volgende Thys Aeriansz verclaert by
zyn manne waerheyt Cornelis Jansz d'quetsinge niet gedaen te hebben noch
doen zyn mes niet getrocken te hebben.

off

Jan Jansz Coop al van Spanbroeck,
eyscher
contra
Pieter Jansz Janooms, gedaechde om
betalinge van 15 gulden 4 st ter cause
van riet. Concludeert tot condemnatie van dien
cum expensis.

Cornelis Harcksz, gedaechde contra den Schout, eyscher.
Schepenen houden d'saecke in state tot die t'huijscomste van Cornelis Harcksz
In der saecke tusschen den Schout, eyscher & Pieter
Volckertsz, verweerder Schepenen appoincteeren
perthyen te compareeren voor mannen als namelyck
Jan Huybertsz, Cornelis Rembrantsz & Jacop Cornelis
Jacops om te accordeeren is't doenlyk nopende den eyssch
van den Schout mitsgaders oock 't versochte reterdement
by Pieter Volckertsz gheeyscht.
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Dirck Jansz Mr. Dirck, eyscher & triumphant van Schepenen vonnisse
contra
Claes Wyloffsz, ghedaechde ende ghecondemneerde. Den triumphant versoeckt
alsnoch vordere uuytinghe van vonnisse
& by dien d'Boomweyt verclaert te hebben
executabel voor zyn achterwesen
mette costen.

In state.

OR 5657/427v
Schepenen condemneeren den
ghedaechde d'gheyschte somma
te betalen mette rechtelyke
costen.

Cornelis Michielsz van 't Zydtwint,
eyscher,
contra
Jacop Walich Aris, gedaechde om
5 gulden reste van vleijs. Concludeert tot condemnatie van dien cum expensis.

In der saecke tusschen Claes Wyloffsz
reconvement & eyscher in 't zelve cas contra
Dirck Jansz Mr. Dirck, verweerder in 't zelve.
Schepenen appoincteeren perthyen te compareeren
voor mannen met namen: Dirck Floris Jonge Janoom
& Aerian Jan Foppis omme te acccordeeren is 't
doenlyk. Ordonneeren dat d'selve mannen een schriftelycke uuytinghe zullen doen. Actum den 28en
junij 1604.

Schepenen condemneeren den
ghedaechde d'eyssersse te betalen
een somma van 11 gulden apsolveeren
den selven van den vorderen eysche
compenseeren d'costen om redenen.

Tryn Vuyckesweeters, eyssersse
contra
Pieter Jan Almers g soe hy
gheroepen is, ghedaechde.

In der saecke tusschen den Officier, eyscher tegens
Pieter Jansz Almers Schepenen condemneeren
Pieter Jansz Almers & zyn zoon elcx in een
boete van 5 ponden aen den Officier te betalen
ten waere Pieter Jansz by zyne manne waerheyt wilde verclaren opten bedach niet ghewracht
te hebben.
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OR 5657/428
In der saecke tusschen den Officier eyscher contra
Thys Pieter Maerts verweerder nopende dat den
Schout eyscht d'boeten van 5 ponden volgende
d'keuren deser stede ter oorsaecke den selve voor
Cornelis Wyerts heeft gheageert. Schepenen doende
recht apsolveeren Thys Pietersz van den Officier
zynen eysch.
Den Officier protesteert op 't vonnisse.
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